Pályázati felhívás

Tisztelt Pályázó,
A Profield Sales Kft. pályázatot hirdet emberi erőforrás biztosítás szolgáltatás végzésére az
alábbi feltételekkel.
A nyertes beszállítóval határozatlan idejű szerződést kötünk, melyet évente felülvizsgálunk és
hosszabbíthatunk.
A pályázat érvényesnek akkor tekinthető, amennyiben kitöltve megadott határidőig
elektronikusan elküldik a megadott e-mail címre a felhívásban szereplő információkat.
Feladatok/szolgáltatások leírása, valamint az azzal szembeni elvárások:
Elvárt szolgáltatások:
A Profield Sales Kft. által megkötött szerződésekben vállalt szolgáltatások elvégzéséhez
szükséges emberi erőforrás biztosítása
Feladat jellege:
Folyamatos, az év közben további felmerülő igények lebonyolítását szintén a nyertes pályázó
végzi.
1. A tervezett szerződéses időszak:
Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:
1. Árajánlat benyújtása a következőképpen:
o Minden esetben nettó óradíj egységárakat kérünk megadni, HUF-ban
o A fenti óradíjnak Ajánlattevő jelen pályázattal összefüggésben felmerülő
összes és bármely költségét tartalmaznia kell.
2. Vállalási határidők megadása – munkaerő biztosítására
3. Kommunikáció - ajánlattevő Pályázó ajánlatát úgy adja meg, hogy az tartalmazza
az alábbi elvárt szolgáltatások biztosítását is:

- 24 órán belüli tájékoztatási kötelezettség
- Kiemelt (dedikált) kapcsolattartó biztosítása
- Rendszeres riportálás biztosítása

4. Cégbemutatkozó, amely tartalmazza a következőket:
o Cégprofil, tapasztalat,
o Pályázó rendelkezik-e minőségirányítási rendszerrel, ha igen, ennek
tanúsítványát mellékelje az ajánlathoz
o Területi vezetők, supervisorok területi koordinálok létszáma, eloszlása
o Munkavállalók tréningelésére, képzésére vonatkozó információk
o Pályázó adja meg, hogyan történik a hiányzók pótlása, esetlegesen felmerülő
eszköz igények beszerzése, illetve bármilyen felmerülő probléma kezelése
o Felelősségbiztosítás másolata (biztosító, biztosított tevékenység, káronkénti
limit, évenkénti limit, önrész)
o Hasonló tevékenységben végzett referenciák ismertetése (nem lehet régebbi,
mint 3 év)
o

o Ajánlattevő adja meg, hogy milyen területi lefedettséggel rendelkezik
(vagyis az ország mely területeire tudja biztosítani a szolgáltatást)

Kérem az árajánlatban a fentieknek megfelelően a kívánt információkat
maradéktalanul megadni.

Ajánlatkérés Általános Feltételei
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy jelen Ajánlatkérés, az ajánlat és a kiválasztási
folyamat kapcsán Pályáztatóról, annak tevékenységéről tudomására jutott minden
adat, információ üzleti titkot képez, azt nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik
személlyel más módon sem közölheti, továbbá saját egyéb tevékenysége során sem
használhatja fel.
Az Ajánlattevő jelen kötelezettségének megszegésével a Pályáztatónak okozott kárt
teljes egészében köteles megtéríteni.
A fizetési határidő — a teljesítésnél nem korábban készült, teljesítési igazolás elfogadása
után — a számla beérkezésétől számított 30 nap.
Az ajánlattevőnek a pályázat benyújtási határidejétől számított legalább egy (1) évig
érvényes üzleti ajánlatot kell benyújtania.
Az ajánlattevők nem támaszthatnak a Profield Sales Kft. felé semmiféle anyagi követelést
az ajánlatkészítés és az ajánlatkészítéshez szükséges adatok és információk beszerzéséhez
kapcsolódó költségek vonatkozásában.
A Profield Sales Kft. számára az ajánlatkérésre beérkezett ajánlatok nem keletkeztetnek
vételi kötelezettséget.
A Profield Sales Kft. fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatokat az általa az
összességében legelőnyösebb árajánlat szempontja szerint bírálja el.

A Profield Sales Kft-nek. lehetősége van arra, hogy az ajánlatot részben vagy egészben
elfogadja.
A Profield Sales Kft. fenntartja a jogot, hogy az ajánlatkérést a beadási határidő előtt
módosítsa, elégséges időt biztosítva az ajánlattevőknek ajánlataik módosítására. Az
ajánlattevők kötelesek az ajánlatkérés módosításokat elfogadni.
Amennyiben kérdésük van a pályázattal kapcsolatban, készséggel állok rendelkezésére.
e-mail: profield@profield.hu
kapcsolattartó: Steiner Ákos

