Campus Hungary
Iktatószám: CH-598-1/2013
Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.B/2-11/1-2012-0001

ÁRAJÁNLATKÉRÉS

1. Az ajánlatkérő adatai
Név: Tempus Közalapítvány
Cím: 1093 Budapest, Lónyay utca 31.
Levelezési cím: 7614 Pécs, Postafiók 166.
Képviselő: Dr. Csernus Sándor, elnök
Kapcsolattartó neve: Kovács Laura, Campus Hungary
asszisztens
Kapcsolattartó telefonszáma: 72 501 665/20101
Szervezeti egység/projekt: Campus Hungary csoport, Pécs
E-mail cím: laura.kovacs@tpf.hu

szakmai

2. A beszerzés tárgya
Az ajánlatkérő
„Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok
hálózatának adatbázisa”
tárgyú beszerzést kíván megvalósítani a jelen ajánlatkérés megküldésével online
adatbázis programozására, webes felület kialakítására.
Ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőket, hogy tegyenek ajánlatot az e
dokumentumban, valamint a mellékleteiben leírtak figyelembevételével.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy tárgyát tekintve a beszerzés az
ajánlatkérés időpontjában nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.)
hatálya alá.
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3.

Tartalmi leírás és követelményspecifikáció

1. A feladat bemutatása:
Naprakész, könnyen kereshető adatbázis létrehozása a „Külföldön tapasztalatot
szerzett oktatók, oktatási innovátorok hálózatának adatbázisa”című kutatás első
szakaszának keretében összegyűjtött információk és kidolgozott adatbázisterv
alapján.
Az adatbázis célja, hogy hogy láthatóvá tegye a különböző oktatói
ösztöndíjprogramokat és azok eredményeit, információt biztosítson a pályázati
lehetőségekről és ezzel ötleteket adjon a pályázni kívánó oktatók számára.
2. A tevékenység bemutatása:
Adatbázis: Az online kérdőíves vizsgálat alapján elkészített adatbázisterv alapján
készülő adatbázis célja, hogy összefoglalja az információkat a különböző oktatói
ösztöndíjprogramokról, az azokban részt vettek tapasztalatain keresztül ismertesse a
különböző programoknak köszönhetően külföldön töltött időszak itthon történő
hasznosulását. Nemzetközi partnerségek erősítéséhez és újak kiépítéséhez is jó eszköz
lehet.
Az adatbázis kulcsszavas kereséssel listázná az adott témához/tudományterülethez
kapcsolódó projekteket, ösztöndíjprogramokat. Ezeken belül pedig további részleteket a
projektekről. (projektleírás, link, projekt eredmények (pl.: tananyagok, kézikönyvek, cd-k)
melyik magyarországi felsőoktatási intézményből kik azok az oktatók, akik részt vettek az
adott projektben (név, email cím, kint töltött időszak, beszámoló, eredmények
hasznosulása-hogyan építették be itthoni munkájukba a külföldi tapasztalatokat.)
A keresést lehetővé kell tenni:
 ösztöndíjtípus szerint
 projekt szerint (EU által finanszírozott, oktatói csere, tanulmányút, nyelvi
továbbképzés..)
 partnerintézmény szerint
 ország szerint (adott országokban melyik magyar felsőoktatási intézménynek van
kapcsolata)
 tudományterület szerint
 időtartam szerint (kint tölthető min-max időszak)
Az adattípusok elnevezését magyarul és angolul is meg kell adni.
Az ajánlatban kérjük feltűntetni a webes megjelenéshez szükséges részfeladatokat
(arculattervezés, adminisztrációs felület kialakítása, keresési felület kialakítása). A
kulcsszavas, vagy egyéb szempont szerinti keresés eredményét táblázatos formában várjuk
megjeleníteni.
A fejlesztési és felhasználói kézikönyv megírása szükséges a feladat elvégzéséhez.
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Javasolt fejlesztési környezet: PHP és MySQL.
3. Annak bemutatása, hogy a tevékenység eredménye milyen formában és módon
válik majd hozzáférhetővé a felsőoktatási szervezetek, intézmények, a
felsőoktatásban oktatók, kutatók számára
A készülő adatbázis elérhető lesz a felsőoktatás számára, ingyenesen, az interneten
(várhatóan a Tempus Közalapítvány honlapján és a www.campushungary.hu honlapon is).
4.

Az ajánlatok bírálati szempontrendszere

Az ajánlatban be kell mutatni az alkalmazni kívánt módszereket/módszertant és a
megvalósítás tervezett folyamatát, ütemezését, valamint az ajánlatkérés tárgya szerinti
kapcsolódó referenciákat az ajánlatkérésben szereplő szempontok alapján.
Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb feltételeket és szakmai tartalmat kínáló,
legjobb ár-érték kombinációt nyújtó ajánlatot választja ki a bírálati lapon megadott
szempontok és tartalmi előírások alapján.
5.





6.

Az ajánlati ár kialakításával kapcsolatos elvárások, számlázás
Az ajánlatkérő a feladat ellátására egyösszegű ajánlati árat vár. (2 sz. melléklet szerint)
Az ajánlattevőnek az ajánlatkérés részét képező nyilatkozatminta kitöltésével kell
ajánlatot tennie.
Az ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás
elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. A nyertes ajánlattevő az
ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség elszámolására nem jogosult.
Nyertes Ajánlattevő szabályszerűen benyújtott számlájának kiegyenlítése a
teljesítésigazolás alapján történik.
Az ár magában foglalja a szerződés teljesítése érdekében végzett valamennyi
tevékenységének ellenértékét.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által kiállított számlájának összegét annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki.
A szerződés meghatározása, hatálya, teljesítési határidő

Az ajánlatkérő vállalkozói szerződést köt a nyertes ajánlattevővel.



A szerződéskötés időpontjáról az ajánlatkérő értesíti a nyertest.
A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötés napjától számított legalább
30 naptári nap, de legkésőbb 2014. február 14.

Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatkérést követően, indoklás nélkül, egyik
ajánlattevővel se kössön szerződést.
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Egyéb tájékoztatás: Ajánlattevők jelen Ajánlatkérésre történő ajánlattétellel elfogadják,
hogy a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés teljesítésével létrejött szellemi alkotás
(szerzői mű) felhasználás jogosultsága a Tempus Közalapítványt illeti.
7.

Kizáró okok, alkalmasság

Ajánlatot nyújthat be olyan Európai Unióban bejegyzett intézmény / szervezet / vállalkozás
/ magánszemély, amely/aki rendelkezik a megfelelő szaktudásbeli és személyi feltételekkel
a feladathoz.
Kizárólag számlaképes jelentkezővel tudunk szerződést kötni.
Az ajánlatban szereplő kutatók felkészültsége fontos részét képezi a döntésnek.
Az adatbázis elkészítésére pályázóknak meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:
- minimum 2 éves webes fejlesztői tapasztalat
- releváns szakmai referenciák (minimum 2 db)
Előnyt
-

jelent az elbírálásnál, ha a pályázók legalább egyike megfelel az alábbiaknak:
felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkezik
nemzetközi tapasztalattal rendelkezik
legalább középszintű angol nyelvtudás (B2)

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki/amely az ajánlati nyilatkozatban meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okokról az ajánlatkérés 1. számú melléklete alapján
kell nyilatkozniuk az ajánlattevőknek.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki döntését bármilyen módon
befolyásolni próbálja.
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az az ajánlattevő, aki nem rendelkezik legalább 1 db,
a felsőoktatás területén elvégzett projekt referenciájával.
A szakember(ek) bemutatását a 4) sz. melléklet szerint kell megtenni.
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8.

Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos előírások
8.1

Az ajánlattételi határidő: 2013. december 6 (postára adás időpontja)

Az ajánlatkérő nem tart nyilvános bontási eljárást.
A benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat ajánlatkérő bizalmasan kezeli és
megőrzi.
8.2

Az ajánlat benyújtásának helye:

Személyesen: Tempus Közalapítvány, Campus Hungary Csoport Pécs, 7633 Pécs, Szántó
Kovács János utca 1/b.
Postai úton: Tempus Közalapítvány, Pécs, 7614, Postafiók 166.
8.3

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

8.4

Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot 2 példányban, (egy eredeti,
egy másolat), 1 darab lezárt, cégjelzéssel ellátott csomagban kell benyújtani, és
rá kell írni: „Ajánlat: „Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási
innovátorok hálózatának adatbázisa” tárgyban. Csak az ajánlattételi határidőt
követően bontható fel!” Kérjük, az ajánlatokat ne fűzzék össze!

8.5



Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:
szakmai ajánlat legalább a következő tartalommal: projekt tárgya, alkalmazni
kívánt módszerek, ütemterv, megvalósítás terve
4 db melléklet:
o cégszerűen aláírt ajánlattételi nyilatkozat (az ajánlatkérés 1. sz.
mellékletében található nyilatkozatminta kitöltésével);
o felolvasólap a 2. sz. melléklet szerint
o nyilatkozat a referenciákról a 3. sz. melléklet szerint.
o nyilatkozat a szakemberekről a 4. sz. melléklet szerint
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1.sz. melléklet

„Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok
hálózatának adatbázisa”
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………. (név) mint a(z) ……………………………………… (cégnév, székhely)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy:
1. a Tempus Közalapítvány, mint ajánlatkérő által megvalósítani kívánt „Külföldön
tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok hálózatának adatbázisa”
tárgyú beszerzési eljárásban részt kívánunk venni;
2. az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi követelményt, kikötést és
feltételt megismertük, megértettük és elfogadjuk, az ajánlatkérésben és a
mellékletekben foglalt, valamint az eljárás során közölt információk elegendőek és
megfelelőek voltak ahhoz, hogy megalapozott ajánlatot tegyünk;
3. a megpályázott munkára megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk;
4. az alább felsorolt kizáró okok az általam jegyzett cégre nem állnak fenn:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette, vagy felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2)
bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, illetőleg az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a
külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél
nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
g) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének b)
pontjával kapcsolatban a Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés
101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
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megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság
vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal
bírságot szabott ki;
h) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.
5. az ajánlatot annak benyújtásának napjától számítva 60 napig fenntartjuk.
6. hozzájárulunk a képzés anyagának területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra
szóló, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználásához.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam jegyzett cég az eljárás nyerteseként – az
eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
ajánlattevőként – az ajánlatkérővel megköti az ajánlatkérés tárgyát képező szerződést, és a
beszerzés tárgyát képező szolgáltatást a Felolvasólapon szereplő díj ellenében elvégzi.
Kelt:
....................................
cégszerű aláírás
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2. sz. melléklet

„Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok
hálózatának adatbázisa”

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:

…................................................

Székhelye (lakóhelye):

...............................................

Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve:

………………………………………….…

Telefon: +36
Telefax: +36
E-mail cím:
Tárgy: Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok hálózatának
adatbázisa
Ajánlati ár adatbázis létrehozására:
nettó ………… forint + ……….…% ÁFA*= bruttó …………………..……….forint
*Kérjük jelöljék az áfamentességet!
Kelt:
……………………………..
cégszerű aláírás
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3. sz. melléklet

„Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok
hálózatának adatbázisa”
NYILATKOZAT
A referenciára vonatkozólag
Alulírott ………………………….………, mint a/az ……………………………..… (cégnév, székhely)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az előző …… évben elvégzett
legjelentősebb – beszerzés tárgyának megfelelő – szolgáltatásaim a következők voltak:
Sorszám

A feladat megnevezése
és rövid leírása

A szerződést
kötő másik
fél

Teljesítés
ideje

Referenciát adó
személy neve,
elérhetősége

1.
2.
3.
4.
5.
Kelt:
……………………………..
cégszerű aláírás
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4. sz. melléklet
„Külföldön tapasztalatot szerzett oktatók, oktatási innovátorok hálózatának
adatbázisa”
NYILATKOZAT
a teljesítésbe bevont szakemberre vonatkozólag
Alulírott ……………..………………, mint a/az …..............................................................……
(cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a
teljesítésbe az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni:
Név*:
Születési idő:
Jelenlegi munkahely:
Jelenlegi munkakör, részletezve a
végzett tevékenységeit:
Jelenlegi munkaviszonyának
kezdete:
Iskolai végzettség, szakmai
képzettség:
Intézmény, dátum:
Szakmai tapasztalat:
Szakmai referenciák:
* valamennyi teljesítésbe bevonni kívánt szakember esetében kitöltendő, többszörözhető.

Kelt:

……………………………..
cégszerű aláírás
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