
Szakmai összefoglaló 
A projekt-előrehaladással, a közbeszerzéssel, a tájékoztatással és 

nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről 
 
 

A projekt előrehaladásának ismertetése (a jelentéstételi időszakban végzett tevékenységek) 

 

A beszámolás periódusában a következő tevékenységek kerültek lebonyolításra: 
 
Szakmai oldal 
 
16 év előzetes tapasztalatunk van a tüdőszűrésben és ezzel kapcsolatos tevékenységekben. 
Ezért a menedzsmentben levő munkatársakkal, külsős szakemberekkel megtörtént a program 
megbeszélése, az hogy mi a célunk, mi a tevékenység menete, kik a célcsoportunk, hol és 
hogyan akarjuk megszervezni a munkánkat. 
Mindezek az információk azért fontosak, mert a tapasztalatokra és a célokra alapozva tudjuk 
előrevetítni azt, hogy a beszerzendő eszközök milyenek kell legyenek, hogy és milyen 
formában fognak ezek megfelelni a célnak. 
Ezért tanulmányoztuk a piacon levő buszokat és digitális röntgen felszereléseket, 
megterveztük, hogy mekkora belső tér szükséges a buszban az optimális munkafolyamathoz, 
milyen elemek kellenek ahhoz, hogy az indikátoroknak megfeleljen.  
 
Menedzsment  
 
Megtörtént a projekt menedzsmentben résztvevő kollégák feladatköri leosztása, a tervezett 
határidők, a heti team gyűlések megszervezése. 
A támogatói szerződéskötés késlekedése, bizonyos szinten lassította a tervezett ütemezést, 
nem akartunk úgy egy közbeszerzési eljárást elindítani, hogy nem rendelkeztünk még aláírt 
támogatási szerződéssel. 
Mindez nem hátrálta viszont a teendőket, előkészítettünk minden olyan mozzanatot, ami a 
beszerzéshez szükséges.  
Ebben a periódusban megtörtént a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása és szerződtetése, 
valamint megkezdődtek a beszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
 



 
A közbeszerzéssel kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetése (megvalósítás menete, tevékenységek, 
eredmények) 

 
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetése (célok és célcsoport, 
megvalósításra vonatkozó intézkedések és módszertan) 

 
 
 
 
 

A közbeszerzési eljárás keretében a következő tevékenységek kerültek megszervezésre és 
levezetésre: 

 Közbeszerzési dokumentációk előkészítése 
 Dokumentációk összeállítása 
 Közbeszerzési eljárás engedélyeztetése 
 Közbeszerzési eljárás kihirdetése 
 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
 Ajánlatok feldolgozása 
 Ajánlatok elemzése, bíráló bizottsági ülések 
 Döntés javaslat meghozása 
 Döntési javaslat megküldése 

 A döntési javaslat meghozatalát követően megtörtént a döntési jóváhagyás engedélyeztetése.  
 Eredményhirdetés 
 Lejárt a fellebbezési periódus  

 

A tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek az ütemezésben 2010. január és 
március közötti intervallumra voltak tervezve. 
A jelen beszámolási periódusban ezzel a tevékenységgel kapcsolatban megtörtént a 
nyilvánossággal kapcsolatos elemek megterveztetésének megrendelése, gondolunk itt a 
design elemekre, a web design elemekre, poszterekre, és roll-up-okra.  
Megtörtént ugyanakkor a népszerűsítő film forgatókönyvének megbeszélésére, 
megfogalmazódott, hogy melyek azok az elemek, mozzanatok, amelyeket megjelentetnék a 
népszerűsítési és nyilvánossági filmben. 
 
A nyilvánossággal kapcsolatban még nincsenek meg a szükséges elemek mindegyike, mert 
ezek kapcsolódnak a kivitelezőkhöz is. 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hivatalos www.malati.hu hónlapján egy külön 
oldalt akarunk szentelni a jelen projekt ismertetése céljából, amelyen szerepelni fog a projekt 
általános leírása, a fejlesztési forrás és a támogató, a projekt menete, a kivitelező és az ezzel 
kapcsolatos szerződés, pénzügyi mutatók, költségvetés, fotóarchívum, majd a projekt 
végezetével a szolgáltatásunk rendszeres programja, a szűrési helyek, az eredmények. Ennek 
érdekében ennek az al-oldalnak web szerkesztési, arculati elemek előkészítése volt 
szükséges. A költségvetés arculati elemekre és nyilvánosságra kirendelt összege nem fog 
változni.   


