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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése 
Józsefváros  Budapest  egyik centrális elhelyezkedésű, egyik legsűrűbben lakott, rengeteg 
társadalmi problémát hordozó területe, mely a legnépesebb kerületek közé tartozik. 
Józsefváros pozícióját, adottságait és helyzetét alapvetően meghatározza, hogy  Budapest 
belvárosának peremén, így Magyarország legfejlettebb régiójának közepében fekszik. Ebből 
fakad, hogy országos és nemzetközi kapcsolatai egyaránt kiválóak, illetve hogy számos 
szektor számára központi funkciót tölt be. Józsefvárosban jelentősen eltérő státuszú 
lakóterületek, országos jelentőségű intézményi  es  zöldterületek, illetve ipari területek egyaránt 
megtalálhatók. Az elmúlt évek társadalmi, gazdasági sajátosságai a nevelés ás oktatás terén 
hosszú távú, komplex megközelítést igényelnek. 

Józsefvárosban cél egy olyan befogadó intézményrendszer kidolgozása, amely támogatja az 
Összes gyermek fejlődését és kompenzálja a társadalmi háttér alapján hátrányokat, különösen 
a budapesti VIII. kerületi óvodák komplex fejlesztése deszegregációs és befogadási 
intézkedések megvalósításával. Fontos célkitilz-és, hogy a romák és a hátrányos helyzetű 
gyermekek szegregációjának csökkentése az önkormányzati óvodákban, és ezáltal jelentős 
lépést tenni egy olyan szociokulturálisan vegyes intézményi keret létrehozása felé, amelyben 
a különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező gyermekek együttnevelése a norma, 
és nem kivétel. Feladatunk, hogy megállítsuk a diákok elvándorlását, javítsuk a kerületi 
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óvodák, iskolák színvonalát, valamint  a  bármilyen szempontból hátrányos helyzetű 
gyermekek számára  0-23 eves  koruk között  a  teljes oktatási-nevelési szegmensben biztosítsuk 
az esélyegyenlőséget. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat célja egy átfogó kerületi diagnózis készítése.  A  "Vállalkozási 
szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése" keretében tervezett kutatás 
alapvető célja, hogy  objektiv  adatok álljanak rendelkezésre  a  deszegregációs intézkedésekhez, 
egy részletes deszegregációs  is  befogadási stratégia kialakításához. További cél,  a 
rendelkezésre álló országos statisztikai adatok (KSH népszámlálás)  es  az Önkormányzat által 
rendelkezésre álló adatbázisok felhasználásával, kutatási interjú készítésének módszerével  a 
kerületi óvodások térbeli-szociális-nemzetiségi eloszlásának földrajzilag minél részletesebb 
feltérképezése,  a  józsefvárosi óvodarendszer fejlesztése, különösen  is a (tag-)óvodák 
kapacitásainak és  a  beóvodázási körzetek határainak jövőbeli kialakítása érdekében. 

Az  „Igazságos iskola"! "Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi  program  megalapozó 
kutatásának előkészítése" keretében tervezett kutatás alapvető célja, hogy szakértői interjúk 
segítségével tárja fel az önkormányzati feladatellátás során felmerülő problémákat, lakossági 
kérdőív eszközével,  a  szakértői interjúk tapasztalatai alapján az egyes szakpolitikák terén 
vizsgálja  a  lakosság gazdasági-társadalmi helyzetét.  A  kutatás keretében  a  szülői 
fókuszcsoportos beszélgetések közvetlen célkitüzése, hogy empirikus adatok alapján képet 
kapjunk  a  szülők óvodaválasztási, iskolaválasztási stratégiájáról,  a  döntést leginkább 
befolyásoló szempontokról, tényezőkről az óvodaválasztás, iskolaválasztás során, valamint 
feltárni  a  lakóhely szerinti óvodából, illetve  a  kerületből való elvándorlás okait.  Az 
óvodapedagógusi fókuszcsoportos beszélgetések alapvető célja,  a  kerületben dolgozó 
óvodapedagógusok óvodásokkal és  a  saját intézményeikkel kapcsolatos reprezentációinak 
feltárása, az óvodások térbeli-szociális-nemzetiségi eloszlási mintázatának feltérképezése,  a 
józsefvárosi Intézményrendszer fejlesztésével, az óvodai infrastruktúrával kapcsolatos 
elképzelések összegyűjtése. 

A  kutatások várható költségigényre — bruttó  7.000,0  e  Ft  — tekintettel  a  Józsefvárosi 
Önkormányzat Közbeszerzési  es  Beszerzési Szabályzat  (a  továbbiakban: Szabályzat)  IX. 
része szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra. 
Tekintettel arra, hogy  a  jelen ügy nem éri  el a  közbeszerzési értékhatárt, ezért az említett 
Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 
A  Szabályzat  20.1.  pontja alapján  a  közbeszerzési értékhatárt  el  nem érő árubeszerzésről, 
építési beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet 
dönteni, ezért az ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére 
került megküldésre: 

Az  ajánlattételre felkért gazdasági szereplők: 
• TÁRKI Társadalomkutatási Intézet  Zn.  (1112 Budapest,  Budaörsi út  45.  X-XI) 
• IPSOS  Media-,  Reklám-, Piac-és Véleménykutató  Zn.  (1139 Budapest, Pap  Károly 

utca  4-6.) 
• InsightLab Piackutató Korlátolt Felelősségű Társaság  (1213 Budapest,  Mária Királyné 

útja  239.) 
• Budapest  Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.  (1074 Budapest,  Dohány utca  84.) 
• Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont  (1089 Budapest,  Orczy út  46-48.) 

A  felkért szervezetek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a cégek profiljába 
tartozzon a társadalomtudományi  human  kutatás, fejlesztés. Az OPTEN cégtár nyilvántartása 
szerint ezek a gazdasági szervezetek ilyen tevékenységet folytatnak, működésük törvényes és 
megfelelö, köztartozásuk nem  all  fent.  A  megjelölt kutatóintézetek a hazai társadalomkutatás 
kiemelkedő, piacvezető szereplői, melyek kiválasztásánál döntő szerepet játszott,  bogy 



felkészült szakembergárdájuk révén magas színvonalon lennének képesek ellátni az elvárt 
piackutatás elvégzését. 

Az ajánlattételi felhívás  12.  pontja szerint az ajánlattételi határidő —  2020'  október  28. 12.00 
Óra volt, melyre összesen  4  darab ajánlat érkezett. Az ajánlat elbírálásának értékelése az 
ajánlattételi felhívás  8.  pontja szerint a .,legalacsonyabb ár" elv alapján történt. 

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése 

I.  A  „Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban 
megjelölt  2020.  október  28. 12:00  órai határidőig  2  ajánlattevő nyújtott be érvényes 
ajánlatot. 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legalacsonyabb ár elve.  A 
bírálati szempont szerint az ajánlattevök között az alábbi sorrend alakult ki: 
I.  Budapest  Szakpolitikai Elemző Intézet Kft., bruttó  1 587 500,- Ft  ajánlati ár 
2.  Periféria Közpolitikai és Kutató központ KfL, bruttó  1 800 000,- Ft  ajánlati ár 

I. sz. Ajánlattevő:  A Budapest  Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.  (1074 Budapest,  Dohány 
utca  84. 2.)  ajánlata  2020.  október 28-án,  11:20  órakor lezárt borítékban érkezett. 
Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő, érvényes pályázati anyagot nyújtott be. 

Ajánlati  är Nettó ajánlati  fir Bruttó  *dad  ár 
komplex  kutatás 1 250 000,- Ft 1 587 500,- Ft 

2.  sz. Ajánlattevő:  A  Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont  (1089 Budapest,  Orczy út  46-

 

48.)  ajánlata  2020'  október 27-én, lezárt borítékban érkezett. érkezett. 
Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő, érvényes pályázati anyagot nyújtott be. 

Ajánlati  är Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 
komplex  kutatás 1 800 000,- Ft 1 800 000,- Ft 

Az Előkészítő Bizottság  2020.  október  28.  napján megtartott ülésén megállapította,  bogy  a 
"Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzést" tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás nyertes ajánlatte% öje a  Budapest  Szakpolitikai 
Elemző Intézet  KR. 

11. A  „Igazságos iskola"/ „Józserviros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi  program 
megalapozó kutatásának előkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt  el  nem érő 
beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban megjelölt  2020.  október  28. 12:00  órai 
határidőig  2  ajánlattevő nyújtott  be  érvényes ajánlatot. 
Az  ajánlattételi felhivásban meghatározott bírálati szempont  a  legalacsonyabb  är  elve.  A 
bírálati szempont szerint az ajánlattevők között az alábbi sorrend alakult ki: 
I.  TÁRK1 Társadalomkutatási Intézet Zrt., bruttó  1 270 000,- Ft  ajánlati ár 
2.  IPSOS  Media-,  Reklám-, Piac-  es  Véleménykutató  Zn.,  bruttó  1 930400,- Ft  ajánlati ár 

1.  sz. Ajánlattevő:  A  TÁRKI Társadalomkutatási Intézet  Zn.  (1112 Budapest,  Budaörsi üt 
45.  X-XI)  ajánlata  2020.  október  28-án, 11:40  lezárt borítékban érkezett. 
Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő, érvényes pályázati anyagot nyújtott  be. 
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• Ajánlati ár 

komplex kutatás 

Bruttó ajánlat! Ír 

1 000 000,- Ft 1 270 000,- Ft 

2.  sz. Ajánlattevő:  Az  IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató  Zn.  (1139 
Budapest, Pap  Károly utca  4-6.)  ajánlata  2020.  október  28-än, 11.10  lezárt borítékban órakor 
érkezett. 
Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő. érvényes pályázati anyagot nyújtott  be. 

'Ajinlati it 
komplex kutatás 

Nett6  ajánlati  it 

1 520 000,- Ft 

Bruttó ajánlati ár 
1 930 400,- Ft 

   

Az  Előkészítő Bizottság  2020.  október  28.  napján megtartott ülésén megállapította. hogy az 
..1gazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi  program  megalapozó 
kutatásának előkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt  et  nem érő beszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevöje  a  TÁRKI Társadalomkutatási Intézet  Zn. 

II.  A  beterjesztés indoka 
A  beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapítása érdekében 
szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését. 

Ill. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a „Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" tárgyú, 
az „Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 
kutatásának előkészítése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások 
eredményeinek megállapitása. 

I. Fedezet: Az összeg, azaz a nettó  1.250,0  e  Ft  összeg, a  2020.  évi költségvetés a  11201 
címen belül biztosított. 

A  „Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a  Budapest  Szakpolitikai 
Elemző Intézet Kft.  (1074 Budapest,  Dohány utca  84.),  az ajánlattevő elfogadott ajánlati ára: 

Ajánlatl it 

komplex  kutatás 

r2 
Nett6  ajánlati  air 

1 50 000,-Ft 
1

 Bruttó  ajánlati ár 

1 587 500,-Ft 

II. Fedezet: Az összeg, azaz a nettó  1.000,0  e  Ft  összeg, a  2020.  évi költségvetés a  11201 
címen belül biztosított. 

Az  ‚Igazságos iskola"/ Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi  program  megalapozó 
kutatásának elökészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt  el  nem érő beszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevője  a  TÁRKI Társadalomkutatási Intézet  Zn.  (1112 Budapest,  Budaörsi át 
45.  X-XI),  az ajánlattevő elfogadott ajánlati ára: 

Ajánlat! sir Nettó ajánlat!  it Bruttó ajánlati ár 

komplex  kutatás I  000 000,-Ft 1 270 000,-Ft 
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IV.  Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
(X1.06.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ)  7.  melléklet  1.1.1.  alpontja szerint a 
Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról. 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi  CI-300(1X.  törvény (továbbiakban: 
Klötv.)  60.§-a,  az SZMSZ  30.§ (1)  bekezdése  es  a  35.§ (2)  bekezdése értelmében a döntés 
egyszerű szavazattöbbséget igényel.  A Mats,. 46.§ (1)  bekezdése és a  60.§-a,  valamint az 
SZMSZ  13.* (2)  bekezdése alapján az előterjesztést a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja. 

A  Mötv.  59.§ (3)  bekezdése  es  az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdése alapján a Képviselő-testület az 
átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal,  bogy  az 
nem minősül a hatáskör visszavonásának. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020. (XI. 3.)  Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a 
Kormány az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-
CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének  es  életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről  es  a hozzá kapcsolódó egyes tönenyek módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, igy a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, amelyet külön íven hoz meg. 

Mellékletek:  
I. számú melléklet: 
2.számú melléklet: 
3.számú melléklet: 
4. számú melléklet: 

2  db ajánlattételi felhívás 
2  db bontási jegyzőkönyv a beérkezett ajánlatok bontásáról 
2  db felolvasólap 
2  db szerzödéstervezet 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 
—12020. (XI. 19.)  számít határozata 

Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése", 
valamint „Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esayeKvenlöségi program 

megalapozó kutatásának előkészítése" közbeszerzési értékhatárt el nem erő beszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. a „Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. a„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legjobb ajánlatot a  Budapest  Szakpolitikai 
Elemző Intézet Kft.  (1074 Budapest,  Dohány utca  84.,  cégjegyzékszáma:  01-09-907844, 



adószáma:  14525991-2-42)  ajánlattevő tette, ezért a  Budapest  Szakpolitikai Elemző Intézet 
KIt a nyertes ajánlattevö. 

3. a határozat  2.  pontja alapján felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására 
nettó  1.250.000,-  Forint +  27  % mértékű ÁFA, azaz bruttó  1.587.500,-  Forint értékben. 

4. az „Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlöségi program megalapozó 
kutatásának előkészítése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 

5. az .,Igazságos iskola'? „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 
kutatásának előkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban a legjobb ajánlatot a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.  (1112 Budapest, 
Budaörsi út  45.  X-Xl, cégjegyzékszáma:  01-10-043879,  adószáma:  12385184-2-43) 
ajánlattevő tette, ezért a TÄRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. a nyertes ajánlattevő. 

6. a határozat  5.  pontja alapján felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására 
nettó  1.000.000,-  Forint +  27%  mértékű ÁFA, azaz bruttó  1.270.000,-  Forint értékben. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  1.-2.  és  4.-5.  pontok esetében:  2020.  november  19. 

3.  és  6.  pont esetében:  2020.  november  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ügyosztály, 
Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2020. 

Dr. Eröss Gábor sk. 
alpolgármester 



1.  sz. melléklet 

Felolvasólap 

„Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esilyegyenliiségi program megalapozó 
kutatásának előkészítése" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: TÁRKI Társadalomkutatási Intézet  Zn. 

Ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest,  Budaörsi  in 45. 

Ajárdattevä adószáma: 12385184243 

Telefon +36 1 309 76 76 

Telefax: 36 1 309 76 75 

E-mail: tarki@tarki.hu 

 

Kijelölt kapcsolattartó: Schlemmer  Éva 

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

+3613097676 
+36 1 309 76 75 

sehlenunerelarki.ha_______ 
Ajánlati  är:  nettó  Ft  + ÁFA =  brute Ft 1 000 000 Ft  +  27%  AFA 

=  1 270 000 Ft 

Kelt:  Budapest, 2020. 10.28. 

£21, 
"'Toth Ttván 

vezérigazgató 
TÄRKI Társadalomkutatási Intézet 



-10 bk./412_, 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VilE KERÜLTi: 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI BurttANszoLciturtvrÁsi ücvoszrÁtv 
IIIVATAL HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

Jegyzőkönyv 

A  ..Igazságos iskola"! Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlöségi. program megalapozó 
kutatásának előkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 
az ajánlattételi felhívásban megjelölt  2020.  október  12:00  órai határidőig  2  ajánlattevő 
nyújtott he érvényes ajánlatot. 

'FARM Társadalomkutatási Intézet Zrt. 
1112 Budapest,  Budaörsi út  45.  X-XI 

1PSOS  Media-,  Reklám-, Piac-és Véleménykutató Zrt. 
1139 Budapest,  Pap Károly utca  4-6. 

A  TÄRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.  (1112 Budapest,  Budaörsi  tit 45.  X-X1)  ajánlata 
2020.  október 28-án,  11:40  érkezett. Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő 
pályázati anyaga bruttó  1 270 000,- Ft.  ajánlati árat tartalmazott. 

Az  1PSOS  Media-,  Reklám-, Piac- és véleménykutató Zrt.  (1139 Budapest, Pap  Károly utca 
4-6.)  ajánlata  2020.  október  28-án, 11.10  órakor érkezett. Ajánlattevő  formal 
követelményeknek megfelelő pályázati anyaga bruttó  1 930 400.- Ft.  ajánlati árat tartalmazott. 

Az  ajánlattételi felhívásban meghatározott birálati szempont  a  legalacsonyabb ár elve.  A 
bírálati szempont szerint az ajánlattevök között az alábbi sorrend alakult ki: 

I. -FARM  Társadalomkutatási Intézet Zrt., bruttó  1 270 000,- Ft.  ajánlati ár 

2.  IPSOS  Media-,  Reklám-, Piac-  es  Véleménykutató  ist.,  bruttó  1 930 400,- Ft.  ajánlati ár 

Az Előkészitö Bizottság megállapítja, hogy a „Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási 
esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának előkészítése" tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem erő beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a TÁRKI Társadalomkutatási 
Intézet Zrt. 

Budapest, 2020. 10.28. 

( 
t  

     

     

Csendes Anta né dr. Melegh Mónika 
ügyosztályvezető . irodavezető 

Költségvetési ás Pénzügyi ügyosztály Jogi Iroda 
Előkészítő Bizottság ElőkésZítő Bizottság 

tagja tagja 

Pokornyi Viktória 
irodavezető 

Humánkapcsolati Iroda 
Előkészítő Bizottság 

tagja 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 2 459-2100 
www.jozsetvaros.liu 



dr. Melegh Mónika 

BONTÁSI,JEGYZÓKÖNYV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérönek a 
„I gazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlösegi program megalapozó 

kutatásinak előkészítése" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  III. emelet  324.  helyiségiben 
megtartott beérkezett ajánlatok bontásárol. 

2020.  október  28. 12:30  óra 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: Csendes Antalné ügyosztályvezető. 

Költségvetési  es  Pénzügyi Ügyosztály 

dr. Melegh Mónika irodavezető, 

Jogi Iroda 

Pokornyi Viktória irodavezető, 

I lumánkapcsolati Iroda 

Ajánlattevő: TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.  (1112 Budapest,  Budaörsi üt  45.  X-XI)  ajánlata 
2020.  október 28-án,  11:40  órakor lezárt borítékban érkezett. 

AZ  ajánlat a fonnai követelményeknek megfelel. 

L.  

minim' e 
komplex kutatás 

Nettó  ajáulati är 

1 000 000,- Ft 

Bruttó ajánlati ár 

1 270 000,- Ft 

Ajánlattevő: 1PSOS  Media-,  Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.  (1139 Budapest,  Pap 
Károly utca  4-63  ajánlata  2020.  október  28-än, 11:10  órakor lezárt borítékban érkezett. 

Az ajánlat a  formal  követelményeknek megfelel. 

i 
1 Aliniati  air 
1 

Nettó glAnlattir .. . . . . artittiaJánlati Ar . . .. , .... 

1 
komplex  kutatás 1 520 000,- Ft ' '  .9O 400;  Ft 

Pokornyi Viktória 



JELENLÉTI ÍV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 

„Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 

kutatásának előkészítése" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  III. emelet  324.  sz. 
helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2020.  október  28. 12.30  óra 

Megjelent személy neve Szervezet Alitrás 

Csendes Antalné 

JPH Költségvetési és 

Pénzügyi ügyosztály 

ügyosztályvezető  k  

  

dr. Mclegh Mónika 
JPH Jogi Iroda 

irodavezetö /  / 24  /OE2Z. t 

  

Pokornyi Viktória 
JPH Humánkapcsolati Iroda 

irodavezető 

 

q. 

             



PERIFÉRIA 

KÖZPOLITIKAI ÉS 
KUTATÓKÖZPONT 

FELOLVASÓ.AP 

Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzésew 
tárgyú. közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve Periféria Kutatóközpont Kft. 
Ajánlattevő székhelye 1074 Budapest. Bart U. 8.1/3. 
Ajánlattevő adószáma 26721981-1-42 
Telefon +36 20 575 9337 
Telefax 

 

E-mali info@periferiakozpont.hu 
Kijelölt kapcsolattartó Czirfusz Márton 
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége +36 20 575 9337; 

czirfusz.marton@periferiakozpont.hu 
1 800 000 Ft  +  0% ÁFÁ (á.ä.m3  = 
1 800 000 Ft,  azaz nettó egymillió. 
nyolcszázezer  Ft  + nulla % ÁFA  "4,  bruttó 
egymillio-nyolcszázezer•Ft 

Ajánlati  är:  nettó  Ft  + ÁFA = bruttó  Ft 

Kelt:  Budapest, 2020.  október  27. 



1.  sz. melléklet 
Felolvasólap 

„Vällalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzést" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: Budapest  Siakpolitilcai Elemző Intétet Kit, 

Ajánlattevő székhelye: 1074 Budapest,  Dohány  u. 84.H. em. 16. 

• Ajánlattevő adószáma: HU  14525991 

Telefon +36 1 321 0235 

Telefax: 

 

E-mail: info@budapestinstitute.eu 

Kijelölt kapcsolattaitó: . Viradi  Balks 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, fax,  e-mail): balazs.varadi@budapestinstitute.eu 

nettó  1,250,000 Ft  +  337,500 FT (27%)  ÁFA = 
bruttó  1,587,500 Ft 

azaz 
nettó egymillió-kettőszá7ötvenezer forint 

plusz härumszázhamtehéte7
 4stszáz 

forint

 

(huszonhét szánlék)e.AFA, 
vagyis összesen bruttó 

egymillió-ötszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint 

Ajánlati ár: nettó  Ft  + ÁFA -=. bruttá  Ft 

Kelt: Budapesten,  2020.  október 28-án 

Reszkető  Petra  Edina 
ügyvezető igazgató 

Budapest  S 7 Htikai Elemző tézet Kft. 12o

ozg

 

(a a 
[cégszerű aláírás] 
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BUDAPEST.FOVAROS VIII. KERÜLET 

JÓZSETVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

HumAnszoLcit ..LrArAsitkvosziÁis 

IlOMANKAPCSOLÁTIIRODA 

- . 

Jegyzőkönyv 

»71 
dr. Melegh Mónika 

ügyosztályveiető  b irodavezető 
Költségvetési  es  Pénzügyi ügyosztály Jogi Iroda 
ElőkésZítő Bizottság Előkészítő Bizottság 

tagja tagja 

Csendes Antalné 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.2 459-2100 
www.jorsefvaros.hu 

A  "Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" tárgyú, közbeszerzési 
értékbatárt el nem érő beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban megjelölt  2020. 
október  12:00  órai határidőig  2  ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot. 

Budapest  Szakpolitikai Elemző Intézet Kft. 
1074 Budapest,  Dohány utca  84. 2. 

Periféria Közpolitikai is Kutatóközpont 
1089 Budapest,  Orezy út  46-48. 

A  Periféria Közpolitikai  es  Kutatóközpont  (1089 Budapest,  Orczy út  46-48.)  ajánlata  2020. 
október 27-én, érkezett. Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő pályázati anyaga 
bruttó  1 800 000,- Ft.  ajánlati árat tartalmazott. 

A Budapest  Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.  (1074 Budapest,  Dohány utca  84. 2.)  ajánlata 
2020.  október 28-án,  11:20  órakor érkezett. Ajánlattevő formai követelményeknek megfelelő 
pályázati anyaga bruttó  1 587 500,- Ft.  ajánlati árat tartalmazott. 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legalacsonyabb  är  elve.  A 
bírálati szempont szerint az ajánlattevők között az alábbi sorrend alakult ki: 

I.  Budapest  Szakpolitikai Elemző Intézet Kft., bruttó  1 587 500,- Ft.  ajánlati ár 

2.  Periféria Közpolitikai  es  Kutató központ Kit, bruttó  1 800 000,- Ft.  ajánlati ár 

, Az Előkészítő Bizottság megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében kutatási 
tevékenység végzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevője a  Budapest  Szakpolitikai Elemző Intézet Kft. 

13tidapest, 2020. 10.28. 

Pokotnyi Viktória 
irodavezető 

Humánkapcsolati Iroda 
Előkészítő Bizottság 

tagja 



Csendes Antal4' dr. Meleg)' Mónika 

• 0ó 

Nettó ajánlatt ir I Bruttó  *Watt  eir I 
T 

Minted air 

komplex  kutatás 
f 

Pokomyi Viktória 

1 250 000,- Ft I I 587 500.- Ft 

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek 
„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) Ill.  emelet  324.  helyiségében 
megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2020.  október  28. 12:30  ára 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: Csendes Antalné ügyosztályvezető. 
Költségvetési is Pénzügyi Ügyosztály 
dr. Melegh Mónika irodavezető, 
Jogi Iroda 
Pokornyi Viktória irodavezető, 
Ilumänkapesolati Iroda 

Ajánlattevő: Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont  (1089 Budapest,  Orczy  tit 46-48.)  ajánlata 
2020.  október 27-én, lezárt borítékban érkezett. 

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel. 

[ 

Ajánlati ár NettóWittlatt  fir Bruttó  *Salad  Ír  I 

komplex  kutatás 1 800 000,- Ft I  800 000,- Ft 

Ajánlattevű:  Budapest  Szakpolitikai Elemzd Intézet  Mt. (1074 Budapest,  Dohány utca  84. 2.) 
ajánlata  2020.  október 28-án,  11:20  órakor lezárt borítékban érkezett. 

Az ajönlat a format  követelményeknek  mcgfcicl. 

\ 



JELENLÉTI  iv 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek 
„VilItalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  III. emelet  324. sr.. 
helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2020.  október  28. 12.30  óra 

Megjelent személy neve Szervezet Muds 

Csendes Antalne 
Költségvetési  es  pénzügyi 

Ügyosztály 
ügyosztályvezető 

 

dr. Melegh Mónika 
JPH  Jogi  Iroda 

irodavezető i  1  M  /4  /------ 

Pokornyi Viktória 
JPH Humánkapcsolati  Erode 

irodavezető 

 

Q.{ `44.3(OE.t_-;_  
N. 

      

• 

     



Felolvasólap 

„Igazságos iskola" t rlózsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának 
előkészítése" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató 
Zártködien Működő Részvénytársaság 

Ajánlattevő székhelye: 1139-Budapest,  Pap Károly utca  4-6. 

Ajánlattevő adószáma: 14868032-2-41 
Telefon: % +36 1 476-76-00 
Telefax: +361476-76-01... 
Ernie infohuägiplo.com 

Kijelölt kapcsolattartó: . Bélogh Sara (kvalitativ kutatást igazgató) 
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefoh, fax, e-

 

mail): ara.bakajpso_s  corn 
Ajánlati  är:  nettó  Ft  + ÁFA' bruttó  Ft 1.520.000 Ft  azaz Egymillió-ötszázhúszezer forint + 

27%  ÁFA azaz plusz  410.400 Ft  (négyszáztízezer-
négyszáz forint) 
Bruttó ár:  1.930.400 Ft  azaz Egymillió-
kitencszázharmincezer-négyszáz forint 

Kett: Budapest, 2020.  október  27. 

IP.SOSM4dts.'-Relüárn ,  
Mac-  Is Véleménykulate Zrt 

1139  Btriapest,  Pop z 
MOSS:in litS8332.feleteeni aláírás] 



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program  mega la pot() 
kutatásnak előkészítése" 

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 az Ön által vezetett szervezetet: 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel:  06-1-459-2100 

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, cime, telefonszáma,  e-mail  címe: 
BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTER I 
HIVATAL, HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Telefonszám:  06-1459-2588 
E-mail:  nokomyiveiozservaros.hu 

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatási tevékenység végzése.  A 
hivatkozott szerződés az ajánlattételi felhívás S. számú mellékletét képezi. 

Ajánlattevő részletes feladatait az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező 
műszaki leírás tartalmazza. 

Ajánlattevő feladata: 
-  2  db szülői fókuszesoport vizsgálat óvodaválasztás témájában különösen a  3-6 

eves korú gyermekek tekintetében. 
- 1  db szülői fókuszcsoport vizsgálat az iskolaválasztás témájában különösen a  6-16 

eves korú gyermekek tekintetében. 
- 1  dti óvodapedagógusi fókuszcsoport vizsgálat. 

3. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő: a szerződés teljesítésének határideje 
2020.  november  30. 

4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
A  beszerzés finanszíroztisa Ajánlatkérő saját forrásából történik. Ajánlatkérő előleget 
nem fizet. Nyertes Ajánlattevő az elkészített kutatási anyag Ajánlatkérő részére 
történő átadását követően számlázásra jogosult, a számlát a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére állítja ki, amelyet az Ajánlatkérő 
átutalással egyenlíti ki. a szerződésszerű, igazolt teljesítés alapján kiállított, 
jogszabályoknak megfelelő számla ellenében, az igazolt teljesítéstől számított  15 
napon belül. 



Ajánlati ár 
Az  ajánlati arat forintban kell megadni úgy, hogy  a  nettó ár mellett szerepeljen az 
ÁFA  %-ban es  összegszerüen, valamint  a  brutto  ár.  Ha  az ajánlati ár számokkal 
megadott összege  es a  betűvel leírt összege között eltérés  van,  akkor  a  betűvel kiírt 

összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek.  Az  ajánlati  anal(  tartalmaznia kell  a 
teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot  is. Az 
Ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és  a  szerzödéskötés 
valutaneme  is  csak ez lehet. 

Az ajánlatban szereplő árnak  fix  árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással  sent  tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

A  nettó árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati ámak tartalmaznia kell 
mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, szofiver költséget, 
szállítási, üzembe helyezési, oktatási, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési 
mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati ának teljes körünek 
kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az. 
Ajánlattevőnek  at  ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, 
befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia, forintban. 

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  1% 
/nap.  A  maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  15%-a. 
A  kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. 

Meghiúsulási kötbér  A  nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles,  ha  olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul.  A 
meghiúsulási kötbér mértéke a felolvasólapon rögzített, ás általános forgalmi adó 
nélkül számított ellenszolgáltatás  10%-a. 

A  Ptk.  6:186.  § (I) bekezdése alapján a kötelezett pénz flzetésére kőtelezheti inagin 
arra az. esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

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

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

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztés« alapján 
legalacsonyabb ár elve szerint értékeli. 

9. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 



Kizáró okok: 
Ajánlance 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, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt  tit  évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
filződö hátrányok alól nem mentesült: 
na)  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 Winszervezetben 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 
éniekeinek 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; 
ae) az  1978.  évi V. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
ty9 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  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  es  az esetleges kamatot is bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 

végelszámolás alatt  all,  vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szól6 bírósági végzést 
közzétettek, 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 felffiggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

.9  esetében az ajánlatkérö bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kisérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy 
korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított  harm  évig; 

tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
go)  nem az Európai Unió. az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési ás 
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 adóilletöséggel, 



amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléseröl szóló egyezményt van, vagy amellyel 
at  Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás is a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pont  070  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
gc 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  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 

harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
eseten a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenörzésról szóló  1996.  évi LXXV. törvény 
7/A.  §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy aimak 
felülvizsgálata eseten bírósági - határozatban megállapított  es  a központi költségvetésbe 
történó befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról  es  tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett cl. 

i)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem 
minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cegszerü) aláírásával. 

10.  Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlatteviik műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási  mod: 

Ajánlattevő esatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé 
számított kettő évben  (24  hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését 

legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az 
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, mely tartalmazza a 
referenciák rövid leírását (ügyfél neve, kontaktnév, kontakttelefon, kontakt  e-mail). 

Az alkalmasság minimumkövetelménye0): 

M.2.  Az eljárásban alkalmatlan  at  Ajánlattevő 

-  ha at  ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított  24  hónapban (feladási időpont 
dv/lióinaptól visszafelé számított megelőző  24.  hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) 
nem rendelkezik összességében  min. 2  db különálló szerződés keretében teljesített, egyenként 
legalább nettó  2  millió  Ft  értékű, a szerződés tárgyához hasonló közvélemény-kutatási tárgyú 
szerződés keretében megvalósult referenciával. 

Igazolás módja: Ajánlattevo által kiállított nyilatkozat eredetben, mely tartalmazza a 
referenciák rövid leírását (ügyfél neve, kontaktnév, kontakttelefon, kontakt  e-mail). 

I. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. 
Ajánlatkérö felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási határidőben  at 
abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat érvénytelenséget vonja maga 
után. 

itc 



12. Ajánlattételi hatiridő:  2020.  október  28.,  szerda  12.00  óra 
Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban útban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 

A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2020.  október  27.,  hétfő  12.00  óra. 
Módja: elektronikus úton az alábbi elérhetőségen: pokornyivtleipzsefvaros.liti 

13. Az ajánlat benyújtásának módja, címe: 
Papíralapon, lezárt borítékban benyújtva  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, Humánkapcsolati Iroda  1082 Budapest, Baron u. 63-67. 3. 
emelet  324.  sz. helyiségében. 

14. Az ajánlattétel nyelve: 
magyar 

15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  3.  emelet  324.  sz. 
helyiség  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

16. Bontás időpontja:  2020.  október  28.,  szerda  12.30  óra 

A  szerződéskötés tervezett időpontja: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottságának döntését 
követően. 

-  17.  Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban Ajánlattevők vagy Ajánlattevők eljáró 
képviselőinek jelenlétét biztosítja. 

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

19. A  tárgyalás lefolytatásának menete  es at  ajánlatkérő által előirt alapvető 
szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat. 

20. A  dokinnentriciórendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye  es 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készit.. 

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

22. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő 

első oldalaként felolvasólap szerepeljen (ajánlattételi felhívás I. számú melléklete), 
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz 



mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati  [hat  nettó  es  bruttó összegben is 
meg kell megadni. 
- második oldalaként (ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete) ajánlati nyilatkozatot. 
- harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete) a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatot. 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  10.  pontja szerinti alkalmassági követelmények 
igazolásán vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek. 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  22.  pont e) alpontja szerinti dokumentumok 
szerepeljenek. 
h)  Az ajánlatot I eredeti és  1  másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben eltérés 
van az ajánlat „eredeti" és „másolat" példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" 
példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következö szöveget 
kell szerepeltetni: 

„Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyeeenhiségi program megalapozó 
kutatásának előkészítése — Felbontani tilos" 

e)  A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell rtizni, a csomót 
matricával az Ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről  ern  jogosultnak alá kell Írni, úgy hogy a bélyegző.. 
illetrileg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön is oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell,  de  lehet.  A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettő l kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a  /A, /13 
oldalszám) is köteles elfogadni,  ha  a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
kiegészitheti,  ha  ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása 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  at  eredeti; 
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak:, 
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen — az ajánlat beadása előtt — módosítást 
hajtottak végre,  at  adott dokumentumot aláiró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

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

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
-  at  ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi 

cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem 
cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni 
vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 
at  ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata. 



Jogi 

Budapest, 2020. oktöber U... • 

. Czukkenté dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

hjikä Andras e 
Pkilgeiese,  - 

1)  Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
az ajánlattevőt terheli. 

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



I. sz. mellékler 
Felolvasólap 

„Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 
kutatásának előkészítése" 

tärgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajdnlattevil székhelye: 

 

Ajánlattevő adószáma: 

 

Telefon 

 

Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

, Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-

 

mail): 

 

Ajánlati  air:  nettó  Ft  + ÁFA ---  brunt) Ft 

 

Kelt:  

(cégszerű aláírás] 

zit 



2.  sz. mellakt 

Nyllatkozat 

„Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 
. kutatásának előkészítése" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulirott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem I velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehel 
ajánlattevö, aki: 

. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkezö, alvállalkozó,  es  nem vehet részt 
-alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
n)  az alábbi bűncselekmények valamelyiket elkiivette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt  Lit  évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
an)  g 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; 
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) 4 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; 
ne) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Stk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
tip  fa  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
itg) az  1978.  évi  IV.  törvény;  illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

.  ph)  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  Cs  birságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 

végelszámolás alatt  till,  vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek,  u  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 felftiggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztettek; 



a) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt  harm even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

.f)  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérö döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy 
korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizirták.  es  a kizárás tekintetiben jogorvoslatra 
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési is 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bánmelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményt van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén  nein  jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
linanszlmzása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pont ahl) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezmi, vagy 
gc) 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  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 
Ii)  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatáság által a munkaügyi ellenőrz:esról szóló  1996.  évi LXXV. törvény 
WA.  §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított S a központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
birsággal süjtott jogszabálysértést követett el. 

Nyilatkozom. hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi C.XCV. 
törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I .§ 
4.  pontjára. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 



3.  sz. mellék/a 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

„Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 
kutatásának előkészítése" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem  at  beszerzési eljárás keretében 

L  A  kutatás célja 

Az igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 
kutatásának elökészítese. 
A  program célja, hogy a józsefvárosi óvodák, iskolák egy olyan befogadó intézményrendszer 
kidolgozása, amely támogatja az összes gyermek fejlődését és kompenzálja a társadalmi 
hatter  alapján hátrányokat, különösen a budapesti VIII. kerületi óvodák  komplex  fejlesztése 
deszegregációs  es  befogadási intézkedések megvalósításával. legyenek jók, biztosítsák 
gyennekeink boldogulását a jövőben. Célunk, hogy a romák  es  a hátrányos helyzetű 
gyermekek szegregációjának csökkentése az önkormányzati óvodákban,  es  ezáltal jelentős 
lépést tenni egy olyan szociokulturálisan vegyes intézményi keret létrehozása felé, amelyben 
a különböző társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező gyennekek együttnevelise a norma, 
es  nem kivétel. megállítsuk a diákok elvándorlását, javítsuk a kerületi iskolák színvonalát, 
valamint a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű gyermekek számára  0-23  eves koruk 
között a teljes oktatási-nevelési szegmensben biztosítsuk az esélyegyenlőséget. 

Célcsoport: 

- Budapest  VIII. kerület  3-16  eves gyermekek szülei 
- Budapest  VIII. kerület óvodapedagógusok 

Konkrét feladat-meghatározás 

11 2  db szülői fókuszesoport óvodaválasztás témájában különösen a  3-6  eves korú gyermekek 
tekintetében:  A  szülőkre kiterjedő vizsgálat közvetlen célkitüzése, hogy empirikus adatok 
alapján képet kapjunk a szülők óvodaválasztási stratégiájáról, a döntést leginkább befolyásoló 
szempontokról, tényezőkről az óvodaválasztás során.  A  vizsgálat célja, annak felmérése, hogy 
a szülök milyen szempontok szerint választanak óvodát, a kerületi vagy kerületen kívüli 
óvodaválasztás esetén, valamint feltárni a lakóhely szerinti óvodából, illetve a kerületből való 
el vándorlás okait. 

2./  I db szülői fókuszcsoport iskolaválasztás témájában különösen a  6-16  eves korú 
gyermekek tekintetében: Az iskolaválasztás esetén az óvodaválasztásnál magasabb azon VIII. 
kerületi diákok száma, akiket szüleik a kerületen kívül eső iskolákba iratnak be.  A  vizsgálat 
célja, felmerni a szülők választási szempontjait, a döntést befolyásoló tényezőket a kerületi 
vagy kerületen kívüli iskolaválasztás esetén az elvándorlás okainak feltárása érdekében, 
valamim azt, hogy a döntésben milyen szerepet játszanak a kerületi óvodák és más intézményi 
Szereplők (nevelési tanácsadó, szakértői bizottság stb.). 

3./ 1  db óvodapcdagógusi fókuszcsoport:  A  vizsgálat célja, a kerületben dolgozó 
óvodapedagógusok óvodásokkal is a saját intézményeikkel kapcsolatos reprezentációinak 



feltárása, az óvodások térbeli-szociális-nemzetiségi eloszlási mintázatának feltérképezése, 
józsefvárosi Intézményrendszer fejlesztesevel, az Óvodai infrastruktúrával kapcsolatos 
elképzelések összegyűjtése. 

4./ A  vállalkozó az elkészült elemzést, az annak alapját képező lakosságra vonatkozó adatokat 
és az azokat értelmező  kb. 20.000  —  30.000  leütés hosszúságú jelentést november  30-i 
határidővel  1 digitalis  és I kinyomtatott példányban az Önkormányzat rendelkezésére köteles 
bocsátani. 

5./  Szükség eseten a kutatás eredményeit a megrendelő számára szóban/előadás formájában is 
prezentálni, maximum  2  munkanap mennyiségben konzultációra is rendelkezésre állni, a 
kutatás során a megrendelőt az előrehaladásról rendszeresen tájékoztatni. 



4.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó 
kutatásának előkészítése" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

. Alulírott mint a  ajánlattevő (székhely: 
) .  - (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 

-felhívásban fogialt .  valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés  es  müszaki 
leírás gondos áttekintése  Lain 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

I. Elfogadjuk,  bogy  amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük  es  a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben  es  az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése  swan.  Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelösek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötő« szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük,  bogy  amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 



Szerződés szám:  2020  - /  

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószáma: 15735715-2-42 
törzskönyvi azonosító szám: 735715 
bankszámlaszám: 11784009-15508009 
KS11 statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészrő l 

székhelye: 
képviseli: 
cégjegyzékszáma: 
adószáma: 
bankszámlaszám: 
statisztikai számjele: 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban - együttesen Felek - között az alábbi 
feltételek mellett: 

I.  A  szerződés tärgya: 
1.1. A  Megrendelö célja a romák és a hátrányos helyzetű gyermekek szegregációjának csökkentése 

az önkormányzati óvodákban,  es  ezáltal jelentős lépést tenni egy olyan szociokulturalisan ve-
gyes intézményi keret létrehozása  fete,  amelyben a különböző társadalmi  es  kulturális háttérrel 
rendelkező gyermekek együttnevelése a norma,  es  nem kivétel. megállítsuk a diákok elvándor-
lásút, javitsuk a kerületi iskolák színvonalát, valamint a bármilyen szempontból hátrányos 
helyzetű gyermekek számára  0-23  eves koruk között a teljes oktatási-nevelési szegmensben 
biztosítsuk az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében a Megrendelő az ajánlattevők részére köz. 
vetlenül megküldött ajánlattételi felhívással .Jgazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási 
esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának előkészítése" tárgyban közbeszerzési ér-
tékhatárt cl nem érő beszerzési eljárást indított. Az eljárásban Vállalkozó adta a legkedvezőbb 
ajánlatot. Vállalkozó ajánlata jelen szerződés  1.  sz. melléklete képezi. 

Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a „Igazsá-
gos iskola"/ Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának 
előkészítése" tárgyban  komplex  fókuszesoportos kutatási tevékenységet végez a jelen vállal-
kozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, közbeszerzési értékhatárt cl nem  &LS  be-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívás műszaki leírásában foglaltak szerint, melynek eredménye-
képpen elkészült elemzést, az annak alapját képező lakosságra vonatkozó adatokat és az. azo-
kat értelmező, legalább  20.000  leütés hosszúságú jelentést december  10-i  határidővel  1 digita-
lis es  I kinyomtatott példányban a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani: Az ajánlatte-
tell felhivas műszaki leírása jelen szerződés  2.  sz. mellékletét képezi. 

1.3. Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, fele-

 

lősségteljesen köteles teljesíteni. 



2. A  Teljesítési határidő 
2.L Teljesitési határidő:  A  Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a szerződés 

hatálybalépésének napjával kezdi és  2020'  december  10.  napjáig kell maradéktalanul elvé-
geznie.  A  szerződés mindkét rei általi aláírás napján lép hatályba. 

2.1. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítésével késede-
lembe esik, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.  A  késedelmi köthér mértéke 
a késedelembe esés napjától kezdve naponta a nettó vállalkozói díj I%-a,  dc  legfeljebb a 
nettó vállalkozói dij  15%-a. A  késedelmi kötbér összege esedékessé válik,  ha  a késedelem 
megszűnik; vagy  ha  a kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó 
késedelme meghaladja a  15  naptári napot, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatály-
lyal felmondani. 

1 .3. Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerzödéssze-
gés  5.8.  pontban meghatározott eseteiben), vagy,  ha  a teljesítés olyan okból, amelyért a Vál-
lalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.  A  meg-
hiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj  15%-a. A  meghiúsulási kötbér a teljesítés 
meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás Vállalkozóval történő közlésével ‚'á-
(ik esedékessé. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése eseten a 
Megrendelő a hiba kijavitásáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kölbérre jogosult. 
A  hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás közlésével, illetve a ke-
sedelemre vonatkozó szabály szerint. 

2.5. A  Megrendelőnek jogában  all  a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az estxlökes 
dijba beszámitani. 

2.6.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvé-
nyesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése  new merge-
sít a teljesítés alól. 

3. A  vállalkozói díj, fizetési feltételek 
3.1. A  Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű elvégzéséért 

Ft  + ÁFA, azaz forint + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg  A  vállalkozó 
díj a teljesítési véghatáridőre prognosztizált,  fix  összegű átalánydíj, amely a jelen szerződés 

. tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget tartalmazza, azon túlme-
nően Vállalkozó semmilyen jogcímen ellenértékre, költségthritésre nem jogosult. Vállalkozó 
teljesítése akkor szerződésszerű,  ha  a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott felada-
tokat teljes körűen elvégezte, a feladatok elvégzése során készített valamennyi kutatási ta-
nulmányt átadja a Megrendelő részére.  A  számla kibocsátásának feltétele a Megrendelö által 
kiállított, kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás, amely a számla melléklete képezi. 

.A  Vállalkozó szerzödésszerű teljesitésének igazolására Illés  Peter  polgármesteri kabinetve-
zető jogosult. 

Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag  es  tartalmilag hibátlan számla befogadását követő 
15  napon belül, banki átutalással Vállalkozó .....vezetett számú bankszámlájára fizeti 
meg. 

3.9 . Megrendelő előleget nem fizet, Megrendelő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. 
."1 

OE-) 



4. Kapcsolattartás 
Felek jelen szerződés teljesitése során felmerült kérdésekben az alábbiakban megnevezett szemé-

 

lyek útján tartják a kapcsolatot. 
Megrendelő részéről kapcsolattartó: 
new 
Telefonszám: 
E-mail: 
Vállalkozó részéről kapesolattartó: 
név: 
Telefonszám: 
E-mail: 

5. A  felek jogai és kötelezettségei: 
5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi rendelkezések 

alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, a legjobb tudása 
szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével. 

5.7. A  Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatok ellátásá-
hoz szükséges képesítéssel  es  eszközökkel  es  ezeknek a feltételeknek a szerződés teljes idő-
tartama alatt meg fog felelni. Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a Megrendelő előzetes  Iris-
beli hozzájárulásával alkalmazhat. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozói magatar-
tásáért ügy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele ese-
tén a Vállalkozó felelős mindazokért a károkért is, melyek igénybevételük nélkül nem kö-
vetkeztek volna be. 

5.3. Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó helytállni tartozik 
Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból okozott kárért is. 

5.4. Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a Megrende-
lővel megfelelő időben,  de  legkésőbb  5  munkanapon belül, írásban köteles közölni. Az érte-
sites  elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomásá-
ra jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól 
Jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a szerződés teljesítése so.-

 

rán jutott adatokat, információkat kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával hoz-
hatja harmadik személy vagy hatóság tudomására.  A  jelen szerződés alapján elkészített ta-
nulmányok nyilvánosságra hozatalához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szűk. 
séges. 

5.6. A  Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszemüség és 
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően 
időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, ha-
nem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

Amennyiben bármelyik Fel megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettséget, kö-
Wes a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegessel okozott károkért  veto  felelősség 
általános szabályai szerint megtéríteni. 

Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő utasításainak 
megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, vagy nem teljes mer-

 



tökben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul el-
ter,  és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot vagy Megrendelő részéről a fe-
ladat elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a fe-
ladatot hibátlanul újból, dijrnentesen elvégezni. 

5.3. Jelen szerződést bármelyik fél a másik el súlyos szerződésszegése esetén — írásban 
mondhatja azonnali hatállyal. 

Megrendelő részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül: 
. Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére  30  napos késedelembe esik a vállalkozói dij 

kifizetésével is azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg. 

Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
A  teljesítési határidő  15  napon túli késedelmes teljesítése, 
Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti  es 
amennyiben a hiba orvosolható azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint 
meghatározott póthatárickire sem teljesíti szerződésszerűen; 
A  Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, 
Titoktartási s/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése. 

Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. 
(XII.31.) Konn. rendelet  50.  *  (la)  bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezet, és az 
eillamháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény I.*  4.  pontjában  es 41.  §  (6)  bekezdésében 
föglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  be-
kezdése I. pontjában foglaltaknak megfelel. 

5.10.  Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződés időtartama alatt. valamint azt követően  is,  kölcsönö-
sen betartják  a  hatályos magyar  es  európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különö-
sen,  de  nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról  es  az információszabadság-
ról szóló  2011.  évi CXII. törvény („Infotv."), valamint  a  természetes személyeknek  a  szemé-
lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről ás az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint  a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és  a  Ta-
nács  (EU)  2016/679.  számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit. 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy  a  GDPR  5.  cikk  (I)  bekezdés  b)  pontja alapján kifeje-
zelten jogszerünek tekintik  a  jelen szerződés alapján  a  másik fél rendelkezésére bocsátott 
személyes adatoknak  a  másik szerződő fél általi kezelését, amely célból ás mértékben ez az 
adatkezelés  a  jelen szerződés teljesítéséhez  a  másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy 
a  jelen szerződésben megadott adatok  a  valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy 
szemitlyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sertik. 

Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével  es  védelmével kapcsolatos kötelezett-
ségek a Vállalkozó részéről a teljesitésben közreműködőkre is megfelelően vonatkoznak. 

5.11.  Vällalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan  jogs,  amely a jelen 
szerződés teljesítéseként átadott dokumentumok felhasználását akadályozza vagy korlátoz-
za. Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait sértene, mentesiti a 
Megrendelöt a kárigény alól  es  vállalja a jogsértesböl eredő felelősséget. 
Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező szellemi alko-
tás keletkezik, a Vállalkozó annak védelméből eredő vagyoni jogokat jelen szerződés alap-
ján a Megrendelőre átruházza.  Ha  a vagyoni jog átruházását jogszabály kizárja, akkor a szel-
lemi alkotásnak kizárólagos és korlátlan (területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű). 
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Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Pénzügyi  leg  ellenjegyzem: 

Csendes Antalné 
ügyosztályvezető 

minden ismert felhasználási módra vonatkozó, harmadik személyre átengedhető, az átdolgo-
zási jogot is magában foglaló felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelői 
illeti meg. 
Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/tennék vagyoni 

jogainak ellenértékeként megfizetett  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díjat arányosnak te-
kintik a szerzői jogról szóló  1999.  évi LXXV1. törvény M.§  (4)  bekezdésében foglaltak sit:-
rint. Vállalkozó kifejezetten lemond az átruházott vagyoni jogai ellenértékeként a  3.1..  pont 
ban  rögzített vállalkozói clij összegén felüli egyéb igényről. 

6.  Vegyes rendelkezések 
6.  I.	 A  jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva éive-

 

nyes. 

6.2.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő  es  Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez 
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó fentieken kívül kijelenti azt is,  hoe, 
Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely nem áll sem csőd-, sem fel-
számolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt. 

6.3. A  jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló  2013.  évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

6.4. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, kő-
zös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak az álta-
lános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték,  es  mint akaratukkal Mindenben megegye-
zőt  4  egymással egyező példányban jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2020.  „..." 
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Képviseletében 
Pik() Andras 
polgármester 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" 
tárgyú, közbesz.erzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevöként felkéri 
Oat,  illetve az Ön által vezetett szervezetet: 

Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

-Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel:  06-1-459- 2100 

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefonszáma,  e-mail  címe: 
BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL, HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Telefonszám:  06-1-459-2588 
E-mail:  pokomviv(ibiozsetvaros.hu  

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése.  A  hivatkozott 
szerződés az ajánlattételi felhívás  5.  számit mellékletét képezi. 

Ajánlattevő részletes feladatait az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képezö 
műszaki leírás tartalmazza. 

Ajánlattevő feladata: az ‚igazságos „Józsefvfiros  0-23"  oktatási 
esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának előkészítése a megjelölt 
irányvonalak mentén. 

3. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő: a szerződés teljesítésének határideje 
2020.  november  30. 

- 4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásinak feltétele: 
A  beszerzés finanszírozása Ajánlatkérő saját forrásából történik. Ajánlatkerö előleget 
nem fizet. Nyertes Ajánlattevő az elkészített kutatási anyag Ajánlatkérő részére 
történő átadását követöen számlázisra jogosult, a számlát a  Budapest  Föviiros.  VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére állítja  Id,  amelyet az Ajánlatkérő 
átutalással egyenlíti ki, a szerződésszerű, igazolt teljesítés alapján kiállított. 
jogszabályoknak megfelelő számla ellenében, az igazolt teljesítéstől számított  IS  
napon belül. 



Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni úgy, hogy a nettó  är  mellett szerepeljen az 
ÁFA  %-ban As  összegszerűen, valamint a bruttó  är. Ha  az ajánlati  är  számokkal 
megadott összege is a betüvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt 

összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a 
teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az 
Ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot S a szerződéskötés 
valutaneme is csak ez lehet. 

Az ajánlatban szereplő árnak  fix  ának kell lennie, vagyis az Ajánlattevök semmilyen 
formában  es  semmilyen hivatkozással sem tehernek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
A  nettó árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától  es  forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell 
mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelös 
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, swIlver költséget, 
szállítási, üzembe helyezési, oktatási, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési 
mód el fogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati kink teljes körünek 
kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az. 
Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a 
befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia, forintban. 

S. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás I% 
/nap.  A  inaximutna az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  15%-a. 
A  kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerzödést felmondani. 

Meghiúsulási kötbér:  A  nyertes Ajánlattevö meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles,  ha  olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul.  A 
meghiúsulási kötbér mértéke a felolvasólapon rögzített, S általános forgalmi adó 
nélkül számított ellenszolgáltatás  10%-a. 

A Pik. 6:186.  § (I) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kőtelezheti magát 
arra az esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős. megszegi a szerződést. 

6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevn nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

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

U. Az ajánlatok elbírálásinak szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztést alapján 
legalacsonyabb ár elve szerint értékeli. 

9. 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,  es  nem vehet részt 

-alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
az alábbi bűncselekmények valamelyiket elkövette,  es  a bűncselekmény 'elkövetése az 

elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elöelethez 
füzödö hátrányok alól nem mentesült: 
(Ja)  a Büntető -Törvénykönyvröl 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 bünszervezetben történő 
elkövetését is; 
ah)  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. XX"!!. fejezetében meghatározott korrupciós 
huncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
(re) 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; 
ct/)  at 1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 

as)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btt 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 Nagy társadalombiztositäsi  PM& fizetesi 

. kötelezettsegének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és birságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt  all,  vonatkozásában csődeljárás elrendeléséröl szóló bírósági végzést 
-közzétettek, 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; 

tevékenységit felffiggesztette vagy akinek tevékenységét felffiggesztettek; 
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt három  even  belül jogerös bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f)  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas införrnadót 
kiserelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, Vagy 
korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 

. nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
. g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
-  go)  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 tengereritúli 
országok  es  területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletöséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
sz Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 



gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely  a  pénzmosás  is a  terrorizmus 

finanszírozása megelözöséröl és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pont tol) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
ge)  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 kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 
lO harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött tbglalkoztatása 

esetén  a  munkaügyi hatóság által  a  munkaügyi ellenörzésról szóló  1996.  évi LXXV. törvény 

7/A. §-a  alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 

felülvizsgálata eseten 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. 
i) az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint  nein 
minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel  a  törvény  1.§ 4.  pontjára. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával. 

10.  Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok  es  a 

megkövetelt igazolási mód: 

M. I. Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjátöl vissza  MÓ 

számított kettö évben  (24  hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését 

- legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá a. 

ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével — tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, mely tartalmazza a 

referenciák rövid leírását (ügyfél neve, kontaktnév, kontakttelefon, kontakt  e-mail). 

Az alkalmasság  mini  mumkövetelménye(i): 

M.2.  Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő 

-  ha  az ajánlattételi felhívás feladásától visszafele számított  24  hónapban (feladási időpont 
év/hó/naptól vissznfelé számított megelőző  24.  hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) 
nein  rendelkezik összességében  min. 2  dh különálló szerződés keretében teljesített, egyenként 
legalább nettó  3.5  millió  Ft  értékű, a szerződés tárgyához hasonló közvélemény-kutatási 
iárgyú szerződés keretében megvalósult referenciával. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, mely tartalmazza 
relereneiák rövid leírását (ügyfél neve, kontaktnév, kontakttelefon, kontakt  c-mail). 

II. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérö a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. 
Ajánlatkérö felhívja Ajánlattevők figyelmet, hogy amennyiben a hiánypotlási határidőben az 
abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után. 

12. Ajánlattételi határidő:  2020.  október  28.,  szerda  12.00  óra 



Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 

A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2020.  október  27.,  hétfő,  12.00  óra. 
Módja: elektronikus úton az alábbi elérhetőségen: pokomvieiflozservaros.hu 

13. Az ajánlat benyújtásának módja, címe: 
Papiralapon, lezárt borítékban benyújtva  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Imda  1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.  III. emelet  301.  helyiségében. 

14. Az ajánlattétel nyelve: 
magyar 

15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Itildszint  2.  sz. 
helyiség  (1082 Budapest.  Baross  u. 63-67.) 

16. Bontás időpontja:  2020.  október  28.,  szerda  12.30  óra 

A  szerződéskötés tervezett időpontja: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józservárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának döntését 
követően. 

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban Ajárilatteek vagy Ajánlattevők Oki) 
képviselőinek jelenlétét biztosítja. 

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

19. A  tárgyalás lefolytatásának menete is az ajánlatkérő által előirt alapvető 
szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat. 

20. A  dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

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

22. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő — 
- első oldalaként felolvasólap szerepeljen (ajánlattételi felhívás I. számú melléklete), 
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz 
mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat  nett?)  és bruttó összegben is 
meg kell megadni. 
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- második oldalaként (ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete) ajánlati nyilatkozatot. 
- harmadik oldalakent (ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete) a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatot. 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  10.  pontja szerinti alkalmassági követelmények 
igazolására vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek. 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  22.  pont e) alpontja szerinti dokumentumok 
szerepeljenek. 
b)  Az ajánlatot  1  eredeti is  1  másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben eltérés 
van az ajánlat „eredeti" és „másolat" példánya között,  at  ajánlatkérő  at  „eredeti" 
példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget 
kell szerepeltetni: 

„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése 
— Felbontani tilos" 

e)  A  benyújtott ajánlatnak  at  alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell füzni, a csomót 
matricával  at  ajánlat elsó vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy  at  ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, ágy hogy a bélyegző. 
illetőleg  at  aláírás legalább egy része a matricán legyen; 
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell,  de  lehet.  A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. Az 
ajánlatkérő  at  ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a  /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni,  ha  a tartalomjegyzékben  at  egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismertékben hiányos számozást 
kiegészítheti,  ha  ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges; 
- Az ajánlatnak  at  elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlalban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
- Az Ajánlatot két, —  at  ajánlati felhívásban meghatározott számú — példányban kell 
beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy  at  az eredeti; 
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia  at 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)töl írásos felhatalmazást kaptak: 
- Az. ajánlat minden olyan oldalát, amelyen —  at  ajánlat beadása előtt — módosítást 
hajtottak végre,  at  adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

d) Érvénytelen  at  ajánlat,  ha at  Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró 
okok hatálya  alai( all. 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevö alábbi iratait: 
at  ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi 
cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a 
cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni 
vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 

• az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata. 

1)  Az ajánlatok összeállításával  es  benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
at  ajánlattevót terheli. 
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g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra magyar nyelvű forditása is csatolandó. 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 
ie8Yzó 



I. sz. melléklet 
Felolvasiilap 

„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: —1 
I 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Ajánlattevő adószáma: 

 

Telefon H  
i 

Telefax: 1 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-

 

mail): 

 

Ajánlati  air:  nettó  Ft  + ÁFA = bruttó  Ft 
1 

Kell:  

[cégszerű aláírás) 



2.  sz, melléklet 

Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység égzése" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlatteyö,ak.i: 

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevö, részvételre jelentkező, alvállalkozó,  es  nem vehet részt 
alkalmagetig igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyiket elkövette. és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt  tit  évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, a:pig a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
na)  a Büntetö Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a tovabbiakban:  1978.  övi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben 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 penzügyi. 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
.ad)  az  1978.  évi  IV.  törveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
cit) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
(Ig) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozó megállapodás 
közbeszeizesi és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 

• bűncselekmény: . . 
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

. kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot és bírságot sz 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
c)  végelszarnolás alatt  ill,  vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről  sac!)  bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes  jogs 
szerint hasonló helyzetben van; 

tevékenységét felffiggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
gazdasági. illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt  Whom even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 



esetében az ajtinlatkörő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas infornuiciót 
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 szfunitott három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) 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. 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
linanszirozeisa megelőzéséről  es  tnegakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pant a):9  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
ge) 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  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 

harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény 
WA.  §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata eseten bírósági - határozatban megállapított is a központi költségvetésbe 
történő belizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
birsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  41  .§  (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény .§ 

pontjára. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 



3. sz. mellék/ei 
MÚSZAKI LEÍRÁS 

„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" 
tárgyú. közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében 

Az „Igazságos iskola"/ „Józsefváros  0-23"  oktatási esélyegyenlöségi program megalapozó 
kutatásának elökészitése. 

L Hatter,  előzmények 

Józsefvárosban cél egy olyan befogadó intézményrendszer kidolgozása, amely támogatja az 
összes gyertnek fejlődését  es  kompenzálja a társadalmi  hatter  alapján hátrányokat, különösen 

_budapesti VIII. kerületi óvodák  komplex  fejlesztése deszegregációs  es  befogadási 
intézkedések megvalósításával. Célunk, a  mina  és a hearányos helyzel gyermekek 
szegregációjának csökkentése  at  önkormányzati óvodákban,  es  ezáltal jelentős lépést tenni 
egy olyan szociokulturálisan vegyes intézményi keret létrehozása felé, amelyben a különböző 
iársadalmi és kulturális háttérrel rendelkező gyermekek együttnevelése a nomut,  es  nem 
kivétel. 

II. A  kutatás célja 

A  kutatás alapvető célja, hogy objektív adatok álljanak rendelkezésre a deszegregációs 
intézkedésekhez, egy részletes deszegregációs és befogadási stratégia kialakításához, 

Célcsoport: 

I.  Budapest  VIII. kerületi óvodáskorú gyermekek 

III. Konkrét feladat-meghatározás 

1./ A  rendelkezésre álló országos statisztikai adatok (KSH népszámlálás) és  at  Önkormányzat 
által rendelkezésre álló adatbázisok felhasználásával,  ill, at  érintett stakeholderekkel 
lebonyolitandó  6-8  (telefonos vagy személyes) kutatási interjú készítésének módszerével a 
kerületi óvodások térbeli-szociális-nemzetiségi eloszlásának földrajzilag minél részletesebb 
feltérképezése, a józsefvárosi óvodarendszer fejlesztése, különösen is a (tag-)óvádák 
kapacitásainak  es  a beóvodázási körzetek határainak jövőbeli kialakítása érdekében. 

2./ A  vállalkozó  at  elkészült geoinfonnatikai adatbázist (,.kerületi szociális térképeket"), az 
annak alapját képező lakosságra vonatkozó adatokat  es at  azokat értelmező  kb. 15-25 000 
Mites  hosszúságú jelentést november  10-i  határidővel  1 digitalis es  I kinyomtatott 
példányban az Önkonnányzat rendelkezésére bocsátani. 

3./  Szükség esetén a kutatás eredményeit a megrendelő számára szóban/előadás formájában is 
prezentálni, maximum  2  munkanap mennyiségben konzultációra is rendelkezésre állni, a 
kutatás során a megrendelői,  at  előrehaladásról rendszeresen tájékoztatni. 



4.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

Alitlirott , mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai  es  tartalmi követelmény, utasítás, kikötés ás műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
9Z  alábbi nyilatkozatot tesszük: 

I. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 

ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 

akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

7.  Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevonek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az. 
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben  es  az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat eseten a közösen ajánlatot tevök személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlatteviik egyetemlegesen 
felelosek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük,  bogy  amennyiben. mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

cégszerű aláírás 



4.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés keretében kutatási tevékenység végzést" - 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

Al ulfrott , mint a  ajánlattevő (szék hely: 
 (képviseleti jogkiirititulus megnevezése) az ajánlatteteli 

felhivitsban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés is műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1.  Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltetelevel, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

.  2.  Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük ós a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben  es  az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerzödést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott dfjért szerződésszerüen teljesítjük. 

Kell:  

cégszerű aláírás 



Szerződés szám:  2020  - / 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ15DÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgánnester 
adószáma: 15735715-2-42 
törzskönyvi azonosító szám: 735715 
bankszámlaszám: 11784009-15508009 
KSI-1 statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

székhelye: 
képviseli: 
cégjegyzékszáma: 
adószáma: 
bankszámlaszám: 
statisztikai számjele: 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban - együttesen Felek - között az alábbi 
feltételek mellett: 

L  A  szerződés tárgya: 
I  .1. A  Megrendelő célja a romák és a hátrányos helyzetű gyermekek szegregációjának csökkentése 

az önkormányzati óvodákban, és ezáltal jelentős lépést tenni egy olyan szociokulturtilisan 
vegyes intézményi keret létrehozása felé, amelyben a különböző társadalmi és kulturális  hatter-
rel rendelkező gyermekek együttnevelése a norma, és nem kivétel. megállítsuk a diákok d-
vändorlitsät, javítsuk a kerületi iskolák színvonalát, valamint a bármilyen szempontból 
hátrányos helyzetű gyermekek számára  0-23  eves koruk között a teljes oktatási-nevelési szeg-
mensben biztosítsuk az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében a Megrendelő az ajánlattevők 
részére közvetlenül megküldött ajánlattételi felhivässal „Vállalkozási szerződés keretében 
kutatási tevékenység végzése" oktatási esélyegyenlőségi program megalapozó kutatásának 
előkészítése" tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított. Az el-
járásban Vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. Vállalkozó ajánlata jelen szerződés I sz. 
mellékletét képezi. 

I .2.Megrencielő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja,  bogy  a „Vállalko-
zási szerződés keretében kutatási tevékenység végzése" oktatási esélyegyenlőségi program 
megalapozó kutatásának előkészítése" tárgyban  komplex  fókuszcsoportos kutatási tevekenyse-
get végez a jelen vállalkozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, közbeszerzési  et,  
tékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás műszaki leírásában foglaltak szerint. 
melynek eredményeképpen elkészült elemzést, az annak alapját képező lakosságra vonatkozó 
adatokat  es  az azokat értelmező, legalább  20.000  leütés hosszúságú jelentest december  10-i  ha-
táridővel I  digitalis es 1  kinyomtatott példányban a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsáta-
ni. Az ajánlattételi felhívás műszaki leírása jelen szerződés  2.  sz. mellékletét képezi. 

Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, fele-
lősségteljesen köteles teljesíteni. 

t 



,  2. -A  Teljesítési határidő 
2.1.  Teljesítési határidő:  A  Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a szerződés 

hatálybalépésének napjával kezdi és  2020.  december  10.  napjáig kell maradéktalanul elve-
geznie.  A  szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

-Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesitésével késede-
lembe esik, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.  A  késedelmi kötbér mértéke 
a kesedelembe esés napjától kezdve naponta a  nett()  vállalkozói díj I%-a,  dc  legfeljebb a 
nett()  vállalkozói díj  15%-a. A  késedelmi kötbér összege esedékessé válik,  ha  a késedelem 
megszűnik; vagy  ha  a kötbér eléri a kikötött lewnagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó 
késedeline meghaladja a  15  naptári napot, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatály-
lyal felmondani. 

22. Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerzödessze-
Os  5.8.  pontban meghatározott eseteiben), vagy,  ha  a teljesités olyan okból, amelyért a Vál-
lalkozó felelős, meghiúsul. a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.  A  meg-
hiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj  I5%-a.  A  meghiúsulási kötbér a teljesítés 
meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás Vállalkozóval történő közlésével vá-
lik esedékessé. 

2.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felitható hibás teljesítése eseten a 
Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kötbérre jogosult. 
A  hibás teljesítés esetire kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás közlésével. illetve a ke-
saleleinre vonatkozó szabály szerint. 

2.5. A  Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az esedékes vál-
lalkozói díjba beszámítani. 

2.b. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  a  Megrendelő jogosult  a  kötbért meghaladó kárának érvé-
nyesítésére, illetve, hogy  a  késedelmi vagy  a  hibás teljesítési kötbér megfizetése  nein  mente-
sit a  teljesítés alól. 

3. A  vállalkozói díj, fizetési feltételek 
3.1. A  Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű elvágzésétért a 

Ft  + ÁFA, azaz forint + ÁFA összegü vállalkozói díj illeti meg  A  vállalkozó 
díj a teljesítési véghatáridőre prognosztizált,  fix  összegű átalánydíj, amely a jelen szerződés 
tárgyát . képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget tartalmazza, azon túlme-
nően Vállalkozó semmilyen jogeimen ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult. Vállalkozó 
teljesítése akkor szerzödésszerű,  ha  a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott felada-
tokat teljes körűen elvégezte, a feladatok elvégzése során készített valamennyi kutatási ta-
nulmányt átadja a Megrendelő részére.  A  számla kibocsátásának feltétele a Megrendelő  Mud 
kiállított, kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás, amely a számla mellékletet képezi. 

-  A  Vállalkozó szerzodesszerű teljesítésének igazolására a Humánkapcsolati Iroda vezetője 
polgánnesteri kabinetvezető jogosult. 

Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag  es  tartalmilag hibátlan számla befogadását követő 
15  napon belül, banki átutalással Vállalkozó .....vezetett számú bankszámlájára fizeti 
meg. 

-  32. Megrendelő előleget nem fizet, Megrendelő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja. 



4. Kapcsolattartás 
Rick  jelen szerződés teljesítése során felmerült kérdésekben az alábbiakban megnevezett szemé-

 

lyek útján tartják a kapcsolatot. 
Megrendelő részéről kapcsolattartó: 
név: 
Telefonszám: 
E-mail: 
Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 
Hév: 
Telefonszám: 
E-mail: 

5. A  felek jogai és kötelezettségei: 
5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi rendelkezések 

alapján, a  Ole  elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, a legjobb tudása 
szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével. 

5). A  Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatok ellátásá-
hoz szükséges képesítéssel  es  eszközökkel és ezeknek a feltételeknek a szerződés teljes idő-
tartama alatt meg fog felelni. Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a Megrendelő előzetes írás-
beli hozzájárulásával alkalmazhat. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozói magatar-
tásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele ese-
tén a Vállalkozó felelős mindazokért a károkért is, melyek igénybevételük nélkül nem kö-
vetkeztek volna be. 

5.3. Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó helytállni tartozik 
Megrendelő irányába a Vállalkozónak felt-Mato  okból okozott  Jared  is. 

5.4. Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változat a Megrende-
lövel megfelelő időben,  de  legkésőbb  5  munkanapon belül, írásban köteles közölni. Az érte-
sites  elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomásá-
ra jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól 
jelen szerződés megszünését követően sem mentesül. Vállalkozó a szerződés teljesítése so-
rán tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával hoz-
hatja hannadik személy vagy hatóság tudomására.  A  jelen szerződés alapján elkészített ta-
nulmányok nyilvánosságra hozatalához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szük-
séges. 

5.6. A  Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a 
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően 
időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, ha-
nem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttmüködési kötelezettséget, kő-
teles a másik Fel ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség 
általános szabályai szerint megtéríteni. 

51. Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő utasításainak 
megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, vagy nem teljes mér-
tékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul el-

 



ter,  és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot vagy Megrendelö részéről a fe-
ladat elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a fe-
ladatot hibátlanul újból, díjmentesen elvégezni. 

5. Jelen szerződést bármelyik fel a másik fel súlyos szerződésszegése esetén irásban (*el-

 

mondhatja azonnali hatállyal. 

Megrendelö részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül: 
Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére  30  napos késedelembe esik a vállalkozói dij 
kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg. 

Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minösül különösen: 
- A  teljesítési határidő  15  napon túli késedelmes teljesítése, 

Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és 
amennyiben a hiba orvosolható azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint 
meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen; 
A  Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, 
Titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése. 

5.9. Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368:2011. 
(XII.31.) Kos-m. rendelet  50.  §  (la)  bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezet, is az 
államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény I.§  4.  pontjában és  41. (6)  bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3. (1)  be-
kezdése I. pontjában foglaltaknak megfelel. 

5.10.  Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően  is,  kölcsönö-
sen betartják  a  hatályos magyar  es  európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különö-
sen,  de  nein  kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról  es  az infortnációszabadstig-

. -ról szóló  2011.  évi CXII. törvény („Infotv."), valamint  a  természetes személyeknek  a  szemé-
lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről  es  az ilyen adatok szabad áramlásáról. 
valamint  a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és  a  Ta-
nács  (EU)  2016/679.  számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit. 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR  5.  cikk  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján kifeje-
zetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fel rendelkezésére bocsátoit 
személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból  es  mértékben ez az 
adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy 
a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy 
szeinelyhez füződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sertik. 

Feick  rögzítik,  bogy  a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos kötelezett-
ségek a Vállalkozó részéről a teljesítésben közremüködőkre is megfelelően vonatkoznak. 

5.11.  Vállalkozó szavatol  ter',  hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a jelen 
szerződés teljesítéseként átadott dokumentumok felhasználását akadályozza vagy korlátoz-
za. Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait sértené, mentesíti a 
Megrendelőt a kárigény alól és vállalja a jogsértésből eredő felelősséget. 
Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező szellemi alko-
tás keletkezik, a Vállalkozó annak védelméből eredő vagyoni jogokat jelen szerződés alap-
ján a Megrendelőre átruházni.  Ha  a vagyoni jog átruházását jogszabály kitátja, akkor a szel-
lemi alkotásnak kizárólagos ás korlátlan (területi korlátozás nélküli, határozatlan 
minden ismert felhasználási módra vonatkozó, harmadik személyre átengedhető, az átdolgo-
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zási jogot is magában foglaló felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelői 
illeti Meg. 
Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/tennék vagyoni 

jogainak ellenértékeként megfizetett  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díjat arányosnak te-
kintik a szerzői jogról szóló  1999.  évi ',XXVI. törvény  16.§ (4)  bekezdésében foglaltak sze-
rint. Vállalkozó kifejezetten lemond az átruházott vagyoni jogai ellenértékeként a  3.1.  pont-
ban rögzített vállalkozói díj összegén felüli egyéb igényről. 

6.  Vegyes rendelkezések 
6.1. A  jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva érve-

 

nyes. 

6.2.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez 
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó fentieken kívül kijelenti azt is, hoov 
Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely nem áll sem csőd-, sem fel-
számolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt. 

6.3. A  jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvriii 
szóló  2013.  évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

6.4. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő  vitas  kérdéseket elsősorban békés módon. kö-

 

zös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak az álta-
lános szabályok szerint hatáskörrel S illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegye-
zot  A  egymással egyező példányban jóváhagyólag írták alá. 

13tidapest.  2020. 
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