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a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  2019.  március 25-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat a »Digitális Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvéle-
mény kutatás" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: dr. Hencz Adrienn 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: ajánlattételi felhívás, felolvasólapok, 

megbízási szerződés 

Tisztelt Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság! 

Tényállás is a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS)  2016.  évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét 
Program  2.0-ről, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak  2017-2018.  évi Munkaterve 
elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további 
fejlesztéseiről szóló1456/2017. (VII.19.) számú kormányhatározat  1.  mellékletének  16.b)  pontja 
az alábbiak szerint szól: „a Kormány a kormányhatározat  20.  pontjának végrehajtása érdekében 
felhívja a Mi-niszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszterrel és a miniszterelnöki 
biztossal együttműködésben - az Okos Város munkacsoport bevonásával - dolgozza ki az Okos 
Város, Okos Térség cselekvési tervet,  es  hozzon létre Okos Város és Okos Térség közigazgatási 
mintaprojekteket Okos Város megoldások tesztelése, az ügyfél-elégedettség és a hatékonyság 
mérése, a szabályozási és a finanszírozási modellek, valamint a képzés-fejlesztés megalapozása 
érdekében". 

A  Digitális Jólét Program végrehajtását az Innovációs és Technológiai Miniszter irányítja.  A 
miniszter a feladat végrehajtása, okos város mintaprojektek megvalósítása érdekében  2018. 
december  20.  napján támogatási szerződést kötött a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-vel. 

A  Minisztérium az Okos Város  es  Okos Térség közigazgatási mintaprojektek közvetlen 
támogatásával, valamint a projekthelyszínek kiválasztásával a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-t (a 
továbbiakban  KW)  bízta meg.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  179/2019. (111.04.) 
számú határozatával döntött arról, hogy részt vesz a mintaprojektben  es  befogadja a támogatói 
okiratban rögzített  9.000.000,- Ft  támogatási összeget.  A  támogatói okiratban megjelölt első 
feladat, a térségi is országos közvélemény-kutatás lefolytatása digitalizáció és okos város attitűd 
tárgyban. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály a „Digitális Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt 
közvélemény kutatás" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
lefolytatására irányuló ajánlattételi felhívást állított össze, tekintettel a becsült értékre, mely bruttó 
3  millió  Ft. 

Az ajánlattételi felhívás  2019.  március  14.  napján megküldésre került az ajánlattételre felkért 
gazdasági szereplőknek, valamint megjelentetésre került a www.jozsefvaros.hu honlapon is. 

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők: 

     

     

Forsense  2.0  Kft. 1137 Budapest Radnóti M.  u. 45. iroda@forsense.hu 
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GYÖREK  es  Társa Ke-

 

reskedelmi és Szolgálta- 
tó Kft. 

9082 Nyúl Kápolna  u. 155. ' 

Az ajánlatok benyújtásának határideje  2019.  március  20.  napja  12  óra volt. 

Az ajánlattételi határidőig az alábbi két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: 

I. Forsense  2.0  Kft., ajánlati ára  2.360.000,-  Ft+ÁFA. 

2.  NOESIS Innovációs Központ  KR,  ajánlati ára  2.580.000,-  Ft+ÁFA. 

Az ajánlatok formai és tartalmi szempontból történő vizsgálata megállapításra kerültek az alábbi-
ak: 

Mindkét ajánlattevő ajánlata hiányos. 

A  Forsense  2.0  Kft. esetében hiánypótlásra volt szükség az ajánlattételi felhívás megküldésének 
időpontjánál  60  napnál nem régebbi cégkivonat másolati példánya  es  a számlavezető 
pénzintézetnek (az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző  30  napnál nem régebbi) a 
nyilatkozata tekintetében, figyelemmel az ajánlattételi felhívás Pl. pontjában foglaltakra. 

A  NOESIS Innovációs Központ  KR  esetében hiánypótlásra volt szükség az ajánlattételi felhívás 
megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi cégkivonat másolati példánya és a 
számlavezető pénzintézetnek (az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző  30  napnál nem 
régebbi) a nyilatkozata  es  a referencia nyilatkozat tekintetében.  A  hiánypótlási határidő lejártáig 
ajánlattevő a hiányosságokat nem pótolta, ezért ajánlata érvénytelen. 

Az érvényes ajánlatot adó Forsense  2.0 KR  ajánlati ára nettó  2.360.000,-  + ÁFA, azaz bruttó 
2.997.200,-. 

A  fentiek alapján javasolom a  „Digitalis  Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt 
közvélemény kutatás" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás érvényesnek 
és eredményesnek minősítését, továbbá a Forsense  2.0 KR  -t, mint érvényes legalacsonyabb árat 
tartalmazó pályázatot benyújtó ajánlattevőt a pályázat nyertesének nyilvánítani. 

IL A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság 
jogosult. 

Ill. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a  „Digitalis  Jólét 
Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény kutatás" tárgyú pályázat 
eredményességének megállapítása. 

A  nyertes ajánlattevő a Forsense  2.0  Kft.-t (székhely:  1137 Bp.,  Radnóti M.  u. 45. 3/2., 
cégjegyzékszám:  01 09 183499,  adószám:  13642299-2-41,  képviseli: Havasi Márta ügyvezető), 
elfogadott ajánlati ára bruttó  2.997.200,- Ft. A  pénzügyi fedezet pályázati támogatásból 
biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület  es  Szervei Szervezeti is Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati 
rendelet  7.  mellékletének  1.1.3  pontján alapul, amely szerint a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: OR,  HENCZ ADRIENN 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL  /  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: 
ELLENŐRIZTE: 

ot r.  (bL9k  
DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

DANADA-RIMA EDINA 
JEGYZŐ 

JÓVÁHAGYTA: 

SOÓS GY 
AVÁRosrdAzDALKoaksiä BizerrsÄGELNÖKE 

Bizottság dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati 
szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről. 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

. a „Digitális Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény kutatás" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  25. 

2. a határozat  1.  pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertesének a Forsense  2.0  Kft.-t (szék-
hely:  1137 Bp.,  Radnóti M.  u. 45. 3/2.,  cégjegyzékszám:  01 09 183499,  adószám:  13642299-
2-41,  képviseli: Havasi Márta ügyvezető) ajánlattevőt nyilvánítja. Az elfogadott ajánlati ár: 
2.360.000,- Ft  +  27%  Áfa = bruttó  2.997.200,- Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  25. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  2.  pontja szerinti megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  29. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzété-
tel módjára: honlapon 

-"t- 7  
dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Budapest, 2019.  március  25. 





AJÁNLATTETELI FELHÍVÁS 

„Digitális Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény kutatás" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri önt, illetve Társaságát: 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, elme, telefonszáma,  e-mail  címe: 
Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel: 06-1-459- 2567 
E-mail: Mal  odasg  

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Megbízási szerződés alapján a következő feladatok ellátása: 
1. A  témakörben elérhető területi statisztikai adatok feldolgozása, vizualizációja és 
elemzése, 
2. Online  kérdötves kutatás lebonyolítása az okos várossal és általában a  digitalis 
technológiák adta lehetőségekkel kapcsolatos ismeretszint, attitűdök és vélemények 
vizsgálatára. Az adatfelvétel a településeként ho77«érhető címlisták, a települések közösségi 
oldalai tilts] kínált elérési lehetőségek, helyi  online  híroldalak is hírlevelek segítségével 
történik, 
3. Digitális ällapotfelmérés a közigazgatási szervek (önkormányzatok  es  gazdasági 
társaságaik, intézményeik) körében a megbízóval közösen kidolgozott kérdőív alapján.  A 
vizsgálathoz megbízó részéről biztosítani szükséges az infrastrulchirát, a megbízott feladatai 
közé tartozik az adatok és fontosabb összefüggések ismertetése, 
4. Országos, reprezentatív kutatás az okos várossal  es  általában a  digitalis  technológiák 
adta lehetőségekkel kapcsolatos ismeretszint, attitűdök  es  vélemények vizsgálata, majd pedig a 
kapott eredmények vizualizációja  es  elemzése. 

A 2.  pontban alkalmazandó kérdőívet az ajánlattételi felhívás melléklete tartalmazza 
részletesen. 

3. A  szerződés időtartama, teljesitési határidő: 
A  megbízási szerződés határozott időtartamú, a teljesítés határideje  2019.  április  27. 

rendelkezésre álló összeg: bruttó  3,000.000 Ft,  mely összeg Megbízónak állami 
támogatásból áll rendelkezésre. _ 

A  teljesítés helye:  Budapest  Főváros VIII. kerület József-városi Polgármesteri Hivatal, 

IL Gazdálkodási Ügyosztály rn. emelet  3157  sz. helyiség,  1-082 Budapest,  Baross  U. 63-67. 

5. A  szerződést biztosító mellelckötelezeitségek: 

Késedelmi kötbér:  A  szerződés ajáritattevőnek felróható késedelmes teljesitése esetén sz 
ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult 
az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani. Késedelmi kötbér a nettó szerződés ár  0,5 
%-a naponta. 

Meghiúsulást kötbér:  A  szerződés teljesítésének ajánlattevő hibájából bekövetkező 
meghiúsulása esetén az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 
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Amennyiben olyan okból, amiért Ajánlattevő felelős, a szerződés teljesedésbe menése 
meghiúsul, köteles Ajánlatkérő felé a meghiúsulással érintett megrendelésekre nettó megbízási 
dij 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. 

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő egy számla benyűjtására jogosult, amelyet 
Ajánlatkért5 a teljesítésigazolást követő  15  napon belül átutalással egyenlít ki. 

Az ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 
valutaneme is csak magyar forint lehet. 

Ha  az ajánlati  är  számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt öscwrget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek. 

Az ajánlatban szereplő árnak  fix  árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában 
és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

A.  nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
filggetlenül azok formájától és forrásától, pl.  yam,  különböző díjak  es  illetékek, stb. 

Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az 
ÁFA  %-ban  és összegszerűen, valamint a bruttó  är. 

Az ajánlati árnak tartalmarnia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 
és hasznot is. 

Az ajánlati ának tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, igy többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához 
szükséges költségeket is. 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét 

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve szerint bírálja el. 

10. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 

Kizáró okok: 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
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ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vasiirlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,  Mitten 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. xxvn. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus fmanszírozása; 
ca)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozó megállapodás 
közbeszerzési  es  koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot  es  bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt  all,  vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,  vary ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 
d)tevékenységét feleggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
.0  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése  sorb  a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt:  bawls  nyilatkozat), amennyiben 
fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, Illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
g) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas infonnációt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana sedinara a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 

-tbeszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került — 
sor az érintett beszerzési eljárás ezáral OEásátélmított három évig; 

tekintetében a következő feltételek valamayike megvalósul: 
--ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazclaseigi Térség  yak  a Gazdasági Együttműködési  es 

Fejlesztési Szervezet tagállamában,  if-  Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok 
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
hb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
ftnanszírozása megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXV1. törvény  3.  § 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
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he) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a  Jib)  alpont szerinti feltétel femiälk 
I) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésred szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági határozatban megállapított  es  a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el. 
j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem minősül 
átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára. 

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás szerinti nyilatkozat aláírásával. 

Az alkalmassági követelmények: 
Az ajánlattevők pénzügvi-gazdasigi alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok is 
a megkövetelt igazolási mód: 
P.1  Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő köteles esatolni valamennyi 
cégldvonatiban szereplő számlavezetö pénzintézetnek (az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző  30  napnál nem régebbi) a nyilatkozatát az alábbi tartalommal: 
- mióta vezeti a bankszámlát, 
- számláján  2018.  január  1.  napját követően volt-e  30  napot meghaladó időtartamú sorban 
állás. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának miniraumkövetelménye(i): 
P.1  Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik a cégkivonatában szereplő 
számlavezető plezintézetétöl származó nyilatkozata alapján bármelyik számláján  2018.  január 
I. után  30  napot meghaladó sorban álló tétel mutatkozott. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
M.1  Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő köteles esatolni az előző két év 
legjelentősebb, közvélemény-kutatásra vonatkozó munkáinak ismertetését — legalább a 
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbä az ellenszolgáltatás 
összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével — tartalma7ó, 
általa aláírt nyilatkozatát. 

AZ  ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságinak minimumkövetelménye(i): 
M.1  Ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző  24  hónap 
összességében rendelkezzen legalább  1  db nettó  500.000,- Ft  összegű közvélemény-kutatás 
tárgyában elvégzett megbízás referenciával. 

11. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. 

12. Ajánlattételi határidő: 2019.  március  20. 12.00  óra 

13. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 131.  emelet  315.  sz. helyiség 

14. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
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Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodási Ügyosztály 
III. emelet  315.  sz. helyiség  1082 Budapest,  Baross  U. 63-67. 

Bontás időpontja:  2019.  március  20. 12.00  óra 

A  szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményét megállapító, VárosganiAlkodisi és 
Pénzügyi Bizottság döntését követően azonnal. 

16. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró képviselőinek 
jelenlétét biztosítja. 

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított  30  nap. 

18. A  dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye is 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatk6r5 tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

19. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem 
kapcsolatos. 

20. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követ5 - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben 
közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó ás bruttó összegben is meg kell megadni. 
b) Az ajánlatot  1  eredeti  es 1  másolati példányban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztályára (Baross  u. 63-67. 3. ern. 315.  sz). Amennyiben eltérés van az 
ajánlat „eredeti" és „másolat' példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" példányt tekinti 
irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó esomagon a következő szöveget kell szerepeltetni: 

„Digitalis  Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény kutatás" 
„Felbontani tilos" 

c) A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, ügy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen; 
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, 

7,-de  lehet.  A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak)_nem kell,  de  lehet számozni. Az ajánlatkérő az 
-ettől kismértékben eltérő számozást (pl.  Ceres  oldalaknál a  /A, /8  oldalszám) is köteles „ :elfogadni,  ha  a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye—egyertelmuen azonosítható. Az 
ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti,  ha  ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkaása érdekében szükséges; 

- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

- Az ajánlatot két, — az ajánlati felhívásban meghatározott számú — példányban kell beadni, az 
eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

- Az ajánlatban levő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre ajogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 
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- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen — az ajánlat beadása előtt — módosítást bajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

d) Érvénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt  all. 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 

az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánal  60  napnál nem régebbi cégkivonat 
másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van 
folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bólyegzöjével 
ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 

az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes alfdrási cimpéldányinak vagy 
cimmintájánalc másolata. 

f) Az ajánlatok összeállításával  es  benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

24.  Ajánlattételi felhívás megküldésének a www.ionefvaros.hu honlapon történő 
megjelentetésének időpontja: 2019.  március ti k 

Budapest, 2019.  március 
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Felolvasólap 

”Digitális  Mk  Program Okos  Wins  közigazgatási mintaprojekt közvélemény kutatás" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érti beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon: 

Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

—Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, fax,  e-mail): 

 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 
összege (számmal  es  betűvel kiírva) 

nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

 

[Keltezés] 

[cégszerű aláírás] 
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Nyilatkozat 

„Digitális  Mkt  Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény kutatás" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:  

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben vagy általam igénybe veendő alvállalkozóval szemben 
az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban.  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönywöl szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban• Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkellbs, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bünsegély vagy kísérlet; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
af) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltaldioz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot  es  bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 

végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzetettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; — 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy aldneklevékenységét feleggesztették; 
e) gazdasági, illetve szaktnai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három  even  belül jogerős-bírósági ítéletben Megállapítást nyert; 
.j)  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségének 
(a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállásira, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését,  es 
,fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
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ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

g) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztositana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták,  es  a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor 
az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

tekintetében a kővetkező feltételek valamelyike megvalósul: 
ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok 
es  területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
hb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás  es  a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  § 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
hc) a gazdasági szereplöben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a hb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

Q harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzéstől szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról  es  tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el. 
j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható 
szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I .§  4.  pontjára. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 
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„DigitäHs Jólét Program Okos Város közigazgatást mintaprojekt közvélemény kutatás” tárgya, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Műszaki leírás 

Szociodemográfiai kérdések 

1. Ön hány éves? 
a.  18-29 
K 30-39 
c. 40-49 
el.  50-59 
e.  60+ 

2.  Mi az Ön  name? 
a. Férü 
b. Nö 

3.  Melyik állítás igaz Önre? 
a, Aktívan dolgozik 
b.  Tanuló 
c. Iláztartásbeli, gyermekgondozási ellátásban részesül 
d.  Nyugdíjas 
e. Munkanélküli, vagy segélyből  61 

4.  Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? 
a. Nyolc általános vagy alacsonyabb 
b. Szakiskola vagy szakmunkásképző 
c. Középiskolai érettségi 
d. Főiskolai vagy egyetemi diploma 

5. Mindent egybevetve mennyi volt az egy főre jutó nettó összjövedelem a múlt hónapban az 
Önök háztartásában? 

a. Kevesebb, mint  50  ezer forint 
b. 50 001  —  75 000 Ft 
c. '75 001  —  100 000 Ft 
d. 100  ezer  Ft  feletti 

6. Milyennek ítéli meg háztartása anyagi helyzetét? 
a. Rossznak 
b. Közepesnek 
c. Jónak 

7 Társadalmi vonatkozásban, hova sorolna magát? 
a. Alsó társadalmi csoport, munkásosztály 
b. Alsó közép társadalmi csoport 
c. Középső társadalmi csoport 
cl. Felső közép, felső társadalmi csoport 
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8.  Van-e olyan gyermeke, amely még egy háztartásban el Önnel? 
a. Igen, egy 
b. Igen, kettő 
c. Igen,  beam 
el, Igen, négy 
e. Igen, öt vagy több 
E. Nincsen 

Internethasználattal kapcsolatos kérdések 

9.  Milyen gyakorisággal haszailja az Internetet (akar otthonában, akár mbshol) 
a. Naponta többször 
b. Naponta egyszer 
c. Hetente többször 
d. Hetente 
e. Ritkábban, alkalmanként 
f. Soha (UGRÁS  A 17.  KÉRDÉSRE) 
g. Nem tudja/ nem válaszol 

10.  Átlagosan napi hány órát tölt internetezéssel? 
a. Több, mint  6  órát 
b. 4-6  órát 
c. 2-3  órát 
Ó. Egy órát 
e. Kevesebb, mint egy órát 
f. Nem tudja/ nem válaszol 

11.  Milyen eszközön intemetezik a legtöbbet? 
a. PC-n, asztali számítógépen 
b. Laptopon 
c. Okostelefonon 
Ó. Táblagépen 
e.  Ws  eszközön 
E. Nem tudja/nem válaszol 

12.  HoI szokott-a legtöbb időt internetezni? 
a. Otthon 
b. Iskolában 
c. Mynkahelyen 
d. Útközben 
e. Máshol 
E. Nem tudja/nem válaszol 

13.  Mire használja elsődlegesen az internetet? 
Munkára 
Tanulásra 

c. Szórakozásra 
d. Hírek olvasására, informálódásra 



e. Levelezésre, csetelésre 
f. Közösségi oldalak böngészésére 
g. Egyéb 
h. Nem tudja/ nem válaszol 

14.  Milyen gyakorisággal használja az okostelefonját az alábbi tevékenységelae?  (5  nagyon 
gyakran,  1  soha 

Munka 1 2 3 4 5 
Tanulás 1 2 3 4 5 
Szórakozás 1 2 3 4 5 
Hírek olvasása, 
informálódás 

1 2 3 4 5 

Levelezés, esetelés 1 2 3 4 5 
Közösségi oldalak 
böngészése 

1 2 3 4 5 

15.  Használ-e telefonos applikhriókat? 
a. Igen 
b. Nem 
c. Nem tudja/nem válaszol 

16.  Milyen telefonos appiikációkat használ? 

 

Említi Nem Eraliti 
Közösségi médiával kapcsolat 1 2 
Csetelésre alkalmas 1 2 
Video  megtekintés 1 2 

' Információszerzés 1 2 
Egyéb 1 2 

Fenntartható fejlődéstkörnyezetvédelem 

17. Ismer-e a környezetében olyan intézményt/épületet, amely megájuló energiát alkalmaz 
(napenergia, szélenergia, geotermikus energia)? 

a. Igen, többet is 
br - Igen,  de  csak egyet 

Nem ismer 
Nem tudja/nem válaszol 

18.Ön szerint az alábbi szereplőknek mekkora a felelőssége a környezetvédelemmel 
kapcsolatban?  (5  jelentős,  1  elhanyagolható) 

Önkormájtyzat  
Állam 

1 f 2 

  

1 2 

   

Ipari cégek 1 2 3 4 

 

Szolgáltatást nyújtó 
cégek 

1 2 

   

Civil szervezetek 1 2 3 

  

Állampolgárok 1 2 3 4 5 
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19.  Ön szerint az alábbi szereplők ténylegesen mennyit tesznek a környezetvédelemért?  (5 
mindent elkövetnek az élhető környezetért,  1  semmit sem tesznek érte) 

Önkormányzat 1 2 3 4 

 

Állam I 2 3 4 5 
Ipari Sek  1 2 3 4 5 
Szolgáltatást nyújtó 
cégek 

1 2 3 4 5 

Civil szervezetek 1 2 3 4 5 
Állampolgárok 1 2 3 4 5 

20. A  fenntartható fejlődés érdekében hoznak-e jelenleg személyes áldozatot? 
a. Igen 
b. Nem 
c. Nem tudja/nem válaszol 

21. Ha  nem hoznak, mi a legfóbb oka?  (11A 20= b; 
a. Kényelem 
b. Pénz hiánya 
c. Tudás hiánya 
d. Véleménye szerint„ nem neki kell áldozatokat hozni 
e. Nem tujda/nem válaszol 

22. Ha  hoznak, milyen jellegiit? (}1A 20=a) 
a. Kényelmi 
B.  Pénzügyi 
c.  Egyéb, éspedig: 
d. Nun  tudja/nem válaszol 

23. Resit  vesznek-e szelektív hulladékgyűjtésben? 
a. Igen 
b. Nem 
c. Nem tudja/nem válaszol 

Okos város 

24:  Hallott-e már az okos város  (smart  city) fogalméról? (Kerüljön definiálásraikkor is  ha  hallott, 
akkor is  ha nn) 

a. Igen

 

b. Nem 
c. Nem tudja/nem válaszol 

25.  Ön szerint melyik az okos városok legfontosabb alegysége? 
a. Okos közlekedés 
b. Okos kormányzat 
c. Okos életkörülmények 
d. Okos emberek 
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e. Okos gazdaság 
f.  Okos környezet 
g. Nem tudja/nem válaszol 

26.  Fontos ön szerint az informatika által vezérelt okos városi megoldások országos szintű 
kiterjesztése? 

h.  Teljes mértékben 
a. Inkább igen 
b. Közepesen 
c. Inkább nem 
d. Egyáltalán nem 
e. Nem tudja / nem válaszol 

27.  Ismer-e okos épület  (smart  building) megoldásokat? 
a. Igen 
b. Nem 
c. Nem tudja/nem válaszol 

28.  Ismer-e konkrét okos város megoldásokat az alábbi területeken? 

 

Említi Nem Említi 
Közlekedés 1 2 
Környezetvédelem 1 2 
Kormányzati/közigazgatási 
ügyintézés 

1 2 

Turizmus 1 2 
Egyéb 1 2 

29.  ön szerint egy okos város beruházáshoz kapcsolódóan mi a legfontosabb tényező a város 
egészét tekintve? 

a. Környezeti fenntarthatóság 
b. Gazdasági fenntarthatóság 
c. Kényelem 
cl. Biztonság 
e. Nem tudja / nem válaszol 

30. On  szerint egy okos város beruházáshoz kapcsolódóan mi-a legfontosabb tényező az  On  saját, 
egyéni s:Zintjén? 

--r 
a. környezeti fenntarthatóság 
b. -Gazdasági fenntarthatóság 
c. kényelem 
d. Biztonság 
e. Nem tudja / nem válaszol 

31. On  mennyire tartja hasznosnak a háztartásában használható okos eszközöket? 
a. Teljes mértékben 
b. Inkább igen 
c. Közepesen 
d. Inkább nem 
e. Egyáltalán nem 
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f. Nem tudja / nem válaszol 

32.  Ön mennyire tartja hasznosnak a környezetében használható okos eszközöket? 
a. Teljes mértékben 
b inliAbb  igen 
c. Közepesen 
d. Inkább nem 
e. Egyáltalán nem 
F.  Nem tudja /nem válaszol 

33.  Ön szerint mi az okos eszközök leghasznosabb tulajdonsága? 
a. Kényelem 
b. Távolról vezérelhetőség 
c. Megbízhatóság 
d. Energiatakarékosság 
e. Biztonság 
E. Egyéb 
g. Nem tudja nem válaszol 

Közösségi részvétel 

34.  Ön szerint mennyire fontos, hogy a lakosság részt vegyek a közösségi tervezésben? 
a. Nagyon fontos 
b. Inkább fontos 
c. Inkább nem fontos 
d. Egyáltalán nem fontos 
e. Nem tudja/nem válaszol 

35.  Ön vett-e már részt közösségi tervezésben? 
a. Igen (UGRÁS  A 37.  KÉRDÉSRE) 
b. Nem 
c. Nem tudja/nem válaszol 

36.  Abban az esetben;  ha  Meg nem vett részt, mi ennek az oka?  al A 3 5  :,-- _ 
—a. Idő hiánya 

b.  Nem veTleheteség részt venni 
c.  Motiváció hiánya 
d. Nem ves_z részt, mert nem veszik figyelembe a javzslatalt 
e. Nem tudja/nem válaszol 

37.  Ön szerint melyik a legjobb módja, hogy bevonják a közösséget a projektekbe? 
a. Hagyományos fórum 
b. Intemetes  forum 
c. Online  kérdőív 
cl. Papír alapú kérdörv, konzultáció 
e. Nem tudja/nem válaszol 
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38.  Mennyire tartja hasznosnak a Józsefvárosban működő közterületi wifi-hálózatot? 
a. Teljes mértékben 
b. Inkább igen 
c. Közepesen 
d. Inkább nem 
e. Egyáltalán nem 
f. Nem tudja / nem válaszol 

39.  Mennyire tartja hasznosnak a Józsefváros applikációt? 
a. Teljes mértékben 
b. Inkább igen 
c. Közepesen 
d. Inkább nem 
e. Egyáltalán nem 
f. Nem tudja / nem válaszol 

40.  Mennyire tartja hasznosnak a kerületben található okos zebrákat? 
a. Teljes mértékben 
b. Inkább igen 
c. Közepesen 
d. Inkább nem 
e. Egyáltalán nem 
f. Nem tudja / nem válaszol 

41.  Hasznosnak tartaná-e az okos parkolás rendszerének kialakítását Józsefvárosban? 
a. Igen 
b. Nem 
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Felolvasólap 

„Digitalis  Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény kutatás" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon: 

Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, fax,  e-mail): 

 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 
összege (számmal és betűvel kiírva) 

nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

 

[Keltezés] 

[cégszerű aláírás] 
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Nyilatkozat 

„Digitális Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény kutatás" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:  

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben vagy általam igénybe veendő alvállalkozóval szemben 
az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, is a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült: 

act)  a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
afi az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 
e) végelszámolás alatt áll,— vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági—végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes jaga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben Van; 
ti) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve-szalanai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
)9  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vau a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségének 
(a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 



fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

g) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták,  es  a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor 
az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
h) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési  es 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok 
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
hb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2007.  évi CXXXVI. törvény  3.  §  r) 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
hc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a hb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

0  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el. 
j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható 
szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 





Budapest, 2019.  március  20. 

-rdégszerii aláírás] 

L. 

Felolvasólap 

»Digitális Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény  !Minis" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: NOESIS Innovációs Központ Nonprofit Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1141 Budapest,  Szugló utca  82. 

Ajánlattevő adószáma:  14905733-2-42 

Telefon: 

Telefax: 

 

E-mail: noesishmovacio®gmail.com 

Kijelölt kapcsolattartó: Kaldos  Janos 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, fax,  e-mail): 

 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 
összege (számmal és betűvel kiírva) 

nettó  Ft  +  Ala  = bruttó  Ft 

2.580.000,-Ft  +Áfa = 3.276.600,.Ft 
kettömillióötszáznyolcvanezer forint plusz áfa, azaz 
háronarnilliókettőszázbetvenhatezerhatszáz forint 





Felolvasólap 

„Digitalis  Jólét  Program  Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény kutatás" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt  el  nein  érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: Forsense  2.0  Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1137 Budapest,  Radnóti Miklós  u. 45. 3/2. 

Ajánlattevő adószáma:  13642299-2-41 

Telefon: 

Telefax: - 

E-mail: iroda®forsense.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: Havasi Marta 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, fax,  e-mail): 

 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 
összege (számmal és betűvel kiírva) 

nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

2.360.000,-Ft  +Áfa = 2.997.200,.Ft 
kettömillióháromszázhatvanezer forint plusz  ifs,  FI727 

kettömilliókilencszázkilencvenhétezerkettőszáz forint 

Budapest, 2019.  március  20. 

[cégszerű aláírás] 

Forsense  2.0  Kft. 
1137 Bp.,  Radnóti Miklós  u. 45. 312. Aciószám:  13642299-2-41 





Megbízási szerz ő dés 

mely létrejött egyrészrő l 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: dr. Sara Botond polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01, 
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 

székhelye:  
képviseli;  
adószáma:  
cégjegyzékszám:  
bankszámlaszáma:  
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és napon, a következő feltételek szerint: 

Előzmények 

Megbízó a  „Digitalis  Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény kutatás" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési eljárás) folytatott le. 

A  beszerzési eljárás eredményét Megbízó Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a 
...../2019. (111.25.)  számú határozatában megállapította, mely szerint nyertes ajánlattevő Megbízott. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása  (2.  sz. melléklet), a 
Megbízott ajánlata  (3.  sz. melléklet). 

1. A  szerződés tárgya 

Megbízó megbízza Megbízottat a  Digitalis  Jólét Program Okos Város közigazgatási mintaprojekt közvélemény 
kutatás lebonyolításával, a szerződés  1.  számú mellékletében szereplő feladatok ellátásával. Megbízott a 
megbízást elfogadja. 

2. Felek jogai, kötelezettségei 

2.1.  Megbízott a megbízás teljesítése során elsősorban személyesen jogosult eljárni, azonban harmadik személy 
igénybevételére jogosult, feladatát a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és szakmai tudással köteles 
elvégezni, a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelőn. 

2.2.  Megbízó minden olyan adatot, információt Megbízott rendelkezésére bocsát, amely Megbízott jelen 
szerződésben rögzített kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. 

2.3.  Megbízott köteles Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének 
eredményességét veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Megbízott felelős. 

2.4.  Megbízó a jelen szerződés teljesítése során bármikor jogosult ellenőrizni Megbízott tevékenységét, a megbízás 
teljesítése során keletkezett iratokba betekinteni, Megbízottól felvilágosítást kérni. 

2.5.  Megbízó vállalja, hogy minden olyan tájékoztatást  es  információt Megbízott rendelkezésére bocsát, mely 
Megbízott jelen szerződésben foglalt feladatainak ellátásához szükséges. 
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2.6.  Felek vállalják, hogy jelen szerződés teljesítése során mindvégig szorosan együttműködnek, egymást 
folyamatosan tájékoztatják a szerződés teljesítéséről és az ahhoz kapcsolódó releváns körülményekről. 

2.7.  Megbízott tudomásul veszi, hogy illetéktelen harmadik személlyel semmilyen, a jelen szerződés kapcsán 
tudomására jutott információt nem közölhet, amelynek közlése Megbízóra vagy harmadik személyekre 
hátrányos következménnyel járna, illetve amely Megbízó érdekeit sértené. 

2.8. A  Megbízott kijelenti, hogy e szerződés hatályának fennállásáig, és az azt követő egy  even  belül sem 
közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt semmilyen üzletben vagy szakmai tevékenységben, amely a Megbízó 
érdekeit bármilyen módon sértené. 

3. Megbízási díj, fizetési feltételek, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

3.1 Megbízott a jelen szerződés alapján nettó Ft+Áfa azaz nettó  Forint+adófizetési 
kötelezettség napján érvényes áfa mértéke összegű megbízási díjra jogosult. 

3.2 Megbízott az I. pontban rögzített feladatának teljesítését követően egy számla benyújtására jogosult, melyet 
Megbízó a teljesítésigazolást követően, a számla kézhezvételétől számított  8  napon belül banki átutalással 
köteles teljesíteni.  A  teljesítésigazolás kiállítására jogosult. 

3.3 A  megbízási díj magában foglalja Megbízott valamennyi, jelen szerződés teljesítése során felmerült költségét, 
készkiadást. 

3.4  Megbízó a megbízási díj késedelmes teljesítése esetén köteles Megbízott részére a késedelem idejére a 
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatlábbal számított késedelmi kamatot fizetni. 

3.5.  Amennyiben Megbízott a  4.1.  pontban meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában késedelembe esik, úgy 
Megbízó részére késedelmi kötbért fizet.  A  késedelmi kötbér mértéke a nettó szerződéses ár  0,5%-a. A 
maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  15%-a. A  kötbér maximumának 
elérésekor Megbízó jogosult a szerződéstől elállni.  A  késedelmi kötbér azon a napon válik esedékessé, amely 
napon a késedelem megszűnt, illetve amely napon a késedelmi kötbér elérte maximális mértékét,  anal,  hogy 
annak érvényesítésére a Megbízó külön értesítése nélkül a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény 
(Ptk.)  6:49.  § (I) bekezdésében szabályozott beszámítási szabályok alapján kerül sor. 

3.6.  Megbízott meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik,  ha  olyan okból, amelyért felelős a szerződés 
teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási kötbér mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás  20%-a.  Megbízott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy kötbérigényét a Megbízó 
külön értesítés nélkül a Ptk.  6:49.  §  (1)  bekezdésében szabályozott beszámítási szabályok alapján érvényesítse. 

4. A  szerződés hatálya, módosítása 

4.1. Jelen szerződés határozott időre, annak aláírása napjától  2019.  április  27.  napjáig szól. 

4.2.  Jelen szerződés kizárólag írásban, Felek egyező akarata esetén módosítható. 

4.3.  Felek a szerződés határozott időtartamára tekintettel a rendes felmondás jogát kölcsönösen kizárják. 

4.4. A  Felek bármelyike jogosult a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal 
felmondani. 

5. Egyéb rendelkezések 

5.1 Megbízott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati gazdálkodás nyilvánossága miatt jelen szerződés — a 
személyes adatok és a törvényekben szabályozott titokkör kivételével — közérdekű adatnak minősül.  A 
közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. 
törvény  37.  § alapján az önkormányzat köteles közzétenni, valamint a  28.  § (I) bekezdése szerint benyújtott 
igény esetén bárkivel megismertetni. 

5.2  Felek rögzítik, hogy a Megbízott által a megbízása során létrehozott szellemei alkotásnak minősülő mű 
tekintetében a Megbízott átadja megbízó részére a létrehozott mű kizárólagos is korlátlan felhasználásának és a 
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felhasználás harmadik személynek történő átengedésének a jogát, így Megbízó korlátlan, harmadik személynek 
is átengedhető felhasználási jogot szerez.  A  szerzői jogdíjat a megbízási díj tartalmazza. 

5.3 Felek a jelen szerződésbe foglalt kötelezettségeik teljesítése érdekében Megbízó részéről  
(tel: , email: ), Megbízott részéről pedig  (tel: 

‚email: ) jelölik meg kapcsolattartó személyként. 

5.4.  Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem befolyásolja a jelen 
szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. 
Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, abban az esetben Felek 
egymással Jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak 
tartalmával érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel, is a jelen szerződést annak megfelelően 
módosítják. 

5.5.  Jelen szerződés  4  egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből  3  példány Megbízót,  1 
példány Megbízottat illet. 

5.6. A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

5.7.  Felek jelen szerződést elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették, és mint 
akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják. 

5.8.  Jelen szerződés  2  (kettő) oldalból és  5  (öt) fő fejezetből  all. 

Budapest, 2019.  

  

    

Megbízó: Megbízott: 
képviseletében dr. Sara Botond polgármester képviseletében 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 

Fedezet:  Dátum:  Budapest, 2019.  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Paris  Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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1. Számú Melléklet 

Műszaki Tartalom 

I. Az okos város (település) témakörben elérhető területi statisztikai adatok feldolgozása, vizualizációja 

és elemzése. 

2. Online  kérdőíves kutatás lebonyolítása az okos várossal (településsel)  es  általában a  digitalis 

technológiák adta lehetőségekkel kapcsolatos ismeretszint, attitűdök és vélemények vizsgálatára. Az 

adatfelvétel a településeként hozzáférhető címlisták, a települések közösségi oldalai által kínált 

elérési lehetőségek, helyi  online  híroldalak  es  hírlevelek segítségével történik. 

3. Digitalis  állapotfelmérés a közigazgatási szervek (önkormányzat és gazdasági társaságaik, 

intézményeik) körében a megbízóval közösen kidolgozott kérdőiv alapján.  A  vizsgálathoz biztosítjuk 

az infrastruktúrát, a megbízott feladatok az adatok és fontosabb összefüggések ismertetése. 

4. Országos, reprezentatív kutatás az okos várossal (településsel) és általában a  digitalis  technológiák 

adta lehetőségekkel kapcsolatos ismeretszint, attitűdök  es  vélemények vizsgálatára, majd pedig a 

kapott eredmények vizualizációja és elemzése. 
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