
 
A „Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása” c. projektet a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem a BBA-2.4.2-2015-00003 számú támogatási szerződés alapján hajtja végre. 

Ajánlatkérés 

Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása c. projektben  e-learning 

tananyag készítéssel kapcsolatos feladatok ellátására  

Előzmények 

A Belső Biztonsági Alap 2014-2016. évi Munkaprogramja terhére a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karának Határrendészeti Tanszéke a „Kiskorúak jogellenes 
külföldre vitelének megakadályozása” elnevezésű projekt keretében fejlesztendő e-learning 
tananyaggal kapcsolatos feladatok ellátására keres e-learning fejlesztésben tapasztalt 
közreműködőt. 

Feladatleírás 

Az ajánlattevőnek az alábbi tevékenységek közül az alábbiaknak az elvégzésére kell ajánlatot 
adnia: 

 Multimédiás távoktatási tananyag forgatókönyvének elkészítése  

 Multimédiás távoktatási tananyag rögzítése (40 perc) 

 Multimédiás tananyag lektorálása 

 Multimédiás távoktatási tananyag arculatterv 

 Elektronikus tananyag szakértői munka 

 Elektronikus távoktatási tananyag elkészítése 

Az ajánlattevő által alkalmazott, végrehajtásért felelős személyes közreműködővel szemben 

támasztott elvárások és az értékelés szempontrendszere: 

Követelmény Értékelési pontszám Validációs követelmény 

Felsőfokú végzettség 5 pont  =5 
Jelentkező által készített, 
működő e-learning rendszerek 

+1 pont/rendszer/év (a 
rendszer működési ideje)  

>4, maximum 12 pont 

Tapasztalat Moodle 
rendszerben 

+2 pont/év nincs, maximum 8 pont 

Oktatói tapasztalat +2 pont/év >6 
E-learning fejlesztéssel 
kapcsolatos projekttapasztalat 

+2 pont/projekt nincs, maximum 6 pont 

Idegen nyelv ismerete B2=2 pont, C1=5 pont >1 
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A szolgáltatásnyújtás helye nem releváns, mert elektronikus szolgáltatásról van szó, de a 
készített e-learning tananyagnak a Moodle rendszerrel kompatibilisnek, abba 
importálhatónak kell lennie (pl. SCORM package). 

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. április 25. 

Ajánlatok elbírálásának határideje: 2017. május 10-ig.  

Szerződéskötés tervezett ideje: 2017. május 31-ig. 

A feladat végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 2017. június 01-től 2017. 
szeptember 30-ig. 

Az árat kérjük az alábbi bontásban, részösszegenként, bruttó ár formájában megadni: 

 Multimédiás távoktatási tananyag forgatókönyvének elkészítése  

 Multimédiás távoktatási tananyag rögzítése 

 Multimédiás tananyag lektorálása 

 Multimédiás távoktatási tananyag arculatterv  

 Elektronikus tananyag szakértői munka 

 Elektronikus távoktatási tananyag elkészítése 

Kérjük az írásos ajánlathoz csatolja: 

 a végrehajtásért felelős személyes közreműködő szakmai önéletrajzát;  

 a felsőoktatási végzettséget igazoló dokumentumokat scannelve; 

 az oktatói tapasztalat rövid leírását, az oktatott tantárgyak listáját, biztosítva a 
tematikák elérhetőségét (URL vagy csatolva); 

 a releváns e-learning rendszerek illetve projektek rövid leírását, elérhetőségét; 

Az ajánlattevők közül a nyertes ajánlat kiválasztása a rendelkezésre álló források erejéig a 

követelmények alapján felállított objektív értékelési szempontrendszer alapján történik. Az 

érvényességhez szükséges, de nem elégséges feltétel, hogy az ajánlati ár a piaci árakkal 

összevetve ne legyen indokolatlanul magas és ne haladja meg a projekt költségvetésében az 

Irányító Hatóság által erre biztosított keretet. Az ajánlatokat a második fordulóban a 

személyes közreműködő kompetenciái alapján rangsoroljuk. Ha a szempontok bármelyikénél 

a közreműködő a validációs követelményt nem teljesíti, nem alkalmas. Amennyiben a 

szempontrendszerben két jelentkező azonos pontszámot ér el, az alacsonyabb árat ajánló 

nyer, ha az ár is azonos, akkor az, aki az ajánlatot hamarabb benyújtotta. 
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Az árajánlatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudomány Kar Határrendészeti 
Tanszék vezetőjének (Dr. habil Varga János ny. hőr. ezredes) címezve, az 
RTK_Hatarrendeszeti_Tanszek@uni-nke.hu email címre, elektronikusan, „BBA242 e-learnin 
árajánlat” tárgyú levélként kell benyújtani. 

Az ajánlatokat 3 fős szakmai bizottság bírálja el.  

Az ajánlatok elbírálását követően minden pályázó írásban (email) értesítésre kerül. 

Az ajánlatok benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Az ajánlatkérést követően külön felkérés után kerül sor a szerződés megkötésére. Az 
ajánlatkérő az eljárás nyertesével szerződést köt. A szerződés teljesítése során létrejövő 
szerzői jogi védelem alá eső művekre vonatkozóan ajánlatkérő kizárólagos felhasználási jogot 
szerez. 

 Részletesebb felvilágosítást Oláh Norbertné, a projekt szakmai asszisztense ad az 
Olah.Norbertne@uni-nke.hu email címen. 

2017. április 18.  

Dr. habil Varga János ny. hőr. ezredes s. k. 
tanszékvezető habilitált docens 

projekt szakmai vezető 
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