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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564711-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Társadalomkutatási szolgáltatások
2018/S 246-564711
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Eötvös Loránd Tudományegyetem
EKRSZ_34696556
Egyetem tér 1–3.
Budapest
1053
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 14116720
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.elte.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.elte.hu/kozbeszerzes
I.2)

Információ közös közbeszerzésről

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001045512018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001045512018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem

I.5)

Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Adatfelvételi munkák addiktológiai kutatásokhoz
Hivatkozási szám: EKR001045512018
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II.1.2)

Fő CPV-kód
79315000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Adatfelvétel előkészítési, adatfelvételi és adatbeviteli munkák 2019-2022 között készülő addiktológiai
kutatásokban.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
79315000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarországon több helyszínen

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés adatfelvételi munkák elvégzésére az alábbi témákban:
„Addiktív Zavarok Budapesti Longitudinális Vizsgálata: Protektív- és rizikófaktorok az addikciós folyamatok
hátterében” (Budapest Longitudinal Study - BLS) című, a Kutatói Kiválósági Program keretében készülő kutatás
során 2019-2022 között négy hullámban, valamint az „Addiktológiai problémák az általános populációban: a
trendek nyomon követése és az alkalmazott módszertan megújítása” című NKFI (azonosító szám:128604)
pályázathoz kapcsolódóan 2019-ben zajló adatfelvétel előkészítési és adatfelvételi, illetve adatbeviteli feladatok
elvégzése, a megrendelő által meghatározott mintavételi, adatfelvételi és adatbeviteli stratégia mentén.
2019-2022 között nagyságrendileg bruttó 35 ezer, nettó 29 ezer főt érintő, kérdezőbiztos bevonásával történő
adatfelvétel várható, nettó 106 000 000,- HUF +20 % keretösszeg kimerüléséig
A feladatokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.

3/6

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak
szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a
321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §,
10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben
a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés
b) pontjára is.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α
szakasz kitöltésével).
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek
M1) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásait.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező
időpont, év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (321/2015. (X.
30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. a) pontja, (3a) bek., 21/A.§, 22. § (1), (2) és (5) bek. szerint.)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a
Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és
igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban (a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített alábbi
referenciákkal:
M1.1.) legalább egy addiktológiai területen vagy más, társadalmi elítélés alá eső, rejtőzködő magatartások
kutatása területén, serdülők illetve felnőtt népesség reprezentatív mintáján személyes megkereséssel végzett
adatfelvételi referenciával
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M1.2.) kérdezőbiztos bevonásával végzett adatfelvételi referenciával/referenciákkal, melynek során a
megkérdezettek száma minimum 20 000 fő
Ugyanaz a referencia több alkalmassági követelmény igazolására is megjelölhető.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő a szolgáltatásokról a teljesítéseket követően alkalmanként (Egyedi Megrendelésenként)
jogosult számla benyújtására. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által kiállított
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
41. § (6) bekezdésében foglaltakra. A számla kifizetésére a Ptk. mellett a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései is
irányadóak.
Ajánlatkérő előleget nem fizet, a részszámlázás lehetőségét a szerződéstervezetben meghatározottak szerint
biztosítja.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/01/2019
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/01/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

21/12/2018
S246
https://ted.europa.eu/
TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/6

HL/S S246
21/12/2018
564711-2018-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

5/6

A bontás az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az EKR az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejárát követően, 2 órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bek-ben és a 65. §(7) bek-ben foglaltakra (az utóbbi
kettőre az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban is).
2) Be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintájának egyszerű másolatát,
illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást.
3) Ajánlatkérő a Közbesz. Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a műszaki
alkalmasság feltételeit és igazolását.
4) A Közbesz. dokumentáció elérhető a I.3. pontban megadott elérhetőségen. Letöltése az ajánlattételi határidő
lejártáig az eljárásban való részvétel feltétele.
5) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára
sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot.
6.) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla Lajstromszáma:00784
7.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75. §(2) bek. e) pontját.
8.) Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett megrendelés értékének 0,5 %-a, de maximum 15 %.;
Meghiúsulási kötbér: a szerződéses érték a 30 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó
részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
9.) Ajánlattevőnek a műszaki leírás részeként kiadott árazó táblázatot ki kell töltenie és az ajánlat részeként
csatolnia cégszerűen aláírt pdf. és szerkeszthető excel formátumban egyaránt.
10.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mert az adatfelvételek egymásra épülnek, azonos
célcsoportokat érintenek, a szakmai munka hatékonysága abban az esetben biztosított, ha az adatfelvételeket
minden esetben egy Vállalkozó végzi, a részben átfedő szakmai tartalom és mintavétel miatt.
11.) A IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint
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VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
18/12/2018
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