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Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000115502018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Mélyinterjú, műhelyvita, véleményfelmérés

Összefoglaló tájékoztatás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

1083

Ország:

Magyarország

Ludovika Tér 2

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

EKR rendszer

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

Szolgáltatás megrendelés
1. rész: Mélyinterjúk, fókuszcsoportos interjúk, műhelyviták lefolytatásán alapuló
komplex vélemény-felmérési feladat 2. rész: véleményfelmérés, 1600 fő
mintanagyságon

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Műhelyvita: Nyolc, 100 000 fő feletti lakosú magyar nagyvárosban a városi stakeholderek számára műhelyviták teljes körű
szervezése. A műhelyvita dokumentálása, tudományos feljegyzés készítése. Produktum 8 db jegyzőkönyv; amely részletesen
tartalmazza az elhangzott előadásokat, valamint azok projektbe illeszthetőségének elemzését, a szakmai megbeszélések
következtetéseinek jelentését, elemzését. Fókuszcsoportos interjú: a nyolc, 100 000 fő feletti lakosú magyar nagyvárosban
fókuszcsoportos interjúk, moderált csoportülésen meghatározott szempontok szerint kiválasztott résztvevők vesznek részt. A csoport
az ülésvezető irányítása, és a megbízó által elfogadott vezérfonal mellett kötetlen, félig-irányított beszélgetés során vitatja meg az
interjú témáját. Az interjúkról minden esetben részletes jegyzőkönyv, ill. összegző tanulmány készül. Produktumok: 8 db részletes
jegyzőkönyv, 8 db kutatási összefoglaló elemzés, értékelés. Mélyinterjú: Strukturált mélyinterjú sorozat lebonyolítása a nyolc 100 000
fő feletti lakosú magyar nagyvárosban. Produktumok: 168 db interjú jegyzőkönyv 168 db interjút összefoglaló elemzés, értékelés. 2.
rész: Nyolc, 100e fő feletti lakosú magyar nagyváros társasvállalkozásainak lekérdezésen alapuló véleményfelmérése. Városonként 200
, összesen 1600 fős mintanagyság (ehhez a főcím-pótcím mintát a Megrendelő biztosítja). Vállalkozásonként kb. 40 perces interjúidő,
CAPI típusú személyes adatfelvételi módszer használata. A felméréshez szükséges segédanyagok biztosítása és formázása. Öt fő
próbalekérdezés lebonyolítása. A próbalekérdezés tapasztalatai alapján a szükséges módosítások elvégzése a Megrendelő
munkatársaival közösen. A kérdezői munka teljes körű megszervezése. Az adatfelvétel teljes körű lebonyolítása. A terepmunka
ellenőrzése. A nyitott kérdések kódolása (max. 4-5 nyitott elem, nem kifejtendő kérések). Adattisztítás, rendezés SPSS sav formátumú
tisztított, felcímkézett, áttekinthető, adatbázis, valamint a felmérés körülményeinek leírását tartalmazó dokumentációs kötet
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elektronikus úton történő átadása. A válaszadók igényei szerint a kutatási eredmények alapján készült elemzés rövid vezetői
összefoglalójának elektronikus úton történő kiküldése a válaszadók részére. A munka során folyamatos konzultációs a Megrendelővel,
illetve szakmai stábjával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:

2018.11.30.

Megyei Jogú Városok: Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szeged, Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza, Miskolc

III. szakasz: Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Minőségi szempont

Súlyszám / Jelentőség

Bevont szakember előírt alkalmassági
követelményen felüli szakmai
tapasztalata (hónap)
Költség szempont:

2

Nem

Költség szempont
Ár szempont:

Súlyszám / Jelentőség
Igen

Megnevezés:
Súlyszám / Jelentőség:

8

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
1. rész P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás megküldésétől számított előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan nyújtsa be teljes –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben fenti összeg nem éri el
a nettó 12 millió forintot. M/1.1 Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyának
megfelelő referenciáit. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem tud bemutatni legalább egy olyan referenciát, amely magában foglal
legalább 1 db legalább 4 alkalmat magában foglaló műhelyvita lebonyolítását és legalább 1 db mélyinterjú véleményfelmérés
lebonyolítását legalább 100 fő bevonásával. M/1.2. Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük
vagy képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem
rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai, BA vagy MA) végzettségű szakemberrel, és nem rendelkezik minimum 2
éves szakmai gyakorlattal mélyinterjúk, kikérdezések készítésében. 2. rész P/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől számított előző két,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan nyújtsa be teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló
nyilatkozatát, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben fenti összeg nem éri el a nettó 10 millió forintot. M/2.1 Ajánlattevő mutassa
be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciáit. Ajánlattevő alkalmatlan,
amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db minimum 1000 fős országos reprezentatív mintán lebonyolított kérdőíves felméréssel. M/
2.2. Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségüket, szakmai tapasztalatukat,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú (egyetemi vagy
főiskolai, BA vagy MA) végzettségű szakemberrel, aki nem rendelkezik minimum 2 éves szakmai gyakorlattal véleményfelmérések
készítésében valamint aki nem rendelkezik legalább 1 db 1000 főnél nagyobb országos reprezentatív mintán lebonyolított kérdőíves
felmérés kutatásvezetői feladatai ellátásával.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
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V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.05.24.

11:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
A teljesítés határideje mind a két rész tekintetében 2018. november 30. A III. szakasz értékelési szempontjai mind a két rész esetében
ugyanazok. A teljesítés helyszíne mindkét részajánlat tekintetében ugyanaz.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.05.15.

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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