
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága j

. J.sz. napirend 
ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. május 30-i ülésére

Tárgy: Javaslat a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves 
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kapcsolatos döntés meghozatalára
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A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Vállalkozási szerződéstervezet
3. számú melléklet: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlata
4. számú melléklet: Bírálati jegyzőkönyv

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 
azonosítószámú projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból kérdőíves 
felmérést végez a Magdolna-Orczy negyedben élő háztartások körében. A projektet az Európai 
Unió finanszírozza, a támogatás mértéke 100%.

A kérdőíves adatfelvétel a kerületben lezajlott szociális városrehabilitációs programok 
eredményeinek értékelését szolgálja. A Magdolna Negyed Program ütemei alatt több kérdőíves 
felmérés készült az elmúlt évtizedben. A kérdőívek összességében részletes képet festenek a 
Magdolna és az Orczy negyedben élő háztartások helyzetének változásairól az évek során. A 
jelenlegi kérdőív tervezése során fontos szempont volt, hogy az eredmények 
összehasonlíthatóak legyenek a korábbi felmérések eredményeivel. A felmérés több témakört 
érint, úgymint: alapvető háztartás- és családösszetétel, képzettség, munkaerőpiaci helyzet, 
jövedelmi viszonyok, szubjektív jólét, attitűdök. Emellett a kérdőív kiemelten foglalkozik a 
negyedben élők, ezen belül is legfőképpen az önkormányzati házak lakóinak lakhatási 
helyzetével.

A nyertes Ajánlattevő feladata a kérdőíves adatfelvétel végrehajtása. A kérdőívet a két 
városrészben élők 700 háztartásból álló mintáján kell lekérdezni, úgy, hogy a mintában 200 
önkormányzati tulajdonú lakásban élő háztartás legyen. Az Ajánlattevőnek ezért két mintát kell 
elkészítenie: a Magdolna és Orczy negyedben élő önkormányzati tulajdonú lakásban élők 
véletlenszerű mintáját, valamint a két negyed nem önkormányzati tulajdonú lakásban élő 
háztartásainak véletlenszerű mintáját. Az Ajánlattevő részt vesz a kérdőív végleges 
kidolgozásában és szerkesztésében. Az Ajánlattevő fő feladata a kérdőív személyes lekérdezése 
a 700 háztartásból álló mintán, a válaszok rögzítése, kódolása. Az eredmények elemzése nem 
képezi a beszerzés tárgyát.

Az Ajánlattételi felhívás május 4-én megjelent az Önkormányzat honlapján, 12 potenciális 
ajánlattevőnek külön is megküldtük az Ajánlattételi felhívást. A 2022. május 18-án 11 órakor 
tartott bontáson a Bírálóbizottság megállapította, hogy az alábbi 4 db ajánlat érkezett:

o Publicus Kft. ajánlati ár nettó 2.987.000 Ft + 806.490 Ft, azaz bruttó 3.793.490 Ft,



o Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft. ajánlati ár nettó 8.200.000 Ft + 
2.214.000 Ft, azaz bruttó 10.414.000 Ft,

o Enrawell Consulting Kft. ajánlati ár nettó 9.500.000Ft + 2.565.000 Ft, azaz bruttó 
12.065.000 Ft,

o Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlati nettó ár 4.786.000 Ft + 
1.292.220 Ft azaz bruttó 6.078.220 Ft.

Az ajánlatokat értékelő Bírálóbizottság megállapítani javasolja, hogy:
o A Publiais Kft. ajánlatából hiányzott a cég árbevételről és a beszerzés tárgya szerinti 

referencia munkáról szóló nyilatkozat, valamint a kutatásban résztvevő kutató szakmai 
önéletrajza. Az Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel, de mivel a hiánypótlási határidőn 
belül (2022. május 25. 15:00 óráig) nem érkezett hiánypótlás, az ajánlat érvénytelen.

o Az Enrawell Consulting Kft. ajánlatában nem volt megfelelő a beszerzés tárgya szerinti 
referencia munkáról szóló nyilatkozat, és hiányzott a munka ütemezéséről szóló kutatási 
terv. Az Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel, de mivel a hiánypótlási határidőn belül 
(2022. május 25. 15:00 óráig) nem érkezett hiánypótlás, az ajánlat érvénytelen.

o A Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlatában nem volt megfelelő a 
beszerzés tárgya szerinti referencia munkáról szóló és a cég árbevételéről szóló 
nyilatkozat, és hiányzott a munka ütemezéséről szóló kutatási terv. Az Ajánlatkérő 
hiánypótlásra hívta fel, melyet az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőn belül (2022. 
május 25. 15:00 óráig) teljesített, így az ajánlata érvényes.

Két darab érvényes ajánlat érkezett, az Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft. és - 
a releváns hiánypótlást követően - a Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. részéről. 
A legalacsonyabb ár elve alapján a legelőnyösebb ajánlatot a Szociometrum 
Társadalomtudományi Kutató Kft. adta, 4.786.000 Ft + 1.292.220 Ft azaz bruttó 6.078.220 Ft 
értékben, amelyre rendelkezésre áll a megfelelő fedezet. így javasoljuk a nyertes ajánlattevővel 
történő szerződéskötést.

II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. A jelen előteijesztés 4. 
számú melléklete szerinti szerződés aláírásához szükséges, hogy a döntéshozó meghozza 
döntését.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos 
kérdőíves kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” beszerzési eljárásában a nyertes 
ajánlattevővel történő szerződéskötés megtörténjen.
A szerződés pénzügyi fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022.(11.24.) 
önkormányzati rendelet 5.2. melléklet szerint a 5-22002-164/9 címen 7.958.220 Ft+Áfa, bruttó 
10.106.939 Ft összegben rendelkezésre áll. A feladat finanszírozása 100%-ban a VEKOP- 
6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretén belül a szociális és lakhatási helyzettel és 
a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás (KP3) és Vásárolt term, és szóig, áfa-ja - 
Kérdőíves kutatás (KP3) elnevezésű részelőirányzat terhére történik.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 1.1.1. pontja szerint a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, 
módosításáról, megszüntetéséről.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata III. 
Fejezet (14) bekezdése szerint, a Bírálóbizottság javaslata alapján a nettó 1 millió forint 



értékhatár fölötti eljárás eredményéről, valamint a szerződés megkötéséről a Képviselő-testület 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága dönt.
AzMötv. 46. § (1) bekezdése, 60. §-aés az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A határozat elfogadásához a Mötv. 60. §-a, az SZMSZ 30. § (1) bekezdése és a 35. § (2) 
bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

A fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.
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Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága ..../2022. (V. 30.) számú határozata

a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az Orczy negyedben” beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megállapítja, hogy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú Budapest- 
Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz 
kapcsolódó, a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos 
kérdőíves kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú beszerzési eljárás 
eredményes;

2. a Publicus Kft. és az Enrawell Consulting Kft. ajánlattevők nem teljesítették a 
hiánypótlást, ezért ajánlatuk érvénytelenek,

3. az Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft. és a Szociometrum 
Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlatai - a releváns hiánypótlást követően - 
érvényesek,

4. a Bírálóbizottság javaslatának megfelelően megállapítja, hogy a legalacsonyabb 
összegű érvényes ajánlatot, - mint a legelőnyösebb ajánlatot - a Szociometrum 
Társadalomtudományi Kutató Kft. (székhely: 1031 Budapest, Tóga utca 12., adószám: 
23831988-2-41) adta 4.786.000 Ft+Áfa, bruttó 6.078.220 Ft ajánlati összeggel, ezért ő 
az eljárás nyertese;

5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti vállalkozási 
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. június 10.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 2022. május 26.

vezérigazgató



Készítette: Rév8 Zrt.
Leírta: kerékgyártó anna lakhatási projektmunkatárs
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL. IGAZOLÁS: MC

Jogi kontroll:
Ellenőrizte:

£
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Beterjesztésre alkalmas:

ZILVIA 
Ö

jóváhagyta:

Sátly Balázs
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ;

A „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban :

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi .Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást hirdet meg:

1. Az Ajánlatkérő neve, címe:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) :
cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. <.yy.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Rév8 Zrt.) 
Kapcsolattartó: Kerékgyártó Anna lakhatási projektmunkatárs : 
cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. .

e-mail: kerekgyarto-anna@rev8.hu

2. Az Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a ,3udapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabílitációs Program” (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) (a 
továbbiakban: MONP vagy Program) projekt keretén belül a „Szociális és lakhatási helyzettel 
és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” 
szolgáltatás megszervezése és lebonyolítása.

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának leírása
3.1 A kérdőíves adatfelvétel célja
700 háztartásból adatok, információk gyűjtése a Magdolna és Orczy negyedekben élők 
háztartás- és családösszetételéről, képzettségéről, munkaerőpiaci helyzetéről, jövedelemi 
viszonyairól, szubjektívjólétéről, attitűdjeiről, lakás viszonyairól, lakásköltségeiről, költözési 
szándékairól, különös tekintettel az önkormányzati tulajdonú lakásban élőkre. ..

3.2 Az adatfelvétel menete
Az ajánlattevő feladata egy kérdőíves adatfelvétel végrehajtása.
A kérdőívet a két városrészben élők kb. 700 háztartásból - melyből 200 önkormányzati 
tulajdonú, lakásban élő háztartás - álló mintáján kell lekérdezni. Az adatfelvétel két mintából 
kell, hogy álljon: a Magdolna és Orczy negyedben élő önkormányzati tulajdonú lakásban élők 

■ véletlenszerű mintájából, valamint a két negyed nem önkormányzati tulajdonú lakásban élő 
háztartásainak véletlenszerű mintájából.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy' a két városrészben jelentős arányban élnek 
állandó vagy tartózkodási helyre be nem j elentett lakók, akik szintén a kutatás célcsoportj át 
alkotják, így a minta részét kell, hogy képezzék. A mintát ezért az Ajánlatkérő által átadott, a 
két negyed összes lakását, valamint, az összes önkormányzati tulajdonú lakását tartalmazó két 
címlista alapján kell elkészíteni, ód.
A kérdőív legalább 40 kérdést tartalmaz, amelyek kitérnek a háztartás szocio-demográfiai 
jellemzőire (háztartásban élők kora, neme, legmagasabb iskolai végzettsége, foglalkoztatottsága 
stb.), szubjektív jólétére, alakókörnyezet és a környék megítélésére, valamint lakáshelyzetére, 
lakásköltségeire, költözési szándékaira. A kitöltött kérdőíveket papír alapon is át kell nyújtani 
az Ajánlatkérőnek. y

. Egy.kérdőív.kitöltésének időtartama várhatóan 45 perc. - ' y

Ajánlatkérő felhívj figyelmét arra, hogy az ellenőrzött és javított SPSS, illetve
MS Excel adatfájlok elektronikus adathordozón történő átadása mellett a kitöltött kérdőíveket 
is át kell adnia az Ajánlatkérőnek, yh " y

mailto:kerekgyarto-anna@rev8.hu


A kérdőíves adatfelvétel eredményei felett kizárólagosan az Ajánlatkérő rendelkezik.

A teljesítés során - többek között az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXU. törvény - a hatályos jogszabályi előírásokat be 
kell tartani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő Figyelmét arra, hogy ajánlatához csatolni köteles a 
kutatás tervét és ütemezését Összefoglaló szöveges, táblázatos leírást (az adatfelvétel terve, 
tervezett ütemezése határidőkkel).

3.3 Ajánlattevő feladatai részletesen:
1. a Magdolna és az Orczy negyedben önkormányzati tulajdonú lakásban élő háztartások 

véletlen mintájának, valamint a Magdolna és az Orczy negyedben nem önkormányzati 
tulajdonú lakásban élő háztartások véletlen mintájának elkészítése (az Ajánlatkérő által 
átadott címlisták alapján),

2. címlisták alapján címkártyák elkészítése,
3. a kérdőív kidolgozása és szerkesztése a Rév8 Zrt. által átadott, zárt és nyitott kérdéseket is 

tartalmazó kérdőív-vázlat alapján,
4. a Rév8 Zrt-vel történt egyeztetést követően a kérdőív próbakérdezése 50 fős, véletlenszerűen 

kiválasztott mintán,
5. a próbakérdezést követően a kérdőív javítása, véglegesítése a Rév8 Zrt-vel való 

konzultáció alapján,
6. a kérdőívek sokszorosítása,
7. a kérdőívek személyes lekérdezése a 700 háztartásból álló mintán,
8. a kérdezők munkájának ellenőrzése,
9. a lekérdezett kérdőívek kitöltésének ellenőrzése, javítása,
10. a címkártyák adatainak, és a lekérdezett kérdőívek zárt kérdéseinek folyamatos kódolása,
11 .a nyitott kérdések rögzítése az adatbázisban, majd azok kódrendszerének kidolgozása és a 

szakmai teammel lezajlott egyeztetést követően a nyitott kérdések kódolása,
12. a kódolt adatbázis logikai ellenőrzése, javítása az adatfeldolgozó programmal (SPSS),
13. a kódolt adatbázis megfelelő súlyozása,
14. a mintavétel és lekérdezés eredményeit összefoglaló rövid szöveges szakmai értékelés 

elkészítése összefoglaló táblázatokkal (az adatfeldolgozás és értékelő tanulmány nem része 
a szolgáltatásnak),

15. a kitöltött kérdőívek eredeti példányainak (vagy elektromos rögzítés esetén kinyomtatott, 
példányainak), valamint a rögzített, ellenőrzött, javított adatbázisok átadása SPSS, illetve 
MS Excel formátumban.

4. A szerződés időtartama, teljesítési batáridő:
A teljesítés végső határideje szerződéskötéstől számított 84 naptári nap.

5. A teljesítés helye:
Vili, kerület Józsefváros - Magdolna negyed: Népszínház utca - Bauer Sándor utca (Teleki tér) 
- Fiumei út - Baross utca - Kálvária tér - Baross utca - Koszorú utca - Mátyás tér - Nagy Fuvaros 
utca által határolt terület.
VIII. kerület Józsefváros - Orczy negyed: Baross utca - Kálvária tér - Illés utca - Korányi 
Sándor utca - Diószegi Sámuel utca - Orczy út - Orczy tér által határolt terület.
A kérdőíves adatfelvételt csak ebben a két városrészben található háztartásokkal lehet 
elkészíteni. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a két városrészben kb. 20 ezer ember 
él, kb. 11 ezer lakásban, melyből kb. 1750 lakás a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdona.

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és Magyarország költségvetése forrásaiból történik utófinanszírozással. Ajánlatkérő a 
szerződés alapján az általa teljesített ellenszolgáltatást- a vállalkozói díj összegét - a „Budapest- 
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program” (azonosító szám:



Ajánlattevőnek egységárakra kell ajánlatot tenni, az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletét 
képező felolvasó lap szerinti tartalommal. Ajánlatkérő kizárólag a 3-5. pontok szerint kitöltött 
kérdőívekre ad ki teljesítésigazolást.

A szakmai teljesítésigazolást a Rév8 Zrt. vezérigazgatója a teljesítést követő 8 napon belül állítja 
ki. A teljesítésigazolás a számla elválaszthatatlan része.

Ajánlattevő számláját a teljesítésigazolás kiállítását követően állíthatja ki. A benyújtott számla 
ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidővel történik.

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

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

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a nettó ár alapján a legalacsonyabb ár szerint bírálja el.

10. Kizáró okok:
\X Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 

fennáll: óv
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki íű
«) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 

’ öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről Szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; ó
nb; 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) ráz 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; / ír
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; Jy My
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; V
a0 az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti ; 
kényszermunka; a
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; a
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 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; aaía:
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;



e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
t) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében 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 és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok 
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
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;
i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén 
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi .költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el.

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti - eredeti példány - 
nyilatkozat aláírásával.

11. Alkalmassági követelmények:
P.l. Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, az előző három üzleti évre 
vonatkozóan a beszerzés tárgya szerinti (kérdőíves szociológiai adatfelvétel) - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozata.
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimum követelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az előző három üzleti évre vonatkozóan nem 
rendelkezik összesen legalább 5 000 000 Ft, a beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevétellel.

M: Az Ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok:
M.l, Az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) 
teljesített, a beszerzés tárgya szerinti szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő másik fél 
által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni:

a teljesített szolgáltatást, a szolgáltatás tárgyát (a kutatás tárgya, módszere, az adatfelvétel 
elemszáma, eredményességének leírása stb.),
a teljesítés ideje és helye,
az ellenszolgáltatás nettó összege,
a szerződést kötő másik fél neve, címe, a szolgáltatás tárgya (a kutatás tárgya, módszere, az 
adatfelvétel elemszáma, eredményességének leírása stb.),
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimum követelménye(i):
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás feladatásától visszafelé 
számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap 
hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített 



referenciával, amely értéke a nettó 3 000 000 Ft-ot meghaladja: legalább egy darab 
szerződésszerűen teljesített kérdőíves szociológiai kutatással.

M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai 
tapasztalatuk ismertetése, akiket a teljesítésbe Ajánlattevő be kíván vonni. Ajánlattevőnek 

. csatolnia kell a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási 
nyilatkozatát, valamint a végzettségüket, képesítésüket igazoló dokumentumokat egyszerű 
másolatban.
A szakmai önéletrajz az előírt valamennyi szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, 
ezért ezt oly módon kell csatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen 
megállapítható legyen.
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimum követelmény e(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel 
rendelkező, legalább 36 hónap kvantitatív szociológiai kutatási területen szerzett kutatásvezetői 
gyakorlattal rendelkező és a teljesítésbe bevonandó munkatárssal.

12. Hiánypótlási lehetőség:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét telj es körben biztosítja.
Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint' az ajánlatokban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 
igazolások tartalmának tisztázása érdekében az Ajánlattevőktől felvilágosítás kérését. 7 - 

‘ Mindaddig,’amíg bármely Ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 
? határidő van folyamatban, az Ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az

Ajánlatkérő nem hívla fel hiánypótlásra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlási 
felhívásban foglaltaknak az előírt határidőre nem vagy nem telj eskörüen tesz eleget, az az ajánlat 

■ érvénytelenségét vonja maga után.

13. Ajánlattételi határidő: 2022. május 18. szerda 11.00 óra

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

. A kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje: 2022. május 13. péntek 11.00 óra.

14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:
Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivataü kapun keresztül kell .benyújtani a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata részére. Tárgyként kérem megjeleníteni: 
„Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 

- : Magdolna és az Orczy negyedben”, h

15. Az ajánlattétel nyelve: magyar

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:
7 Bontás helye; Budapest Főváros VIII, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal (1082 Budapest, Baross utca 63-67., III. emelet 307. iroda)

Bontás időpontja: 2022. május 18. szerda 11.00 óra

Szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményét megállapító Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottság döntését követően.

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

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.



19. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: 
Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírálja el.

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

21. Amennyiben a szerződés EL' alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos, úgy annak megjelölése:
A „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" 
(azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) végrehajtására a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint támogató és a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint kedvezményezett között 
2018. február 16-án aláírt Támogatási szerződés és annak mellékletei szerinti projekt 
megvalósításához kapcsolódik.

22. Egyéb információk:
a) Az ajánlati ár

Az ajánlati árat forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a 
betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő 
érvényesnek.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, az ajánlattevők semmilyen formában és 
semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb.
Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett a főösszesítőn egyértelmű formában 
szerepeljen az ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 
és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 
is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak 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, a hibák kijavításához szükséges 
költségeket is.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat.
Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalnia minden ajánlattevői 
kifizetési igényt.
Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a 
befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia.

b) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a/náptári 
nap. A maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A kötbér 
maximumának elérésekor a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan 
okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulás lehet a 10 naptári napot 
meghaladó késedelem. A meghiúsulási kötbér mértéke az általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás 5%-a.

A Ptk 6:186. § ( 1 ) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, 
ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

c) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, amelyben 
közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint.



d) Az ajánlatot .pdf formátumban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtani az 
ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig és módon.

e) A benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:

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

- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
Ajánlattevő 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, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni.

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

g) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:

- Az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata.

h) Az ajánlatok Összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
Ajánlattevőt terheli.

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

j) Az Ajánlatkérő a jelen pályázati kiírást a 13. pontban megjelölt pályázati határidő lejártáig 
indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult módosítani, kiegészíteni, a pályázat 
lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. Amennyiben az Ajánlatkérő a jelen 
pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes ajánlat 
benyújtásra került, úgy köteles az érvényesen részt vevő pályázót a módosításról, kiegészítésről 
haladéktalanul értesíteni. Pályázónak az értesítéstől számított 3 nap áll rendelkezésére a pályázat 
módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán szükségessé válik. 
Amennyiben a pályázó a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni, úgy - a 
módosításra megadott határidőn belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát 
visszavonni, mely esetben az Ajánlatkérő nem jogosult a pályázat felhasználására. Ajánlatkérő 
fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben - saját mérlegelése szerint - nem érkezik be 
megfelelő ajánlat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

k) Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ajánlatkérő, mint 
adatkezelő a pályázat során megadott adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg Ajánlatkérő 
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a hatályos jogszabályi környezetnek, 
így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR-rendelet”), valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
(„Infotv”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

23. Ajánlattételi felhívás megküldésének és a www.jozsefvaros.hu oldalon a megjelenés 
időpontja: 2022. ........

Budapest, 2022.

£ikó András 
polgármester

|Z-

http://www.jozsefvaros.hu
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Az ajánlattételi felhívás 6.sz. melléklete

Vállalkozási szerződés tervezet
amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviseli: Pikó András polgármester 
adószám: 15735715-2-42 ^7
törzsszám: 735715
bankszámlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00344506-00000017
(bankszámlaszám elnevezése: EU forr.fm.progr.leb.szla-VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Bp.- 
József)
statisztikai szám: 15735715-8411 -321 -01
mint Megrendelő

másrészről a(z)

székhelye:
képviseli:
adószáma:
cégjegyzékszám:
bankszámlaszáma:
statisztikai számjel:
mint Vállalkozó

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

Előzmények:

Megrendelő Támogatási szerződést kötött (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósággal, mint 
támogatóval a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Program” (a továbbiakban: MONP) projektre vonatkozóan.

Megrendelő Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 
keretén belül a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás 
a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 
(a továbbiakban: beszerzési eljárás) folytatott le.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata III. fejezetének 
13. pontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság ...../2022. (..... ) ~ J1IpjUí d
beszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett, a szerződés vele kerül megkötés^****“^

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a beszerzési eljárás ajánkmételi felhívása 
(1. sz. melléklet), a Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet).
Felek fentiekre tekintettel az alábbi szerződést kötik. f .

1. A szerződés tárgya
SZÉCHENYI

1.1. Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a 
„Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy

Ä IDŐSBARÁT ft 
n® önkormányzata

Magyarország 
Kormánya

Európai Unió
Európai Strukturális 
és Beruházási Alapok



Negyed Szociális Városrehabilitációs Program” (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) (a 
továbbiakban: MONP vagy Program) kapcsolódó a „Szociális és lakhatási helyzettel és a 
közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú 
szolgáltatás megszervezését és lebonyolítását.

1.2. A kérdőíves adatfelvétel célja

700 háztartásból adatok, információk gyűjtése a Magdolna és Orczy negyedekben élők háztartás- és 
családösszetételéről, képzettségéről, munkaerőpiaci helyzetéről, jövedelemi viszonyairól, szubjektív 
jólétéről, attitűdjeiről, lakásviszonyairól, lakásköltségeiről, költözési szándékairól, különös tekintettel 
az önkormányzati tulajdonú lakásban élőkre.

1.3. Az adatfelvétel menete

A Vállakozó feladata egy kérdőíves adatfelvétel végrehajtása.

A kérdőívet a két városrészben élők kb. 700 háztartásból - melyből 200 önkormányzati tulajdonú 
lakásban élő háztartás - álló mintáján kell lekérdezni. Az adatfelvétel két mintából kell, hogy álljon: a 
Magdolna és Orczy negyedben élő önkormányzati tulajdonú lakásban élők véletlenszerű mintájából, 
valamint a két negyed nem önkormányzati tulajdonú lakásban élő háztartásainak véletlenszerű 
mintájából.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a két városrészben jelentős arányban élnek állandó vagy 
tartózkodási helyre be nem jelentett lakók, akik szintén a kutatás célcsoportját alkotják, így a minta 
részét kell, hogy képezzék. A mintát ezért az Ajánlatkérő által átadott, a két negyed összes lakását, 
valamint az összes önkormányzati tulajdonú lakását tartalmazó két címlista alapján kell elkészíteni.

A kérdőív legalább 40 kérdést tartalmaz, amelyek kitérnek a háztartás szocio-demográfiai jellemzőire 
(háztartásban élők kora, neme, legmagasabb iskolai végzettsége, foglalkoztatottsága stb.), szubjektív 
jólétére, a lakókörnyezet és a környék megítélésére, valamint lakáshelyzetére, lakásköltségeire, 
költözési szándékaira. A kitöltött kérdőíveket papír alapon is át kell nyújtani az Ajánlatkérőnek.

Egy kérdőív kitöltésének időtartama várhatóan 45 perc.

A Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy az ellenőrzött és javított SPSS, illetve MS Excel 
adatfájlok elektronikus adathordozón történő átadása mellett a kitöltött kérdőíveket is át kell adnia a 
Megrendelő.

A kérdőíves adatfelvétel eredményei felett kizárólagosan a Megrendelő rendelkezik.

A teljesítés során - többek között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény - a hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.

1.4. A teljesítés helye:

VIII. kerület Józsefváros - Magdolna negyed: Népszínház utca - Bauer Sándor utca (Teleki tér) - Fiumei 
út - Baross utca - Kálvária tér - Baross utca - Koszorú utca - Mátyás tér - Nagy Fuvaros utca által határolt 
terület.

VIII. kerület Józsefváros - Orczy negyed: Baross utca - Kálvária tér - Illés utca - Korányi Sándor utca 
- Diószegi Sámuel utca - Orczy út - Orczy tér által határolt terület.

A kérdőíves adatfelvételt csak ebben a két városrészben élő lakókkal kell elkészíteni. A Megrendelő 
tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a két városrészben kb. 20 ezer ember él, kb. 11 ezer lakásban.

1.5. Vállalkozó feladatai részletesen:
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1. a Magdolna és az Orczy negyedben önkormányzati tulajdonú lakásban élő háztartások véletlen 
mintájának, valamint a Magdolna és az Orczy negyedben nem önkormányzati tulajdonú 
lakásban élő háztartások, véletlen mintájának elkészítése (az Ajánlatkérő által átadott címlisták 
alapján),

2. címlisták alapján címkártyák elkészítése,
3. a kérdőív kidolgozása és szerkesztése a Rév8 Zrt. által átadott, zárt és nyitott kérdéseket is 

tartalmazó kérdőív-vázlat alapján,
4. a Rév8 Zrt-vel történt egyeztetést követően a kérdőív próbakérdezése 50 fős, véletlenszerűen 

kiválasztott mintán,
5. ' a próbakérdezést követően a kérdőív javítása, véglegesítése a Rév8 Zrt-vel való konzultáció 

alapján,
6. a kérdőívek sokszorosítása,
7. a kérdőívek személyes lekérdezése a 700 háztartásból álló mintán,
8. a kérdezők munkájának ellenőrzése,
9. a lekérdezett kérdőívek kitöltésének ellenőrzése, javítása,
10. a címkártyák adatainak, és a lekérdezett kérdőívek zárt kérdéseinek folyamatos kódolása,
11. a nyitott kérdések rögzítése az adatbázisban, majd azok kódrendszerének kidolgozása és a 

szakmai teammel lezajlott egyeztetést követően a nyitott kérdések kódolása,
12. a kódolt adatbázis logikai ellenőrzése, javítása az adatfeldolgozó programmal (SPSS),
13. a kódolt adatbázis megfelelő súlyozása,
14. a mintavétel és lekérdezés eredményeit összefoglaló rövid szöveges szakmai értékelés 

elkészítése összefoglaló táblázatokkal (az adatfeldolgozás és értékelő tanulmány nem része a 
szolgáltatásnak),

15. a kitöltött kérdőívek eredeti példányainak (vagy elektromos rögzítés esetén kinyomtatott, 
példányainak), valamint a rögzített, ellenőrzött, javított adatbázisok átadása SPSS, illetve MS 
Excel formátumban.

A Vállakozónak az ellenőrzött és javított SPSS, illetve MS Excel adatfájlok elektronikus adathordozón 
történő átadása mellett a kitöltött kérdőíveket is át kell adnia a Megrendelőnek.

A vizsgálat eredményei felett kizárólagosan a Megrendelő rendelkezik.

A teljesítés során - többek között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény -a hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.

2. A Felek jogai és kötelezettségei

2.1 Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 84 naptári nap. Megrendelő az átvételétől 
számított 5 munkanapon belül nyilatkozik a tekintetben, hogy az elemzést elfogadja-e, vagy azt - az 
újabb határidő megjelölésével - kijavításra visszaadja.

2.2 A Vállalkozó csak a Megrendelő hozzájárulásával vehet igénybe alvállalkozót. Ha a Vállalkozó 
a Megrendelő hozzájárulása nélkül vesz igénybe alvállalkozót, felel mindazon kárért, amely nélküle 
nem következett volna be.

2.3 Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka 
megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért felelős.
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Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a 
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, vagy nem szolgáltat megfelelő anyagot, a 
Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a kapott anyaggal, illetőleg a Megrendelő utasítása 
szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

2.4 Ha a Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a 2.1 pont szerinti teljesítési határidő lejárta 
előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, 
hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre 
vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

2.5 Amennyiben Vállalkozó a 2.1 pontban meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában 
késedelembe esik, úgy Megrendelő részére késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke 5000,- 
Ft / naptári nap. A maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A 
kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni. A késedelmi kötbér azon 
a napon válik esedékessé, amely napon a késedelem megszűnt, illetve amely napon a késedelmi kötbér 
elérte maximális mértékét, azzal, hogy annak érvényesítésére a Megrendelő külön értesítése nélkül a 
Ptk. 6:49. § (1) bekezdésében szabályozott beszámítási szabályok alapján kerül sor.

2.6 A Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha olyan okból, amelyért 
felelős a Szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke az általános forgalmi adó 
nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 
hogy kötbérigényét a Megrendelő külön értesítés nélkül a Ptk. 6:49 § (1) bekezdésében szabályozott 
beszámítási szabályok alapján érvényesítse.

A Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha 
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

3. A szerződés hatálya

3.1. A szerződés az aláírásának napján - amennyiben a felek nem egy napon igák alá a szerződést 
az utolsó aláírás napján - lép hatályba.

A szerződés a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás teljesülésekor veszti hatályát.

3.2. A Szerződő Felekjelen Szerződést csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

3.3. Szerződő Felekjelen Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

3.4. Jelen Szerződés a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, a szerződésszegő
félhez címzett írásbeli nyilatkozattal felmondható. Az írásbeli felmondás a másik fél által igazolt 
kézhezvétellel hatályosul.

A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Jelen Szerződésben a vállalt bármely 
kötelezettségét súlyosan megszegi, így különösen, ha a kérdőívet nem készíti el.

3.5. Felek a Szerződés rendes felmondással történő megszüntetésének jogát kizárják.

4. Vállalkozási díj és fizetési feltételek

4.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott 
feladatok ellátásáért és szerződésszerű teljesítéséért összesen nettó .......... Ft +............ÁFA =............Ft, 
azaz nettó..........forint + ÁFA összegű vállalkozási díjra jogosult.

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás 2. számú mellékletét 
képező ajánlati ár részletezésében megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, a kérdőívek 
Vállalkozó általi leadását követően áll rendelkezésre a ténylegesen teljesítésigazolással ellátott



kérdőívek darabszáma.

4.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő a 2.1 pontban hivatkozott 
kifogással nem él, úgy a szerződésszerű teljesítésről teljesítésigazolást köteles kiállítani. Megrendelő 
nevében a szakmai előteljesítés igazolást a Rév8 Zrt. vezérigazgatója, a teljesítési igazolást a 
Polgármester a teljesítést követő 8 napon belül állítja ki. A teljesítésigazolás a számla elválaszthatatlan 
része.
Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján egy számla benyújtására 
jogosult. Vállalkozó számláját a teljesítésigazolás kiállítását követően állíthatja ki. A benyújtott számla 
ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidővel történik. Megrendelő a vállalkozási díjat 
banki átutalás útján köteles megfizetni a Vállalkozó....... ............számú bankszámlájára.

Vállalkozó, a kiállított számla mellé köteles csatolni a mintavétel és lekérdezés eredményeit 
összefoglaló értékelést és a zárótanulmányt elektronikus formátumban, valamint a lekérdezés értékelését 
és a zárótanulmányt 3-3 nyomtatott és aláirt példányban.

4.3 Amennyiben a szabályosan kiállított számla alapján esedékessé váló díjat Megrendelő 
késedelmesen fizeti meg, Vállalkozó jogosult a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi 
kamatot felszámítani.

5. Titoktartás

5.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására jutott 
adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól jelen szerződés 
megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott 
adatokat, információkat kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával hozhatja harmadik személy vagy 
hatóság tudomására. A jelen szerződés alapján elkészített tanulmányok nyilvánosságra hozatalához a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

5.2 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, hanem minden olyan számottevő 
kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik 
Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai 
szerint megtéríteni.

6. Értesítések

6 . 1 A jelen Szerződéssel kapcsolatban tett bármely jognyilatkozat, üzenet, értesítés kizárólag 
írásban érvényes, és csak akkor, ha az alábbi címekre eljuttatták:

Megrendelő részéről: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, 1082 Budapest, 
■Baross u. 63-67.
Vállalkozó részéről:..........

6 .2 A postai úton eljuttatott jognyilatkozatok, értesítések, tájékoztatások csak abban az esetben 
érvényesek, ha a címzett visszaigazolta azok kézhezvételét, vagy a feladó hitelt érdemlően bizonyítani 
tudja, hogy a címzett az értesítést, tájékoztatást kézhez vette. ‘

7. Vegyes rendelkezések

K

. V



7.1 Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges tevékenységi kör szerepel 
a társaság tevékenységi körében az 1. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges szakmai 
hozzáértéssel rendelkezik.

7.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok ellátása során tőle elvárható szakértelemmel és 
gondossággal jár el.

7.3 Szerződő Felek kötelesek a polgári jog általános szabályainak megfelelően, jóhiszeműen és 
kölcsönösen együttműködve, a jelen Szerződés céljának megvalósulása érdekében eljárni; továbbá 
kötelesek minden ésszerű, tőlük elvárható erőfeszítést megtenni a szerződésszerű teljesítés érdekében.

7.4 Megrendelő kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1. § (1) bekezdés 
7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

Vállalkozó kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett, ügyleti képességgel rendelkező jogiszemély. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősül.

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Szerződést aláíró képviselőik a jogszabályok által meghatározott 
cégjegyzési, aláírási joggal rendelkeznek és a jelen Szerződés aláírását és teljesítését semmilyen 
jogszabályi, szerződésen alapuló vagy más, a Szerződő Felek bármelyikére kötelező érvényű előírás 
nem korlátozza, zárja ki vagy érvényteleníti.

7.5 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem 
befolyásolja a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, abban az esetben 
Szerződő Felek egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen 
rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel, és a Jelen 
Szerződést annak megfelelően módosítják

7.6 Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésük a magyar jog hatálya alá tartozik, a jelen 
Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

7.7 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéskötést megelőző beszerzési eljárás 
valamennyi dokumentuma fizikai csatolás hiányában is.

Jelen Szerződést Szerződő Felek kölcsönös áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírják.

Budapest, 2022............ hónap ....... nap Budapest, 2022............ hónap............
nap

Megrendelő
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 

Pikó András polgármester

Vállalkozó

Fedezete:....................................................dátum: Budapest, 2022.................................
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Pénzügyileg ellenjegyzőin:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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A SZOCIOMETRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓ KFT. AJÁNLATA

A „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos 
KÉRDŐÍVES KUTA TÁS A MAGDOLNA ÉS AZ ORCZY NEGYEDBEN ” TÁRGYÚ, 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁRT EL NEM ÉRŐ BESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ
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FELOLVASÓLAP

A ..Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban

Ajánlattevő neve: Szodometrum Társadalomtudományi Kutató Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest Tóga utca 12.

Ajánlattevő adószáma: 23831988-2-41

Telefon

E-mail: info@szodometnim.hu

Kijelölt kapcsolattartó: Schumann Róbert

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

^^SSm£i@szociometrum_hu

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 
teljes összege a szerződés időtartamára 
(nettó Ft + Áfa = bruttó Ft):

nettó; 4 786 000 Ft

Áfa: 1 292220Ft

bruttó: 6 07S 220 Ft

Kelt: Budapest, 2022. május 17. napján

Schumann Róbert ügyvezető 
Szodometrum Kft.

mailto:info@szodometnim.hu


NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL
A „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az Orczy negyedben" tárgyú. közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban

Alulírott Szociometnim Kft. társaság (Ajánlattevő), 
melyet képvisel: Schumann Róbert

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szembe az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet Ajánlattevő, aki:

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 öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült
aa/ a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. éti 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. XXVH. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi TV. törvény, 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;
aí) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 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;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül j ogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát vagy olyan bizalmas információt kis áréit 
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:
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 és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén.



gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVL törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) 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;
i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
- határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el.

Kelt: Budapest, 2022.05.17.

Schumann Róbert ügyvezető 
Szociometrián Kft.



AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

A „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az.Orczy negyedben” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban

Alulírott Schumann Róbert, mint a Szociometrum Kft. (székhely: 1031 Budapest, Tóga utca 12.) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy:
1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

ajánlattételi felhívással vagy annak mellékletével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

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

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 az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a szerződés 
teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

Kelt: Budapest, 2022. 05. 17. y k.w-
Schumann Róbert ügyvezető 

Szociometrum Kft.



TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

A .»Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban. /

1. Alulírott Schumann Róbert, mint a Szoeiometrum Kő. (székhely: 1031 Budapest, Tóga utca 12.) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy a 
„Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a Magdolna 
és az Orczy negyedben " tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt 
feladataim ellátása a tudomásomra jutott, bizalmadnak tekintett információkat titokként 

'. kezdem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom 
illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek 
hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, 
felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, 
illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog 
megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom 
megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig teiheL

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők kártérítési 
és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt: Budapest, 2022.05.17.

\ Schumann Róbert ügyvezető 
Szociometrum Kft

’ Síoclometrum Kft.
WlMpMt,Tdstii.42.

23.83Í9J8-2-4I



NYILATKOZAT
az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év beszerzés tárgya szerinti nettó 

árbevételről a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves 
kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben’ tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárásban
(AJÁNLATI felhívás Pl. pont tekintetében)

Alulírott Schumann Róbert, mint a Szociometrum Kft. (székhely: 1031 Budapest, Tóga utca 12.) 
cégjegyzésre jogosult képviselője — a Felhívásban és a Dokumentumokban foglalt valamennyi tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a 
Szociometrum Kft Ajánlattevő az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év beszerzés 
tárgya szerinti nettó árbevétele a következőképpen alakult:

•rvrkeír-.cghri-rarKMA' 
.ttbcvutel

2018. 9 123 Ft

2019. 9 295 Ft

2020. 89 863 Ft

Összesen 103 281 Ft

Kelt: Budapest, 2Ö22. 05. 17.

Schumann Róbert ügyvezető 
Szociometrum Kft.

’ Kft*
1031 Safest, Táp a. 12
Adriám: 238319M-2*«!



NYILATKOZAT A REFERENCIÁKRA VONATKOZÓAN 
(AJÁNLATI felhívás ML pont tekintetében)

Alulírott Schumann Róbert, mint a Szociometrum Kft. (székhely: 1031 Budapest, Tóga utca 12.) 
cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentéin, hogy a „Szociális és lakhatási helyzettel és a 
közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

nyilatkozom,
hogy cégünk a felhívás feladásától visszafelé számított három évben a teljesítési előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik:

A referencia tárgya, mennyisége: A lakossági közigazgatás használati és vélemény 
kutatási modellje. Kvantitatív lakossági, reprezentatív 
mintán elvégzett személyes kérdőíves kutatás -N- 2500 
fő, adatelemzéssel és az eredmények tanulmányban való 
kiértékelésével, az adatok prezentációjával.

A teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és 
befejező időpontja, év/hó/nap)

Kezdete: 2020.01.20.
Befejezése: 2020.06.10.

A szerződést kötő másik fél neve Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 15 870 000 Ft.

A referenciát igazoló neve és elérhetősége Csuhái Sándor.

A teljesítés előírásoknak és a 
szerződésnek való megfelelőségéről szóló 
nyilatkozat (Igen/Nem)

Igen ■

A referencia tárgya, mennyisége: 2019/2020-as Magyarországi Ifjúsági Dohányzás 
Felmérés a közoktatásban tanulók körében - 7., 8.,9. 
évfolyamok tanulói (magyarországi GYTS felmérés). 
Reprezentatív, kvantitatív osztálytermi kérdőíves, 
kérdezöbiztosok bevonásával történt adatfelvétel - 
N=3766 tanuló bevonásával, adatelemzéssel és az 
eredmények tanulmányban való kiértékelésével, az 
adatok prezentációjával.

A teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és 
befejező időpontja, év/hó/nap)

Kezdete: 2019. 11.15.
Befejezése:2020.02.28.

A szerződést kőtő másik fel neve Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 4 898 000 Ft

A referenciát igazoló neve és elérhetősége Dr. Cselkó Zsuzsa

A teljesítés előírásoknak és a 
szerződésnek való megfelelőségéről szóló 
nyilatkozat (Igen/Nem)

Igen



Kijelenteöikijelentjük, hogy fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: Budapest, 2022. 05. 17.

Schumann Róbert ügyvezető 
Szociometrum kft.
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SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA - M2

A „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az Orczy negyedben” ” elnevezésű közbeszerzési eljárásban az M2 pont 
vonatkozásában

SZEMÉLYES ADATOK 
«aiMsBaswamwRKBMnnanHninnnatBMianaKa«»«»«

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYEB TANULMÁNYOK
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése .■Végzettség

1992-1597. . Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

Szociológiai és 
Szociálpolitikai Intézet

Szociológus*

MUNKAHELYEK. MUNKAKÖRÖK

Mettől meddig (év-hónap) Munkahely megnevezése | Munkakor

2012.02.451 folyamatosan Szociometrum Kft /Ügyvezető

2012.03.-2014.07. Agora Projektvezető, kutató

2011.01.-2012.01, 4 Synovate Hungary Kft Vezető kutató

. 2008.07.-2010.12. . 7
Oktatási Hivatal Közoktatási 

Mérési Értékelési Osztály
Elemző, kutató

2007.01-2008.06 J Á ( / , ERESEK . : ■ Vezető kutató

2005.02.-2010.06. ELTE Társadalomtudományi 
kar; Módszertan tanszék

Óraadó

2003.11.-2006.12. Focus Stúdió Kft Kutatási Igazgató

2000.01.-2003.11.
AcNielsen Hungary Piackutató 

? Kft. .
Vezető kutató

1997.09.-1999.12. 4 Központi Statisztikai Hivatal Elemző statisztikus

JELENTŐSEBB KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE

hónap

2012.02-től folyamatosan
Kutatási projektek (kvantitatív, kvalitatív és kombinált kutatások, megvalósíthatósági 
tanulmányok, modellezések) menedzselése, vezetése tervezése, elemzése, többek között: 
-Feketemunka hosszú távú szociális hatásai kutatás (2022)
-Országos kompetencia-próbamérések lebonyolítása diákok körében (idegen nyelvek, 

médiaértés)-N=29Q00. (2021)
-GINOP-5.3.5 projekt keretében bútorgyártásban foglalkoztatottak körében, adatgyűjtés, 

elemzés (2021).
-Lakossági közigazgatás használat, N=2500 fo (2017, 2020)
-Kutatás a gazdálkodó szervezetek közigazgatás használatával kapcsolatosan, kombinált 

kutatás (2020)
-A 2019. évi májusi-júniusi írásbeli érettségi vizsgák feladatsorainak mérésmetodikai 

monitorozása, mérésmetodikai szakmai elemzése (2020)
-Magyarországi Ifjúsági Dohányzás Felmérés (osztálytermi kutatás 13-15 éves diákok 

körében-N=4000). (2020)
-Közép-Dunántúli régió vállalkozási környezetének vizsgálata (2018)
-Digitális kompetenciamérés - kvantitatív kutatás, modellezés.

103 hónap /



-Animal health piackutatás kutatás, N=2000 fo, 2014 óta évente ismétlődően (N=2000 
fa évente, online)

-Harmadik országbeli tanulók közoktatásban (általános- és középiskola) való jelenléte, 
igényeit felmérő kutatás (2013)

(Szociometrum Kft)
2011.01-2012.01 13 hónap
Piackutatások, elsődlegesen kvantitatív illetve kombinált kutatások vezetése (lokális, 
illetve nemzetközi projektek), menedzselése; elemzések készítése; módszertani 
segítségnyújtás munkatársaimak új módszertani elemek beemelése (research manager, 
Synovate).
2008.08-2010.12
Hazai (Kompetencia) és nemzetközi (PISA, TIMSS, PIRLS), az iskolai teljesítménnyel

29 hónap

összefüggő mérésekhez-kutatásokhoz háttérelemzések készítése (mintanagyságok: 
Országos Kompetencia N=3xl00.000 fô évente; nemzetközi mérések N=—5000 fo/mérés) 
(Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály). .
2007.01-2008.06
Kvantitatív- és kvalitatív közvéleménykutatások vezetése, menedzselése; elemzések 
készítése (Vezető kutató, ERESER)

16 hónap

2003.11-2006.12
Kvantitatív- és kvalitatív kutatások vezetése, menedzselése; elemzések; módszertani 
fejlesztések, munkatársak képzése, stb. (Kutatási Igazgató, Focus Stúdió)

38 hónap

2000.01-2003.11 47 hónap
Piackutatási projektek vezetése, elemzései, megvalósíthatósági tanulmányok készítése; új 
módszerek bevezetése. Kiemelt terület: ármodellezések (Vezető kutató, AcNielsen)
1997.08-1999.12 29 hónap
Háztartásstatisztikái elemzések, létminimumszámítás- és elemzés;
Demográfiai, Iskolázottsági jelentések készítése (Elemző statisztikus. KSH)

*A végzettséget bizonyító okirat csatolva.

Kelt: Budapest, 2022-05-17.

Schumann Róbert



SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA

Tárgy: „Szociális és lakhatás helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a 
Magdolna és az Orczy negyedben”

Alulírott Schumann Róbert dini a Szociometrum Kit ajánlattevő által a „Szociális és lakhatási 
helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a Magdolna és az Orczy 
ügyedben” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe bevenni kívánt szakember

nyilatkozom.

hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés 
időtartama alatt — a szerződés teljesítése során — az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre 
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségen!, 
amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt Budapest, 2022-05-17.

—

Schumann Róbert
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ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

ALÁÍRÁS-MINTA

Ahilirotv SeliumannRóbert (szül: Schumann R<>^
mi alatti lakos), mini a Szonemetnín)

Táoadalomindomáoji Kutató Kodátoh Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest 
Tóga utca12.3. em, 10.) Ügy vezetője a céget,.^kká)t Jegyzem, hogy a cég kézzel, géppel ín. 

előirt előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé nevemet önállóan írom az alábbiak szerint;

Budapest, 2017. február I.

Schumann Róbert

J í lenjegy zem"
BudapcsVWH7-Tcbn^ L' r :

Dr. SASVÁRI RÓBERT
■Ügywíd -.

fö73iBp., Erzsébet tat.K2Æ.
^ ■'Fax: fi) 34^0573

Ti



HIÁNYPÓTLÁS

A SZOCIOMETRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓ KFT.

A „SZOCIÁLISÉS LAKHATÁSI HELYZETTEL ÉS A KÖZBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KÉRDŐÍVES 

kutatása Magdolna és az Orczy negyedben" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
ÉRŐ BESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ



Hiánypótlás

Ajánlatkérő a következők kapcsán hiánypótlásra szólította fel a Szociometrum Kft-t:

1. „az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) 
teljesített, a beszerzés tárgya szerinti szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő 
másik fél által adott igazolással (vő. Ajánlattételi felhívás 4. oldal, 11. pont, Ml)"

Mellékeljük az alábbi, elsőnek bemutatott referenciánkkal kapcsolatos igazolást a következő 
oldalon.
A referenciánkban tévesen jelöltük meg a teljesítés időintervallumát, ezt helyesbitjük: A 
teljesítés ideje pontosan 2020.01.02 ~ 2020.0630.

A referencia tárgya, mennyisége: A lakossági közigazgatás használati és vélemény 
kutatási modellje. Kvantitatív lakossági, reprezentatív 
mintán elvégzett személyes kérdőíves kutatás - N= 2500 
fő, adatelemzéssel és az eredmények tanulmányban való 
kiértékelésével, az adatok prezentációjával.

A teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és 
befejező időpontja, év/hó/nap)

Kezdete: 2020.01.02.
Befejezése: 2020.06.300.

A szerződést kötő másik fél neve Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 15 870 000 Ft.

A referenciát igazoló neve és elérhetősége Csuhái Sándor, ";0BB
A teljesítés előírásoknak és a 
szerződésnek való megfelelőségéről szóló 
nyilatkozat (Igen/Nem)

Igen

E munka ellenértéké teljes mértékben lefedi, meghaladja az Ml. pontban megjelölt 
niinimunikövetelmény összegét.

írjuk ezt azért is, mert a másik korábban bemutatott referenciánk vonatkozásában, az 
irányítási átalakítások (fenntartócsere, átalakítások, stb.) miatt nem áll módunkban jelenleg 
igazolást mellékelni.



Referenciaigazolás

A refcrejKia megrendelőjének neve, székhelye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 
Budapest, Ludovika tér 2.

A referencia teljesítőjének neve, székhelye: Szocfometrum Kft. 1031 Budapest, Tóga utca 12.

A referencia igazolást kiállító személy:

a. neve: Csuhái Sándor

b. beosztása; NKE Innovációs és Technológiai Iroda; Társadalomkutatási Program 
-programvezető
A teljesítés idejében.' Kmatásmódszertam és Mérésügyi iroda - irodavezető

c. elérhetősége: csuhaj,sandon^ uni-ske.hu . ' ' ■ ■

A referencia tárgya (a szolgáltatás leírása), mennyisége: A lakossági közigazgatás használati és 
vélemény kutatási modemje: lakossági elégedettségi felmérés. Kvantitatív lakossági, 
reprezentatív mintán elvégzett személyes kérdőíves kutatás - N- 2500 fö, adatelemzéssel és az 
eredmények kiértékelésével, az adatok prezentációjával.

A referencia 2500 fos reprezentatív mintán elvégzett a közbeszerzés tárgya (lakossági 
elégedettségi felmérés elvégzése, mely a kapott adatok elemzéséi, kiértékeléséi és bemutatását 
is tartalmazza) szerinti tevékenység ellátására vonatkozik.

A referencia a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően, (lakossági elégedettségi  felmérés 
elvégzése, mely a kapott adatok elemzését, kiértékelését és bemutatását is tartalmazza) 
szolgáltatás ellátására vonatkozik: IGEN

Az ellenszolgáltatás nettó Összege: 15870 000forint

A referencia megvalósításának helye: Budapest
A referencia megvalósításának (teljesítés) ideje (év, hónap, nap): 2020.01.02.- 2020.06.30
A referencia teljesítése az előírásoknak és a szerződés megfelelően történt-e: igen
A referencia megvalósításával, teljesítéssel kapcsolatban van-e jogvita folyamatban: nincs

A referenciával kapcsolatban további felvilágosítást adó neve a szerződést kötő másik fél 
részétől: Csuhái Sándor
A referenciával kapcsolatban további felvilágosítási adó telefonszáma a szerződést kötő másik 
fél részéről : HHHMHHHi



2 „a kutatás tervét és ütemezését összefoglaló szöveges, táblázatos leírás (az 
adatfelvétel terve, tervezett ütemezése határidőkkel) (vö. Ajánlattételi felhívás 2. 
oldal). "

A hiánypótlási felhívásnak megfelelően az alábbiakban mellékeljük az adatfelvétel kutatási 
tervét és ütemezését összefoglaló szöveges, táblázatos leírást.
Az összefoglaló kutatási és-ütemezési tervben az Ajánlati felhívásban megadott 84 naptári 
napos időintervallumból (12 naptári hét) indultunk ki, mely a szerződéskötés megkötése után 
kezdődik.

Az adatfelvétel kutatási tervét és ütemezését összefoglaló táblázat

dátum/ 
időintervallum 
(kutatási hét)

esemény tárgy/tevékenység

0. (kiindulópont - Szerződéskötés
1. hét (5 
munkanap)

- Konzultáció, 
- A kutatási terv 

véglegesítése,
- Címlisták átadása 

az ajánlatkérő 
részéről

Konzultáció a Megrendelővel.
A kutatási ten- és az adatfelvételi ütemterv véglegesítésre 
kerülnek.
Ajánlatkérő által átadásra kerülnek a két negyed összes 
lakását valamint az összes önkormányzati tulajdonú lakását 
tartalmazó címlisták.

2. hét (5 
munkanap)

- Mintavételi terv 
készítése és 
jóváhagyatása

- A 40 perc alatt 
személyesen 
lekérdezhető 
kérdőív 
alapverziójának 
elkészítése

(Egymással 
párhuzamosan)

A Magdolna és az Orczy negyedben önkormányzati 
tulajdonú lakásban élő háztartások véletlen mintájának 
valamint a Magdolna és az Orczy negyedben nem 
önkormányzati tulajdonú lakásban élő háztartások véletlen 
mintájának teljes körű elkészítése az átadott címlista 
alapján. A minta jóváhagyatása.
Címkártyák elkészítése, a pótcímek kialakítása.

A kérdőív alapverziójának kidolgozása és szerkesztése a 
RévS Zrt. által átadott, zárt és nyitott kérdéseket is 
tartalmazó kérdőív-vázlat alapján.
Ezek alapján a kérdőív programozása a tabletes 
kérdezéshez.
(Terveink szerint nem papíralapon történik majd a kérdezés, 
hanem tabletek segítségével - többek között könnyebb 
kérdésfeltétel és kérdező-vezetés, biztos ugratás-kezelés, 
azonnali rögzítés, lehetőség a menet közbeni ellenőrzésre, a 
logikai hibák kiküszöbölése, stb.
Érmek következtében nem lesz szükség érkeztetésekre ~ 
logisztika, az alapján a későbbi rögzítésre, egyes 
„ellenőrzési” lépések automatikusak lesznek - pl. „A 
lekérdezett kérdőívek kitöltésének ellenőrzése, j avítása. A 
cimkártyák adatainak, és a lekérdezett kérdőívek zárt 
kérdéseinek folyamatos kódolása”, stb.)

3. hét(5 
munkanap)

4. hét(5 
munkanap)

- Próbakérdezés
- A kérdőív 

véglegesítése,
- Az adatfelvétel 

előkészítése 
(a 
próbakérdezéstől, - 
eredményétől 
függően átcsúszhat 
a következő

A kérdőív próbakérdezése 50 fős, véletlenszerűen 
kiválasztott mintán. A próbakérdezésekkel pontosítjuk, 
finomra hangoljuk, illetve korlátozzuk a mérőeszközt: 
adekvátak-e a kérdéseink, mindenki számára egyértelműek 
és érthetcek-e a kérdéseink megfelelő sorrendiséget 
alkalmazunk-e, a kérdőív tervezett és valós hossza 
paritásban van-e, stb.
Konzultáció: jelentés a próbakérdezés eredményeiről. A 
változtatások kijelölése.
A kérdőív véglegesítése.

5. hét (5 
munkanap)



dátum/ 
idointenaQum 
(kutatási hét)

esemény tárgy/tevékenység

projekthétre) Az adatfelvétel előkészítése. A kérdezők kiválasztása és 
oktatása (a próbakérdezéstóL -eredményétől függően 
átcsúszhat a következő projekthétre)

6. hét - Adatfelvétel,
- Az ellenőrzések 

menet közbeni 
megkezdése

(Egymással 
párhuzamosan)

A kérdőívek személyes lekérdezése a 700 háztartásból álló 
mintán.
A kérdezői munka ellenőrzésének megkezdései az első 
logikai ellenőrzések az adatbázisban az első kérdezések 
után; az első személyes helyszíni ellenőrzések megkezdése 
az első mérési hét közepétől-végétől.

Az adatfelvétel ellenőrzéséről általánosam
- Az érkeztetett adatbázisok logikai alap-átnézésre 

kerülnek
- A kérdezóbiztosok ellenőrzése, hogy ténylegesen létező 

és megfelelő interjúalannyal vették fel a kérdőívet.
- Szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzés - kérdezés 

végigkísérése.
- Az ellenőrzési folyamatnak része lesz a címek-pótcímek 

betartásának, a válaszadási-válaszmegtagadási arányok 
ellenőrzése

- Az adatbázisok (TAPT kérdezés) további vizsgálatokra 
adnak majd lehetőséget: kérdezőnként megjelenítésre és 
vizsgálatra kerülnek a válaszok kérésblokkoukénti 
szórásai, a kitöltési hosszok.

7. hét
8. hét

9. hét - Tartalék hét Pótkérdezések - amennyiben szükségesek 
Ellenőrzések befejezése.

10 hét(5 
munkanap)

- Nyers adatbázis 
előállítása. A 
nyers adatbázis 
tisztítása

- Konzultáció,
- Az adatbázis 

súlyozása, 
véglegesítése

Nyers adatbázis előállítása a beérkezett válaszok alapján. A 
nyers adatbázis logikai tisztítása, a labelek véglegesítése, 
stb.
Konzultáció az adatbázis kapcsán.
Az adatbázis súlyozása, véglegesítése, előzetes megküldése.

U.hét(5 
munkanap)

- Jelentés az 
adatfelvételről; 
összefoglaló rövid 
szöveges szakmai 
értékelés 
elkészítése

A mintavétel és lekérdezés eredményeit összefoglaló rövid 
szöveges szakmai értékelés elkészítése összefoglaló 
táblázatokkal. Az összegzés megküldése.

12. hét (5 
munkanap)

- Konzultáció, a 
rövid szöveges 
szakmai 
összefoglaló 
értékelés 
véglegesítése, 
projektzárás.

A felmerülő kutatási kérdések megválaszolása. Az 
összegzés kapcsán felmerülő kérdések megválaszolása, az 
összegzés ez alapján történő véglegesítése.
Az elektronikus (TAPI) kérdezés során keletkezett 
kérdőívek-válaszok kinyomtatása és átadása.
Az ellenőrzött, javított adatbázisok átadása a 
Megrendelőnek SPSS, illetve MS Excel formátumban 
(elektronikusan és adathordozón).



3. „Jeleznénk, hogy a leadott árbevételről szóló nyilatkozatában hibásan jelölte meg az 
összegeket, ezt kétjükjavítani. ”

Alábbiakban mellékeljük a helyesbített, az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év 
beszerzés tárgya szerinti nettó árbevételünk összegeit:

ror.« ‘v--. c'nrntr.ekiß; airtuuv

2018. 9 123 000 Ft

2019. .9 295 000 Ft

2020. 89 SŐ3 000 Ft

Összesen 108 281 000 Ft

Kelt: Budapest, 2022- 05. 25.

Schumann Róbert ügyvezető
Szocíometrum Kft.
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Bírálati jegyzőkönyv

mely készült a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan a „Szociális és lakhatási helyzettel és 
a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a Magdolna és az Orczy negyedben” tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban ajánlatok bírálata tárgyában.

Ajánlatok bontásának időpontja:
2022. május 18. 11:00

Helye:
1082 Budapest, Baross utca 63-67. III. emelet 307. helyiség

Jelen voltak:
Sárkány Csilla (vezérigazgató, Rév8 Zrt.)
dr. Bojsza Krisztina (Jogi Iroda - irodavezető)
Tiszai Árpád (Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály - ügyosztályvezető)

Megállapítások:
A tárgyban megnevezett közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 
elektronikus úton az ajánlattételre felkért szervezetek számára továbbításra és a honlapon 2022. május 
4-én egyúttal meghirdetésre került.

A bontáson jelenlevők az alábbiakat állapították meg:

• Az ajánlattételi határidőre 4 db ajánlat érkezett:
o 2022. május 17-én: Pubücus Kft.
o 2022. május 17-én: Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft.
o 2022. május 18-án: Enrawell Consulting Kft.
o 2022. május 18-án: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft.

• Az aj ánlatok elektronikus úton érkeztek.

• Az ajánlatok határidőben érkeztek.

• Az ajánlatok bontását követően az ajánlatok felolvasó lapján szereplő ajánlati árak az alábbiak: 
o Publions Kft. ajánlati ár nettó 2.987.000Ft + 806.490 Ft, azaz bruttó 3.793.490Ft
o Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft. ajánlati ár nettó 8.200.000Ft + 2.214.OOOFt, 

azaz bruttó 10.414.000Ft
o Enrawell Consulting Kft. ajánlati ár nettó 9.500.000Ft 4- 2.565.000, azaz bruttó 12.065.OOOFt
o Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlati nettó ár 4.786.000 Ft + 1.292.220 Ft 

azaz bruttó 6.078.220Ft

• Az Ajánlattételi felhívás 12. pontja szerint a megküldött ajánlattételhez szükséges hiánypótlást az 
Ajánlatkérő teljeskörűen biztosítja.
o A Publicus Kft. ajánlatából hiányzott a cég árbevételről és a beszerzés tárgya szerinti referencia 

munkáról szóló nyilatkozat, valamint a kutatásban résztvevő kutató szakmai önéletrajza. Az 
Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel, de mivel a hiánypótlási határidőn belül (2022. május 25. 
15:00 óráig) nem érkezett hiánypótlás, az ajánlat érvénytelen.

o Az Enrawell Consulting Kft. ajánlatában nem volt megfelelő a beszerzés tárgya szerinti 
referencia munkáról szóló nyilatkozat, és hiányzott a munka ütemezéséről szóló kutatási terv. 
Az Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel, de mivel a hiánypótlási határidőn belül (2022. május 25. 
15:00 óráig) nem érkezett hiánypótlás, az ajánlat érvénytelen.

o A Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlatában nem volt megfelelő a beszerzés 
tárgya szerinti referencia munkáról szóló és a cég árbevételéről szóló nyilatkozat, és hiányzott 
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a munka ütemezéséről szóló kutatási terv. Az Ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel, melyet az 
Ajánlattevő az ajánlattételi határidőn belül (2022. május 25. 15:00 óráig) teljesített, így az 
ajánlata érvényes.

• Összesen két érvényes ajánlat érkezett, amelyek közül egy haladja meg a rendelkezésre álló 
fedezetet.

• A legalacsonyabb ár elve alapján a legelőnyösebb ajánlatot a Szociometrum Társadalomtudományi 
Kutató Kft. adta.

• A jelenlévő Bíráló Bizottság a Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft-t javasolja nyertes 
ajánlattevőként kihirdetni és a szerződést megkötni.

Budapest, 2022.05.25.

'Sájkány Csilla 
vezérigazgató, Rév8 Zrt.

dr. Bojsza Krisztina \
irodavezető

Tiszai Árpád 

ügyosztályvezető
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