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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

„Felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében” 
 
1. rész: 
 
Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő természettudomány, idegen 
nyelv és médiaműveltség felmérések kapcsán felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása. Ezek közül jelen beszerzési rész 
keretében az országos idegen nyelvi  felmérésekhez kapcsolódó felmérésvezetési és szervezési feladatok ellátásának biztosítása a cél. 
Mérési alkalmak száma: 1440 mérési alkalomszám 900 iskolában, amelytől negatív irányba a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
maximum 30%-kal eltérhet ajánlatkérő. Egy mérési alkalom időtartama: maximum 3 óra. 
 
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza. 
 
2. rész: 
 
Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő természettudomány, idegen 
nyelv és médiaműveltség felmérések kapcsán felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása. Ezek közül jelen beszerzési rész 
keretében az idegen nyelvi felmérésekhez, azon belül is a kis és nemzetiségi nyelvek digitális próbaméréséhez kapcsolódó 
felmérésvezetési és szervezési feladatok ellátásának biztosítása a cél. Mérési alkalmak száma: 160 mérési alkalomszám 100 iskolában, 
amelytől negatív irányba a szerződés teljesítésének időtartama alatt maximum 30%-kal eltérhet ajánlatkérő. Egy mérési alkalom 
időtartama: maximum 3 óra. 
 
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza. 
 
3. rész: 
 
Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő természettudomány, idegen 
nyelv és médiaműveltség felmérések kapcsán felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása. Ezek közül jelen beszerzési rész 
keretében a médiaműveltség felméréshez kapcsolódó felmérésvezetési és szervezési feladatok ellátásának biztosítása a cél. Mérési 
alkalmak száma: 880 mérési alkalomszám 550 iskolában, amelytől negatív irányba a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
maximum 30%-kal eltérhet ajánlatkérő. Egy mérési alkalom időtartama: maximum 4,5 óra. 
 
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza. 
 
 
 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EFOP3.2.15 Felmérésvezetés és szervezés (1365)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 
21 706 560 / súlyszám: 80 / pont: 10,00 / pont*súlyszám: 800,00 
 
2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata 
egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó): 
12 / súlyszám: 10 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 100,00 
 
3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési 

Szöveges értékelés:

1000.00Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 1. részében érvényes, figyelemmel arra, hogy 
ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak a 
nyilatkozati és igazolási szakaszban is, továbbá az alkalmasságukat megfelelően igazolták. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 21 706 560 
2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata egész hónapokban 
(min. 0 hó, max. 12 hó): 12 
3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési alkalmakban (min 
0 alkalom, max. 20 alkalom): 20

23831988241Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1031 
Budapest, Tóga Utca 12. 3. em 10.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Idegennyelvi mérés (1)Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

206A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részében mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem 
áll kizáró ok hatálya alatt, ezért ajánlata érvényes, és az értékelés alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak 
megfelelően ajánlata a legkedvezőbb. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 21 706 560 
 
A szükséges fedezet rendelkezésre áll.

23831988241Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1031 
Budapest, Tóga Utca 12. 3. em 10.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén) és a pontszámok kiosztásának 
módszere: 
 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső határ 10 pont. 
 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: 
 
Az 1. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. és 3. értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. számú 
melléklet A. 1. a) pont ab) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a számítás során 
valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott pontszámokat. 
 
Ajánlatkérő a kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a 
részszempontra adott súlyozott pontszámok. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az lesz, amely a részszempontokra 
kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. 
(Kbt. 77. § (4) bekezdés). 
 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

alkalmakban (min. 0 alkalom, max. 20 alkalom): 
20 / súlyszám: 10 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 100,00 
 
Összesen: 1000

A minimum alkalmassági követelményeken túli, a feladatok ellátásba bevonni kívánt további felmérésvezetők esetében – 
Műszaki leírás 4. és 15. pont.

Az alvállalkozó(k) kiléte még nem ismert.
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A Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 2. részében érvényes, figyelemmel arra, hogy 
ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak a 
nyilatkozati és igazolási szakaszban is, továbbá az alkalmasságukat megfelelően igazolták. 
 

23831988241Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1031 
Budapest, Tóga Utca 12. 3. em 10.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Kis és nemzetiségi nyelvek (2)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 1. részében nem mindenben felelt meg a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, erre tekintettel ajánlata a tárgyi közbeszerzési 
eljárás 1. része vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbiakra figyelemmel: 
 
Ajánlatkérő 2020. december 16. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. 2. és 3. része 
vonatkozásában 2020. december 23. napja 12:00 óra benyújtási határidővel. 
 
Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem teljeskörűen nyújtotta be, 
figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok továbbra is fennállnak 
az alábbiak szerint: 
 
-        Figyelemmel arra, hogy az ajánlatban megtalálható az önéletrajz, továbbá az önéletrajz tartalma mindegyik részben 
ugyanaz és a szakember bemutatásra került az összefoglaló nyilatkozatban, így az nem eredményez érvénytelenséget, hogy az 
1. rész számát nem adta meg az önéletrajzban: 
Ajánlattevő hiánypótlás keretében megfelelően benyújtotta K.L szakmai önéletrajzát a 3. rész vonatkozásában, azonban a 
hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére az 1. és 2. rész vonatkozásában nem került benyújtásra a szakmai önéletrajz, 
Ajánlattevő hiánypótlás keretében megfelelően benyújtotta P.H szakember szakmai önéletrajzát a 3. rész vonatkozásában, 
azonban a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére az 1. és 2. rész vonatkozásában nem került benyújtásra a szakmai 
önéletrajz, 
-        Ajánlattevő hiánypótlás keretében megfelelően benyújtotta P.H szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát a 3. rész 
vonatkozásában, azonban a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére az 1. és 2. rész vonatkozásában nem került benyújtásra a 
rendelkezésre állási nyilatkozat, amely azonban érvénytelenséget okoz az 1., és a 2. részben;

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., Magyarország 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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A Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. részében mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem 
áll kizáró ok hatálya alatt, ezért ajánlata érvényes, és az értékelés alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak 

23831988241Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1031 
Budapest, Tóga Utca 12. 3. em 10.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén) és a pontszámok kiosztásának 
módszere: 
 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső határ 10 pont. 
 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: 
 
Az 1. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. és 3. értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. számú 
melléklet A. 1. a) pont ab) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a számítás során 
valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott pontszámokat. 
 
Ajánlatkérő a kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a 
részszempontra adott súlyozott pontszámok. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az lesz, amely a részszempontokra 
kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. 
(Kbt. 77. § (4) bekezdés). 
 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 
4 464 000 / súlyszám: 80 / pont: 10,00 / pont*súlyszám: 800,00 
 
2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata 
egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó): 
12 / súlyszám: 10 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 100,00 
 
3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési 
alkalmakban (min. 0 alkalom, max. 20 alkalom): 
20 / súlyszám: 10 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 100,00 
 
Összesen: 1000

Szöveges értékelés:

1000.00Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 4 464 000 
2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata egész hónapokban 
(min. 0 hó, max. 12 hó): 12 
3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési alkalmakban (min 
0 alkalom, max. 20 alkalom): 20
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Az ajánlatkérő a "SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft. ajánlattevő ajánlatát a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az alábbi részletes indokokra figyelemmel: 
 

11543376202"SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft., Magyarország 7624 Pécs, Nagy Jenő 
Utca 12

Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 2. részében nem mindenben felelt meg a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, erre tekintettel ajánlata a tárgyi közbeszerzési 
eljárás 2. része vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbiakra figyelemmel: 
 
Ajánlatkérő 2020. december 16. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. 2. és 3. része 
vonatkozásában 2020. december 23. napja 12:00 óra benyújtási határidővel. 
 
Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem teljeskörűen nyújtotta be, 
figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok továbbra is fennállnak 
az alábbiak szerint: 
 
-        Figyelemmel arra, hogy az ajánlatban megtalálható az önéletrajz, továbbá az önéletrajz tartalma mindegyik részben 
ugyanaz és a szakember bemutatásra került az összefoglaló nyilatkozatban, így az nem eredményez érvénytelenséget, hogy a 2. 
rész számát nem adta meg az önéletrajzban: 
Ajánlattevő hiánypótlás keretében megfelelően benyújtotta K.L szakmai önéletrajzát a 3. rész vonatkozásában, azonban a 
hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére az 1. és 2. rész vonatkozásában nem került benyújtásra a szakmai önéletrajz, 
Ajánlattevő hiánypótlás keretében megfelelően benyújtotta P.H szakember szakmai önéletrajzát a 3. rész vonatkozásában, 
azonban a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére az 1. és 2. rész vonatkozásában nem került benyújtásra a szakmai 
önéletrajz, 
-        Ajánlattevő hiánypótlás keretében megfelelően benyújtotta P.H szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát a 3. rész 
vonatkozásában, azonban a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére az 1. és 2. rész vonatkozásában nem került benyújtásra a 
rendelkezésre állási nyilatkozat, amely azonban érvénytelenséget okoz az 1., és a 2. részben;

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., Magyarország 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

megfelelően ajánlata a legkedvezőbb. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 4 464 000 
 
A szükséges fedezet rendelkezésre áll.

A minimum alkalmassági követelményeken túli, a feladatok ellátásba bevonni kívánt további felmérésvezetők esetében – 
Műszaki leírás 4. és 15. pont.

Az alvállalkozó(k) kiléte még nem ismert.
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Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 3. részében érvényes, figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati és igazolási 
szakaszban is, továbbá az alkalmasságukat megfelelően igazolták. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 17 820 000 
2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata egész hónapokban 

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., Magyarország 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

A Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 3. részében érvényes, figyelemmel arra, hogy 
ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak a 
nyilatkozati és igazolási szakaszban is, továbbá az alkalmasságukat megfelelően igazolták. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 13 516 800 
2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata egész hónapokban 
(min. 0 hó, max. 12 hó): 12 
3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési alkalmakban (min 
0 alkalom, max. 20 alkalom): 20

23831988241Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1031 
Budapest, Tóga Utca 12. 3. em 10.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Médiaműveltség (3)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő 2020. november 20. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési 
eljárás 2. és 3. része vonatkozásában 2020. november 26. napja 17:00 óra benyújtási határidővel. 
 
A "SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft. hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem 
nyújtotta be, figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. és 3. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok és 
az ellentmondás továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: 
 
-        Ajánlattevő az ajánlat részeként nem nyújtott be tartalomjegyzéket, figyelemmel arra, hogy ez csupán adminisztratív
/formai hiba, érvénytelenséget nem okoz; 
-        Ajánlattevő a 2. és a 3. részben az ajánlata részeként benyújtotta a „Kbt. 66. § (6) bek.” elnevezésű EKR űrlapot, azonban 
nem került feltüntetésre az ajánlat benyújtásakor adott esetben már ismert alvállalkozó(k) neve és címe, csupán a 
közbeszerzésnek azok a részei, amelyekkel összefüggésben alvállalkozókat kíván bevonni a teljesítésbe; 
-        Ajánlattevő ajánlata részeként a 2. és a 3. részben is benyújtotta Cs .A. érvényes aláírási címpéldányát, azonban 
valamennyi Cs. A. aláírt nyilatkozaton Cs. A. aláírás nem egyezik meg az aláírási címpéldányon szereplő aláírásával; 
-        Ajánlattevő az ajánlata részeként a 2. és a 3. rész vonatkozásában benyújtotta a közbeszerzési dokumentumok 
mellékleteként kiadott költségvetést árazva cégszerűen aláírt (pdf.) formában, azonban szerkeszthető (excel formátumban) az 
nem került benyújtásra egyik rész vonatkozásában sem; 
-        Ajánlattevő a 2. és a 3. részben az ajánlata részeként benyújtotta a szakemberről szóló nyilatkozatát a 2. és a 3. értékelési 
részszempont vonatkozásában is, és úgy nyilatkozott, hogy az ajánlati felhívás M.1. alkalmassági feltétel vonatkozó a), és b) 
pontja szerinti szakember többlettapasztalatára vonatkozó 2. értékelési részszempontot Cs. A. és G. G. szakemberekkel, míg a 3. 
értékelési részszempontot H. Zs. és Gy. Z. szakemberekkel kívánják teljesíteni, azonban a 2. és a 3. értékelési részszempont 
tekintetében egy-egy fő bemutatása szükséges, az ellentmondás nem került feloldásra; 
 
Fentiekre tekintettel a "SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy 
ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 2. és a 3. rész 
vonatkozásában érvénytelen. 

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén) és a pontszámok kiosztásának 
módszere: 
 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső határ 10 pont. 
 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: 
 
Az 1. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. és 3. értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. számú 
melléklet A. 1. a) pont ab) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a számítás során 
valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott pontszámokat. 
 
Ajánlatkérő a kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a 
részszempontra adott súlyozott pontszámok. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az lesz, amely a részszempontokra 
kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. 
(Kbt. 77. § (4) bekezdés).

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 
17 820 000 / súlyszám: 80 / pont: 7,59 / pont*súlyszám: 606,81 
 
2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata 
egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó): 
12 / súlyszám: 10 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 100,00 
 
3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési 
alkalmakban (min. 0 alkalom, max. 20 alkalom): 
20 / súlyszám: 10 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 100,00 
 
Összesen: 806,81

Szöveges értékelés:

806.81OKT-FULL Tanácsadó Kft.

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 
13 516 800 / súlyszám: 80 / pont: 10,00 / pont*súlyszám: 800,00 
 
2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata 
egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó): 
12 / súlyszám: 10 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 100,00 
 
3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési 
alkalmakban (min. 0 alkalom, max. 20 alkalom): 
20 / súlyszám: 10 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 100,00 
 
Összesen: 1000

Szöveges értékelés:

1000.00Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

(min. 0 hó, max. 12 hó): 12 
3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési alkalmakban (min 
0 alkalom, max. 20 alkalom): 20
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11543376202"SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft., Magyarország 7624 Pécs, Nagy Jenő 
Utca 12

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

M.1.a): Sárik Zoltán, 8378353362; Kiss László, 66779713-1-51; M.1.b): Petri Hajnalka, 8394824226; dr Sióréti Gabriella, 
8365701383;

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. részében mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem áll kizáró ok hatálya 
alatt, ezért ajánlata érvényes, és a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerinti 2. legkedvezőbb ajánlat. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 17 820 000 
 
A szükséges fedezet rendelkezésre áll. 
 

23755347242OKT-FULL Tanácsadó Kft., Magyarország 1165 Budapest, Futórózsa Utca 70.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Kft. ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. részében mindenben 
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem 
áll kizáró ok hatálya alatt, ezért ajánlata érvényes, és az értékelés alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak 
megfelelően ajánlata a legkedvezőbb. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 13 516 800 
 
A szükséges fedezet rendelkezésre áll.

23831988241Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1031 
Budapest, Tóga Utca 12. 3. em 10.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

A minimum alkalmassági követelményeken túli, a feladatok ellátásba bevonni kívánt további felmérésvezetők esetében – 
Műszaki leírás 4. és 15. pont.

Az alvállalkozó(k) kiléte még nem ismert.

felmérés koordinátor tevékenység; felmérésvezető tevékenység

Sárik Zoltán, 8378353362; Kiss László, 66779713-1-51; dr Sióréti Gabriella, 8365701383; Petri Hajnalka, 8394824226;
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.01.25Lejárata:2021.01.16Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlatkérő a "SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft. ajánlattevő ajánlatát a 3. rész vonatkozásában a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az alábbi részletes indokokra figyelemmel: 
 
Ajánlatkérő 2020. november 20. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési 
eljárás 2. és 3. része vonatkozásában 2020. november 26. napja 17:00 óra benyújtási határidővel. 
 
A "SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft. hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem 
nyújtotta be, figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. és 3. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiányok és 
az ellentmondás továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: 
 
-        Ajánlattevő az ajánlat részeként nem nyújtott be tartalomjegyzéket, figyelemmel arra, hogy ez csupán adminisztratív
/formai hiba, érvénytelenséget nem okoz; 
-        Ajánlattevő a 2. és a 3. részben az ajánlata részeként benyújtotta a „Kbt. 66. § (6) bek.” elnevezésű EKR űrlapot, azonban 
nem került feltüntetésre az ajánlat benyújtásakor adott esetben már ismert alvállalkozó(k) neve és címe, csupán a 
közbeszerzésnek azok a részei, amelyekkel összefüggésben alvállalkozókat kíván bevonni a teljesítésbe; 
-        Ajánlattevő ajánlata részeként a 2. és a 3. részben is benyújtotta Cs .A. érvényes aláírási címpéldányát, azonban 
valamennyi Cs. A. aláírt nyilatkozaton Cs. A. aláírás nem egyezik meg az aláírási címpéldányon szereplő aláírásával; 
-        Ajánlattevő az ajánlata részeként a 2. és a 3. rész vonatkozásában benyújtotta a közbeszerzési dokumentumok 
mellékleteként kiadott költségvetést árazva cégszerűen aláírt (pdf.) formában, azonban szerkeszthető (excel formátumban) az 
nem került benyújtásra egyik rész vonatkozásában sem; 
-        Ajánlattevő a 2. és a 3. részben az ajánlata részeként benyújtotta a szakemberről szóló nyilatkozatát a 2. és a 3. értékelési 
részszempont vonatkozásában is, és úgy nyilatkozott, hogy az ajánlati felhívás M.1. alkalmassági feltétel vonatkozó a), és b) 
pontja szerinti szakember többlettapasztalatára vonatkozó 2. értékelési részszempontot Cs. A. és G. G. szakemberekkel, míg a 3. 
értékelési részszempontot H. Zs. és Gy. Z. szakemberekkel kívánják teljesíteni, azonban a 2. és a 3. értékelési részszempont 
tekintetében egy-egy fő bemutatása szükséges, az ellentmondás nem került feloldásra; 
 
Fentiekre tekintettel a "SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy 
ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 2. és a 3. rész 
vonatkozásában érvénytelen.

2021.01.15

2021.01.15
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