MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSA
„A European Social Survey (ESS) 7. hullám magyarországi adatfelvétele” tárgyban
a Kbt. 122 §/A pontja alapján
1. Ajánlatkérő kapcsolattartási adatai:
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
1014 Budapest, Országház u. 30.
Kapcsolattartó: JURATIO Zrt.
1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II. em. 6.
dr. Jurisits Lizandra
Tel: 06/1-288-0707
Fax: 06/1-288-0708
e-mail: ljurisits@juratio.hu
2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
„A European Social Survey (ESS) 7. hullám magyarországi adatfelvétele”
Nyertes ajánlattevő feladata a European Social Survey (ESS) 7. hullám magyarországi adatfelvétele,
jelentések készítése, az adatbázis készítése és átadása a műszaki leírásban részletesen
meghatározottak szerint, minimum 1500 fős mintanagyságú (’effective achieved ’) mintavételi
eljárás és a műszaki leírás szerinti dokumentáció és reporting.
3. A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés
4. A teljesítés határideje:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen szerződés határozott időtartamra jön létre a szerződés aláírásától
az alábbi ütemezés szerint:
Próbalekérdezés lezárása: 2014. október 15.
Adatfelvétel befejezése: 2015. január 31.
ESS magyar adatbázist jóváhagyó nyilatkozat beérkezése: 2015. június 30.
Amennyiben a jóváhagyó nyilatkozat 2015. június 30. napjáig nem érkezik meg, úgy a szerződés
egy alkalommal maximum 3 hónappal meghosszabbítható.
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
5. Teljesítés helye:
Adatfelvétel - Magyarország 7 régiója a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
Dokumentumok átadása – Ajánlatkérő székhelye 1014 Budapest, Országház u. 30.
6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A kifizetés a Kbt.
130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak betartásával – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:130 § (1) bekezdésével összhangban – a tartalmilag és formailag szabályszerűen
kiállított, az ajánlatkérő által teljesítési igazolással igazolt számla ellenében a számla
ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással
történik. A számlák kiegyenlítése az Art. 36/A §-ra figyelemmel történik. Nyertes ajánlattevő 2 db
részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
Késedelmi kötbér: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen
eltelt nap után a nettó vállalkozási díj 1 %-a, legfeljebb azonban 20 %
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Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítést követő minden nap után a hiba kijavításáig a nettó
vállalkozási díj 1 %-a, legfeljebb azonban 20 %
Meghiúsulási kötbér: Teljes vállalkozási díj 20 %-a.
7. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint
értékeli.
8. ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 310/2011
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) b) pontja
alapján csatolja a felhívás megküldését megelőző
három lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolójának
egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek
nélkül), vagy az azt tartalmazó elektronikus
nyilvántartás
magyarországi
internetes
elérhetőségét, ha ajánlattevő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlattevő
beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételéről szóló nyilatkozatával jogosult
igazolni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók
a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései és a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés b) foglaltak. A
dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése
szerint egyszerű másolati formában nyújtandók
be.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha mérleg szerinti
eredménye az utolsó három lezárt üzleti év
közül több mint egyben negatív volt, valamint
amennyiben a 310/2011 (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a később
létrejött gazdasági szereplő működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából származó
(empirikus adatfelvétel) általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó
10 millió Ft-ot.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 310/2011 Kormány rendelet 15. § (3) a) M.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös
pontja alapján be kell mutatni az ajánlattételi ajánlattevő), ha rendelkezik az ajánlattételi
felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 felhívás megküldésétől visszafelé számított 3
évben befejezett, szerződésszerűen teljesített évben befejezett, szerződésszerűen teljesített,
jelen
beszerzés
tárgyának
megfelelő összesen legalább nettó 15 millió HUF
empirikus
adatfelvételre
vonatkozó
referenciákat.
referenciával, mely teljesíti az alábbi
A referenciákat a 310/2011 Kormány rendelet kritériumokat:
16. § (5) bekezdése szerint kell igazolni.
- országos körű
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A referenciák ismertetését az alábbi információk
feltüntetésével
szükséges
megadni:
- Szerződést kötő másik fél neve, címe
- Referenciát nyújtó neve, elérhetősége,
- Szerződés tárgya, rövid ismertetése (minden
olyan adat, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés
megállapítható)
- A teljesítés ideje (ÉV/HÓ)
- A teljesítés helye,
Az
ellenszolgáltatás
nettó
értéke
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelő volt-e

legalább N= 1500 elemszámú
valószínűségi
mintán
sikeresen
lefolytatott társadalomkutatás jellegű
vizsgálat.
A referencia több szerződésből is teljesíthető.
-

Az
alkalmasság
igazolása
tekintetében
irányadóak a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdéseiben
foglaltak.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése
szerint egyszerű másolati formában is
benyújthatóak.
9. AZ AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYES HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK (KIZÁRÓ OKOK)
A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1)
bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib), valamint a
12. §-ban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania, továbbá az egyéb kizáró okok
vonatkozásában a 12. § szerint nyilatkoznia kell.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolására irányadó a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2013. évi 141. szám; 2013. november 29.).
10. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:
Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 67. § szerinti körben biztosítja.
11. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
2014. 06.30. 10:00 ÓRA
12. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Juratio Zrt.,
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1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II. em. 6.
13. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
Magyar
14. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE, JELENLÉTRE JOGOSULTAK:
2014. 06.30. 10:00 ÓRA
Juratio Zrt.,
1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II. em. 6.
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 62. § szerint.
15. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA:
A Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás.
16. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: A szerződéskötésre tervezetten az eljárás
eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő naptól számított 11. napon 10.00
órakor kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt
követő első munkanap 10.00 óra.
A szerződéskötés helye: ajánlatkérő székhelye
17. AJÁNLATKÉRŐ RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGET NEM BIZTOSÍT.
18. TÖBBVÁLTOZATÚ, ALTERNATÍV AJÁNLAT NEM TEHETŐ.
19. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
1.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről az arról készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti.
2.) Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, ajánlatkérő közvetlenül megküldi az ajánlattevőknek. Az
ajánlattételi dokumentáció másra át nem ruházható.
3.) A Kbt. 122. § (5) bekezdésére tekintettel az Eljárást megindító felhívásban, illetőleg a
Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő
információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben vagy telefaxban kell
megtenni: Juratio Zrt., dr. Jurisits Lizandra Fax: 06/1-288-0708; e-mail: ljurisits@juratio.hu
4.) Az ajánlatot magyar nyelven, 1 papírpéldányban kell benyújtani. Az ajánlatot 1 példányban jelszó
nélkül olvasható (de nem módosítható –pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban)
elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen
aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú
példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. A csomagoláson fel kell
tüntetni az alábbi szövegezést: „A European Social Survey (ESS) 7. hullám magyarországi adatfelvétele”ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”. A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre
történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban
meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő
nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
5.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevő eredeti nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
valamint a Kbt. 58.§ (3) bekezdésére vonatkozóan;
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. alvállalkozó és
kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése
szerinti aláírás mintáját;
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- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az
Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait,
figyelemmel a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdéseire.
6.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult
személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell
7.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt a 124. § (4) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
8.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
9.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar
fordítást is. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
10.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). A konzorciális szerződést az
ajánlathoz kell csatolni. A megállapodásnak (konzorciális szerződésnek) kötelező elemeit a
dokumentáció tartalmazza.
A hirdetmény nélküli eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek)
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs
azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági
szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
11.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54 §.)
12.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei. P.1., M.1.
13.) Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
14.) Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen az ajánlattételi felhívással egyidejűleg a
közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági társaságok rendelkezésére bocsátja
elektronikus úton.
15.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
abban az esetben köteles jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatást beszerezni,
amennyiben valamely más magyarországi költségvetési szerv által kibocsátott, legkésőbb 2014.
szeptember 15-i keltezésű hivatalos nyilatkozattal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az ESS
központi adminisztrációs költségeihez való magyar nemzeti hozzájárulás biztosított.
Amennyiben 2014. szeptember 15-ig az ESS központi adminisztrációs költségeihez való magyar
nemzeti hozzájárulásról nem születik hivatalos döntés magyarországi költségvetési szerv részéről,
úgy Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötött szerződést egyoldalú nyilatkozatával megszűntetheti.
20. Az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja: 2014.06.13.
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