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Pályázati kiírás „REMOK honlap újratervezése”
Az Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért – REMOK - nyílt
pályázatot hirdet új honlap megtervezésére, valamint készítésére.
A pályamunka a következőket tartalmazza:





többnyelvű honlap megtervezése,
többnyelvű honlap elkészítése,
front-end kialakítása
back-end kialakítása

Elvárások a honlap tekintetében:








A honlapnak figyelembe kell vennie az eddigi stíluselemeket és tartalmakat
A honlap struktúráját az alapítvány szabja meg a javaslattétel alapján
Javaslattétel a honlap integrálására szociális hálózatokra, előnyök, hátrányok
bemutatása
A GDPR előírásainak meg kell felelnie
Elvárás a blind-friendly kialakítás
Elvárás a reszponzív dizájn
Elvárás a honlapra tartalmak elhelyezése az alapítvány tagjai által

A pályázat kiíró bemutatása:
Az Alapítvány célja és rendeltetése
Az Alapítvány működtetésének célja; a rendvédelem és a magánbiztonság területén, az
oktató és kutató munka továbbfejlesztéséért dolgozó szakemberek munkájának elméleti, és
gyakorlati úton, valamint anyagi javak nyújtásával történő segítése, támogatása.

A támogatás lehetőségei körébe tartozik több más mellett, egyrészt az elmélet, a gyakorlat,
valamint az eredmények megismerhetőségének biztosítása, másrészt szervezési megoldások és
technikai eszközök átadása.
Az Alapítvány működtetésének rendeltetése: hogy az Alapítvány céljában meghatározottak
elérésére és megvalósítására a rendvédelemben és magánbiztonságban dolgozó oktatást és
kutatást végzők a magas színvonalú tudás, és a legszélesebb körű lehetőségek keretében
végezzék munkájukat. a következők igénybevételével és hasznosításával:
- az alapítványi eszközök és rendszerek rendelkezésre bocsátása, és pénzbeli támogatás
nyújtása a rendvédelmi és a magánbiztonsági célú kutató,- fejlesztő tevékenységet folytató
természetes személyek, szervezetek és intézmények részére (továbbiakban egyűt: érdekeltek)
a munkájuk támogatására.
- a támogatási forma és megoldás gyakorlatilag abban nyilvánul meg, hogy az Alapítvány - a
mindenkori pénzügyi lehetőségei birtokában - oktatási és kutatási eszközöket, berendezéseket
bocsát az érdekeltek rendelkezésére. ha azok erre pályáznak, és ezeket a pályázatukban
konkrétan megigénylik. illetőleg, ha mindezek szükségességéről az Alapítvány valamely
módon tudomást szerez, és azt látja, hogy a leírt fizikai jellegű támogatás jelentős segítséget
nyújthat az érdekeltek munkájához,
- természetes, hogy az Alapítvány az Alapító Okirat 8.1.1. pontjával összefüggésben
elsősorban a jelentkezőket, másodsorban az Alapítvány által valamely módon megismert
érdekelteket támogatja.
Pályázati feltételek:







Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre
benyújtott alkotások nem fogadhatók el.
A pályázat elemeire nem bontható, azaz csak a kiírásban szereplő valamennyi
kitételt teljesítő pályázat nyújtható be, a pályázó azonban jogosult alvállalkozót
bevonni a pályázat elkészítéséhez.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel
semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen,
esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat
érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre,
a pályázó köteles a megbízási díjat visszaszolgáltatni.
Érvényes pályázatnak a lent jelzett határidőig, a grafikai elemek tekintetében jpg
vagy pdf formátumban beérkező teljes pályaművek tekinthetők: digitális
formában, a elnok@remok.hu címre.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentáció:




Részletes árajánlat,
Referencialista, amely tartalmaz két darab, 2 évnél nem régebbi referenciát.
A pályázathoz csatolni szükséges továbbá a jelen kiírás mellékletét képező
nyilatkozatot, mellyel pályázó elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és
aláveti magát a kiíró döntésének.

Pályázat benyújtásának módja: a pályamunkákat kérjük, hogy elektronikus vagy postai
úton vagy személyesen leadni szíveskedjenek a következő címre: 1037 Budapest, Orbán
Balázs u. 37. 3/6 ajtó. Az elnok@remok.hu címre beérkezett pályázat beérkezettnek
tekintendő a visszaigazolásról szóló válasz e-mail esetén.
Pályázati kapcsolattartó: Szabó Lajos elnok@remok.hu
A pályázat kiírásának időpontja: 202. augusztus 26. csütörtök.
Pályázat beérkezési határideje: 2021. október 31. kedd éjfélig.
A pályázat leadását követően a kiíró a pályázót hiánypótlásra kérheti. A pályázati döntés
ellen jogorvoslatnak nincs helye.
A pályázat elbírálása: a beérkezett pályázatokat a Kiíró a beadási határidőt követően értékeli
és bírálja el, a következő szempontok szerint:




A felhívásban szereplő követelmények teljesítése,
Az Alapítvány sajátosságainak megjelenítése a pályamunkában,
Az ötlet eredetisége, frissessége.

A honlap elkészítésének határideje 2021. december 01.
A pályázat díjazása:
A díjnyertes pályázóval az Alapítvány megbízási és felhasználási szerződést köt, a pályázó
által megadott árajánlat szerinti összegekkel.
A REMOK Alapítvány – nem kötelező módon – a nyertes pályázóval az arculat várható
további, fent említett megjelenítési formáinak tervezésére szerződést köthet. Amennyiben a
nyertes pályázat felhasználása során az Alapítvány részéről felmerül a módosítás igénye, a
pályázó vállalja a módosítások elvégzését.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e
tekintetben nem vállal.

