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Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által a Norvég Alapból finanszírozott
HU1Z-0001-PP1-2016 azonosítószámú, „A roma közösségekben dolgozó védőnök
munkafeltételeinek javítása” című projekt keretében „A roma nők egészségtudatos
magatartásának vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” tárgyú közbeszerzési
eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére

Tisztelt Ajánlattételre Felkért Gazdasági Szereplők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által a HU12-0001-PP1-2016
számú „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása” című projekt
keretében „A roma nők egészségtudatos magatartásának vizsgálata Borsod-Abaúj
Zempién megyében” tárgyú, nyílt nemzeti közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőhöz további
kiegészítő tájékoztatáskérések érkeztek, melyekre az alábbiak szerint adunk választ:

Kérdés 1.:
A műszaki leírásban szereplő szakmai koncepció elkészítése kapcsán mi az elvárt minimum
terjedelem? Hány ív? Hány oldal?

Válasz 1.:
A közbeszerzési dokumentáció 1. számú függelékét alkotó műszaki leírás „IX. Az átadandó
eredménytermékek felsorolása és terjedelme című fejezet 1. pontja foglalkozik a szakmai
koncepció/kutatási terv elkészítésére vonatkozó követelményekkel. A szakmai
koncepcióra/kutatási tervre vonatkozóan nincs terjedelmi előírás.
A szakmai koncepciónak/kutatási tervnek azonban alkalmasnak kell lennie arra, hogy az
ajánlatkérő e dokumentum alapján megítélhesse, a kutatás e koncepció alapján történő
megvalósítása a kívánt információkat valóban biztosítja-e.

Kérdés 2.:
A kérdőívre vonatkozóan mekkora a zárt illetve a nyitott kérdések elvárt minimum aránya?

Válasz 2.:
A kérdőívben alkalmazott zárt és nyitott kérdések arányára vonatkozóan az Ajánlatkérő nem
kíván feltételeket meghatározni, ebben a kérdésben a kutatást végző szervezet dönt. A
személyes megkeresésen alapuló adatfelvétel során használt kérdőívnek azonban
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közbeszerzési műszaki leírás (1. számú Függelék) I. ás Ill.
fejezeteiben megfogalmazott általános célokat, valamint a VIII. fejezetben meghatározott, a
szakmai koncepcióra vonatkozó konkrét kritériumokat kielégítse, az ehhez szükséges
információkat biztosítsa.
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Kérdés 3.:
A mélyinterjúk készítése kapcsán hány perces interjúk készítése az elvárt?

Válasz 3.:
A célcsoportok sajátasságaira figyelemmel a mélyinterjúk készítése során feltett kérdések
számát (ezzel összefüggésben az interjúk időtartamát illetően) az Ajánlatkérő nem határoz
meg kritériumokat, e kérdésekben a kutató szervezet dönt. A mélyinterjúk készítése során
nyert információknak azonban alkalmasnak kell lennie arra, hagy — a kérdőíves adatfelvétel
adataiból kinyert információkkal együtt — a közbeszerzési műszaki leírás (1. számú Függelék)
I. és Ill. fejezeteiben megfogalmazott általános célok elérését támogassa.

Kérdés 4.:
Szükséges-e az elkészített mélyinterjúk szó szerinti gépelése, avagy elegendő az elkészült
interjúk alapján 2-3 oldalas kivonat elkészítése?

Válasz 4.:
A mélyinterjúk elemzése során a kutatást végző szervezet olyan módszert választ, amelyet a
legcélravezetőbbnek tart.
Ajánlatkérő azonban fenntartja magának azt a jogot, hogy a mélyinterjúk anonimizált
hanganyagaiba a kutatási zárójelentés elfagadásáig a kutató szervezet által megjelölt
helyszínen (a szervezet székhelyén vagy telephelyén) ellenőrzési céllal belehallgasson.
Eddig az időpontig a kutató szervezet a hangfelvételeket az adatvédelemről, illetve a
személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően tárolja.

Kérdés 5.:
Jól értelmezzük-e, a műszaki leírás 3. oldalán található leírás alapján, hogy összesen az 50 db
mélyinterjút a roma nők célcsoportja körében és a roma nők tájékozottságát, véleményét jól
ismerő személyek körében szükséges lefolytatatni? Azaz kétféle mélyinterjús kérdéssor
összeállítása a feladat. Kérdésünk: az 50 db mélyinterjú kapcsán mi a célcsoportok közötti
elvárt százalékos elvárás? Azaz hány százalékban készüljön minimum az egyik, és hány
százalékban minimum a másik célcsoporthoz kapcsolódóan sikeres mélyinterjú?

Válasz 5.:
A részfeladatot jól értelmezik. A mélyinterjúk készítése során megkeresett személyeket az a
közbeszerzési műszaki leírás (1. számú Függelék) IV. és V. fejezeteiben meghatározott
szempontok együttes alkalmazása mellett kell kiválasztani. A másodlagos célcsoportra
irányuló adatfelvétel során megkérdezett személyek különböző csoportjait illetően az
Ajánlatkérő kritériumokat nem kíván meghatározni. A mélyinterjúk alanyait azonban úgy kell
kiválasztani, hogy a velük elkészített interjúk tartalma a műszaki leírás I. és Ill. fejezeteiben
megfogalmazott általános célok elérését támogassa.

Kérdés 6.:
A mélyinterjús adatfelvételhez kapcsolódóan az alappopulációhoz kapcsolódó adatbázist
biztosítja-e ajánlatkérő? (roma nők és a roma nők tájékozottságát, véleményét jól ismerő
személyek)
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Válasz 6.:
A mélyinterjúk interjú-alanyait a kutató szervezetnek magának kell kiválasztania, az
Ajánlatkérő ehhez információkat nem biztosít.

Kérdés 7.:
A kérdőíves adatfelvétel mintavételéhez szükséges alappopulációra vonatkozó részletes
adatok Népesség nyilvántartótól történő beszerzését ajánlatkérő biztosítja-e, vagy ez
ajánlattevő feladata? Mindez a jelenleg ismert adatszolgáltatási határidők (4-6 hét) ismerete
mellett egy kiemelten fontos szempont, hiszen a kutatásra biztosított 4 hónapos
időintervallumba ez a bizonytalan határidőre történő adatkérés nehezen illeszthető bele, a
végső teljesítés határidejét a megvalósíthatóság sikeres, határidőre történő teljesítését nem
támogatja.

Válasz 7.:
A személyes megkeresésen alapuló kérdőíves adatfelvétel mintájának elkészítése során a
kutató szervezetnek biztosítania kell a közbeszerzési műszaki leírás (1. számú Függelék) VI.
fejezetében meghatározott, a mintaszegmensekre vonatkozó feltételek teljesülését. A minta
elkészítéséhez az Ajánlatkérő további információkat nem biztosít.
A mintavétel módszerének, a mintavételi eljárásnak a meghatározása, a mintavétel
megvalósítása a szakmai szempontok és a rendelkezésre álló idő keret figyelembevétele
mellett a kutatást végző szervezet feladata.

Kérdés 8.:
Az „Útmutató az ajánlat benyújtásához, az eljárás menete” című dokumentum 5.1. pontja
második bekezdése szerint az ajánlat eredeti példányát roncsolásmentesen nem bontható
kötésben kéri az ajánlatkérő benyújtani.
Kérdésünk; roncsolásmentesen nem bontható kötésnek számít-e az általánosan elterjedt ún.
spirálkötés?
Ha a spirálkötés nem tekinthető roncsolásmentesen nem bonthatónak, milyen kötést
tekintenek annak?

Válasz 8.:
Roncsolásmentesen nem bontható kötés alatt az Ajánlatkérő olyan kötési módot ért, amely
nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban — annak jól látható megsértése
nélkül — lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Az ajánlatot ez alapján tehát nem elegendő
csupán spirálkötéssel összekötni.
A roncsolásmentesen nem bontható kötés egyik — de nem kizárólagos — módja például,
amikor az ajánlat lapjait zsinórral, lapozhatóan összefűzik, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsó lapjához rögzítik, a matricát lebélyegzik, vagy az Ajánlattevő részéről erre
jogosultak aláírják, Úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán van.

Kérdés 9.:
Az „Útmutató az ajánlat benyújtásához, az eljárás menete” című dokumentum 16. pontja
2.1. és 2.2. alpontjai - amelyek a teljesítésbe bevont szakemberek szakmai tapasztalataira
vonatkoznak - a ‘szociológiai kutatás” kifejezést használják.
Kérdésünk; elfogadja-e az ajánlatkérő e pontok vonatkozásában szociológiai kutatásként az
ún. desk research jellegű szociológiai kutatásokat referenciaként. Azaz elfogadják-e az olyan
kutatásokban való részvételt is, amikor a kutatás nem terepen valósult meg, hanem adott
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témában korábban végzett releváns kutatások dokumentumainak összegyűjtésére irányult,
és e dokumentumok elemzése, tartalmuk integrálása új eredményeket hozott?

Válasz 9.:
Igen, az Ajánlatkérő szociológiai kutatási referenciának elfogadja az ún. desk research jellegű
szociológiai kutatásokat, azaz olyan Országos kutatásokban való részvételt is, amikor a
kutatás nem terepen valósult meg, hanem adott témában korábban végzett releváns
kutatások dokumentumainak összegyűjtésére irányult, és e dokumentumok elemzése,
tartalmuk integrálása új eredményeket hozott.

Kérjük, hogy ajánlataikat a Jelen kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével
szíveskedjenek összeállítani.

Budapest, 2016. augusztus 15.

Tisztelettel:

Srágli Attila
projektigazgató
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