
 

 

 

MuKi - Munka kisgyermekkel program TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-
2011-0010 

 

Nyertes ajánlattevők 

 

Ajánlatkérő: 

ARTIMA Szervezetfejlesztő és Vezetési Tanácsadó Kft. 

2112 Veresegyház, Szurdok u. 6. 

+36 (30) 206 0460 

 

Ajánlattételi felhívás tárgya: HR tanácsadási feladatok 

1. Nyertes ajánlattevő: Market Stand Bt. 

Tevékenység  

A problémákra választ adó megoldási tárház felülvizsgálata és korrekciója (60 óra). 

A munkáltatóknál kialakított foglalkoztatási modell eredményeinek nyomon követése 
(6 hó) 

Ajánlati ár: 1.020.000 Ft + ÁFA 

 

2. Nyertes ajánlattevő: PDCA Tanácsadó Bt. 

 

Tevékenység 

Foglalkoztatási modell kialakítása, bevezetése - konzultatív tanácsadás (80 fő) 

Ajánlati ár: 3.200.000 Ft + ÁFA 

 

3. Nyertes ajánlattevő: Mondolat Iroda Kft. 

Tevékenység  



 

 

A szülői célcsoportnál elért eredmények folyamatos nyomon követése - projekt 
controlling szülői oldalon (20 hó) 

A munkáltatóknál történt foglalkoztatási modell-kísérletek eredményeinek folyamatos 
elemzése – projekt controlling munkáltatói oldalon (20 hó) 

A munkáltatóknál történt foglalkoztatási modell-kísérletek eredményeinek folyamatos 
elemzése - az eredmények tapasztalatok összegzése - elemzés készítése. Összegző 
tanulmány (1 db tanulmány) 

A munkáltatóknál történt foglalkoztatási modell-kísérletek eredményeinek folyamatos 
elemzése - a sikeres és sikertelen modell paramétereinek rögzítése, elemző értékelése 
(1 db értékelés) 

A munkáltatóknál a lehetséges foglalkoztatási standard modell leírása (1 db modell 
leírás) 

Ajánlati ár: 1.076.000 Ft + ÁFA 

 

Ajánlattételi felhívás tárgya: Karrier tanácsadási feladatok 

1. Nyertes ajánlattevő: PDCA Tanácsadó Bt. 

Tevékenység 

A szülői célcsoportnál a ténylegesen bevonhatók körének mentális állapotfelmérése 

Munkaerő-piaci tanácsadás a projektben résztvevőknek a felmérés alapján 

Ajánlati ár: 4.100.000 Ft + ÁFA 

 

2. Nyertes ajánlattevő: Mondolat Iroda Kft. 

Tevékenység 

Szülői célcsoportnál pszichológiai vizsgálatok, tesztek elvégzése 

Ajánlati ár: 800.000 Ft + ÁFA 

 

Ajánlattételi felhívás tárgya: Képzési programok előkészítése, nyomon követése 

1. Nyertes ajánlattevő: PDCA Tanácsadó Bt. 

Tevékenység  

Képzési programok kidolgozása (2 db képzési program) 



 

 

Képzési tananyag fejlesztése (1 db tananyag) 

Szakmai műhelymunkák facilitása munkáltatóknál (5 fő) 

Szülői célcsoport kiválasztásának szakértői támogatása (3 nap) 

Ajánlati ár: 450.000 Ft + ÁFA 

 

2. Nyertes ajánlattevő: Life Office Kft. 

Tevékenység  

Tudásmegosztó és csoportos problémamegoldó közösségek létrehozása, fenntartása 
munkáltatóknál (80 fő) 

Munkáltatók foglalkoztatási modell-átalakítása (70 munkáltató) 

Ajánlati ár: 5.054.600 Ft + 0% ÁFA 

 

3. Nyertes ajánlattevő: Market Stand Bt. 

Tevékenység  

Egyéni szükségletfelmérés és fejlesztési terv kialakítása a bevont szülőknél (100 fő) 

Ajánlati ár: 500.000 Ft + ÁFA 

 

Ajánlattételi felhívás tárgya: Mentori feladatok                   

Nyertes ajánlattevő: Market Stand Bt. 

Ajánlati ár: 6.250.000 Ft + ÁFA 

 

 

Veresegyház, 2012. szeptember 14. 


