Ajánlattételi felhívás
„Oroszlány város polgárai médiahasználati szokásainak kutatása, elemzése” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz
1. az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:
Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Kapcsolattartási pont, címzett: Dr. Molnár Miléna aljegyző
Tel: 34/361-444/149
email: molnar.milena@oroszlany.hu
2. az eljárás fajtája
közbeszerzési értékhatár alatti eljárás
3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi
követelmények, teljesítménykövetelmények:
Oroszlány város polgárai médiahasználati szokásainak kutatása.
A kutatási és elemzési tevékenység körébe eső részletes tanulmány elkészítése „Oroszlány város
polgárainak médiahasználati szokásairól és az információ áramlással, illetve a kulturális és
művelődési lehetőségekkel kapcsolatos igényfelmérésről”:
A tervezett kutatás során a média használati szokásokat kell feltérképezni a következő szempontok
szerint:
 Média használati szokások Feltérképezése, igényfelmérés
 Általános Hangulatmérés, közösségi élet vizsgálata, lehetőségei
 fejlesztési területek prioritási rangsora
A kutatás eszköze a kérdőíves kutatás, névtelen telefonos kérdőíves megkereséssel (átlagosan 15
perc/fő időtartammal). A kutatási minta elemszáma: 500 fő, célcsoportja: 15 év feletti városi lakosok.
Teljesítési határidő: 2018. augusztus …. (részletes teljesítési ütemtervet az ajánlathoz kérjük
csatolni.)
4. a szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés
5. a teljesítés helye:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
6. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Ajánlatkérő az ajánlati árat a 3. pont szerinti feladatleírás alapján kéri megadni, figyelemmel
arra, hogy az árajánlatban az ajánlatkérő szerepeltetni kéri a szerződés tárgyát képező
szolgáltatás teljes körű megvalósításához szükséges valamennyi költséget.
A nyertes ajánlattevő utólag, a teljesítésigazolás után jogosult számlát kiállítani, melyet
Megrendelő a beérkezéstől számított 15 napon belül átutalással egyenlít ki.
7. az ajánlatok bírálati szempontja:
Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot kívánja kiválasztani az
alábbi részszempontok alapján:
Részszempontok és súlyszámuk:
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megadott képlet szerint.
szakmai ajánlat értékelése:
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2.1. Kutatási terv és a kutatás
által
vizsgált
területek
kidolgozottsága, a műszaki
leírás szerinti feladatleírás és
koncepció megvalósíthatósága,
kidolgozottsága, a projekt helyi
viszonyainak megfelelősége - 18
2.2 A célcsoportok elérésének
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legmagasabb pontszámot elért ajánlat
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a
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pontszámot, a többi ajánlat ehhez
képest arányosan kevesebbet.

Pontszámítás képlete az ajánlati ár esetében a következő képlet alapján:
a legalacsonyabb érték az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, ezért a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pedig a következő
képlet alapján, arányosan részesül pontozásban:
Azaz:
Pontszám= 10/ (Avizsgált /Alegjobb)
Ahol:
 Avizsgált= a vizsgált ajánlatban szereplő bruttó ajánlati ár
 Alegjobb= a legalacsonyabb érvényes bruttó ajánlati ár
Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot kívánja kiválasztani, az
ajánlatoknak a bírálati részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli a fentiekben ismertetett módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat jeleníti meg a legjobb ár-érték arányt, amelynek az
összpontszáma a legnagyobb.
8. az alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételekkel.
Az igazolás módja: a megrendelő által aláírt referenciaigazolással vagy az ajánlattevő
nyilatkozatával
Kérjük bemutatni az ajánlatban a következőket:
legalább 1 db helyi vagy központi közigazgatási szerv vagy közszolgáltató számára végzett
kérdőíves kutatás tárgyú feladat ellátására vonatkozó referencia vonatkozásában:
 a megrendelő személye
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 a teljesítés ideje
 a referencia tárgya
 a referenciát adó személy elérhetősége
9. az ajánlattételi határidő:
2018. augusztus 6. (hétfő) 10:30 óra
10. az ajánlat benyújtásának módja, címe:
A mellékelt felolvasólap kitöltésével, Oroszlány Város Önkormányzata részére, 2840
Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. II. emelet 43. számú iroda, Dr. Molnár Miléna aljegyzőnél
vagy
email-en, szkennelve: molnar.milena@oroszlany.hu címre
11. az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja:
2018. július 31.

