gá{ és 'Társai Vgyvétfi Jroáa
UI'IV' kbt. 45. §-a SlennI; kll'MSlit6 lá~kollatás

TI$rlelt Ajánlatlevökl
Al Nenueti Egésuégfejlesztési Intézet (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.), mint
ny~t közbes.zef"lési eljárást folyblle

ajánlatk~r05 il

Kbt. 83 . J-a alapján

"V6//alklUQsi 5Ztflód/$ rÁMOP.f>.1.1.A·14/1 -201 UJOOl oZOtIositósMmlÍ ; K()IT1p1ex intélményi mr)Z(JásprOgramok
és kapcsolódó egészségfrilesltésl alprogramok megvol6sftósa az áftolónos iskol6kbon, tóbbcélú intlizményekben

vo/aminr uobodidós kiil/5ssigl mOlI}Ó5prOt}mmo/< és kopcsol6d6 egésdQ/ejlesztésl o/programot megllOl6sitóso
isto/6n kivüli szerepl6k bellOflÓScWOI" kiemeIt pro;ekr;e ~ereti~" iskolol ~é51~1}fl életmód kutatas ls
frl~e/Wglhi:rt!.· /drgy/Xln.
(Il

Al AJánlatkéro

il

mai napig haná

~ rke lett

kieghzitll

t;i~kortalá5 ir~nli k~rdés<>kre

Kbl. 45. § IS) bekezdés alapján il tá~konatással al egyes galda~gi szerepl6knek ne
sértse ~l esé lyegyenl"ség alapelllét - az al~bbi kiegészít" tájékoltat~st adja.

- figyf!lemmel ar ... , hogy II

kedvezm~nyeuen.

illetve ne

T"kim"ttel ~rr., nogy al Aj~nl.tkér" korábban. beszen~s dokumentációját elektronikus úton tette eterhet~ a
gazdasági szerepl6k súmára, igy jelen kieg~sz(t" t;jjékoltat~st a hltP:Uwww.p .. fi.hu/kozbesz .hlm l. internetes
dmen ~ hozzáférhetővé teszi.
A 'elmenilt kérd ésekre a kiegészlt" tijtkoZ1at~st a követk"."k ""rint adjuk meg. A válaszadás $Orán az
egyértelmű~ érdekében el"ször idézzük a k~rd~st. majd megadjuk a választ. a kérdésfeltevés sorrendjében.

1.

,

•
A lekérdezést 2SB iskolában kell
mcgvalósitani. Az iskolákoo belül pontosan hány
leln.ótt és hány ta nu ló lekérdezése a fel adat ~S mi
a letérdflzés te ..... zett menet" a ta nl>lók ~S ,)
felnőttek esetében? Amennyiben
a tanulók
esetében
önbtölt6s.
taoor"
keretében
megvalósuló lekérdezésről va n SlÓ, akkor
blzlosilhal~, hogy egy tanóra kerelebe belefér...
a lekérdezé s. A felnőtu~k esetében, önkitöltős
:::~, 'kérdelóblnos által lek~rdezendó k~rd6ivr61
szó? Mi " i:>«sült idóta rtam;! a
lekérd""~,,kr

·
•

A lekérdezést a programban résztve"" .
KlIK ;iIUI kijelblt . 188 iskola 3.·5.·7.
osztály~ban k,,11 megyaló,rtani, d" csak aZOn
pedagó&U$Ok ~ tanl>lók e5"tében, ak,k
korábban r(~nt vettek az 'nte~ncÍÓ$ kutalás I
hullám;iban (az ún. Bázisfelmérésbenj.
Ez sz;Íms",rúsiw,,:
Pedagógus:
590 fő
Tanuló: 12.g82 fő

A tanulók ese{ében ;! kérdóivek az életkori
5IIj<1toss~gokn~~
meefelel6en
vannak
kjf~jlenw". Az Ajálllatk~r" tapuna"'l" al. hogv
a lekérdezések minden e5"t~n tleleférnek a
legfeljebb egy t,)/1Ó(3i id6k.".etbl!.
A feln/lttckf\ek keszüIt /lnkitöltós .pedagóSus·
kérd/llvek 40 db kérd~st tar1<llmiltnak ~ il

1/4. ~1

(JáCés <Társai Vgyvédi Iroda
igényi)e.
A !elmérend6 oSZlAlyokat az Ajánlatkér6 jelöli ki,

ezt il lisl~1 pedis: legal<ibb S nappal ;u iskolai
felmérés
kezdete
elótt
il
vállalkQzó

rendelkezésére ttocsálja.
A lekárdezé. tervezett menetét és határidejét il
M(ls.z"ki leírás rffilelesen tilrt"I"",,,,,, an .....
Iogls.z!ihi rnegtervt'zoke és operatív bvitelezéw

"nyertes ajánlattevő fe ladata és

kÖlelelett~ge .

• Mozc<kszenZQI"O$ vizs&á lal .... puán:

•
A szenzor használat'val kapcsolatban varte speciális követelmény, például hogy v;zálló
I~ n~, mely IMlré"en kell yi",lni, y~gy bármi
egyéb?

•
A "emor rn.smálathal kapcsolatban az
AJánlatkértinek nincs semmilyen speci~lis
k~telménye, ,kár yízálló ls lehel, loY~bb;í
nincs megkótés arri, hogy melyik test,..;.."n kell
viselni a uemort.

A
mérés",1
kapcsolatban
az
•
Milyen minimális mintavéte li frekvencia az ·
el'.árá. II mérés~ hpCSOt~tban?
Ajánlatkén5nek nincs elvárása II minimális
mintavételi frekvencia tekintetében.
•
Milyen (hány) aktivitási osztályokba
tö"énjen az adatsorok alapján il besorol;los?

aktivitasi
oSltályokba
történő
•
besorolás tekintetében az Aj'nlatkérőnek nincs
különleges
elv;iroha.
~z
ilyen
jellegü
Yizsg.ilatokban
(mozg;is..enzo.as,
fizikai
aktivitást mérö stb.) szokásos. vagy a vizsgálat
sor~n
alkal ma!Ol t kéuiilékhe.
illeszked6
osztályotiost fogadja el.

Mekko.a adathiJnyt fOSid el érvényesnek
•
Aj4nlat kén5
egy
S
napos
periódusban?
[l6ford"lhat. hogy a mé 'hben ,és>;vevő
uüneteltetj a mérést valamilyen olból, igy nem a
teljes idöuak kerul mérésre.

'
NillCS
minimálisan
teljesítendő
adatmetlnyiség és al adathí;lnyra vonatkoZÓ<ln
sincs Aj.inlat kértl ;Iltali előírás.

,

"

Ajánlatkér6nek nincs mi~gi
II nyertes ajánlattev6nck
kötelező megadnia, hogy il vizsgálat sor~n
albimiIlOtI eszköz milyen standard..... felel
mes. A nyenes aj~nl3ttell6 továbbá köteles
•

Az

elv~r;lsa,

vi~lont

mérések
mlnösée·el lenörzésével
•
A
kapcsolatban van·e ajánlatkér6nek elvárj""
valamílyen nemzetközileg elfogatlou standard.
szempontrendsn' atk<llmnáQra (TÜV. ISO. SIX·
SIGMA.CM K, stb), Illelve milyen elvárások vanna k nvilatkozni II mOlgAsszenzoros vizsgálata alapjául
a mérőműszer megbízhat6sága kapcsán?"
s>olgálO eszközök által mért eredmények
hileles~gér6L

J05jlJj"&'ptSI, 'F~~
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(jáC és 'Társai Vgyvédl Iroda
. Iskolai ecllsuegkultura felmérés ka pcsán:

•

MHyen terjedelmü

SIa ~ ;rodalml3ttek intést

ha~al

és

nem~etköli

yá, el Aj'nla tkér6?

•
Al Aj.ilnlatkéró az utóbbi öl évre
yonatkotó an vár el hazai és nemu~tkőzi
sla~irodalmi áttekintést il nyertes ajánlattevő
által kkritend6 kutatHI terv elklkzítése
k.opc~n_

•

Van-e az ilj;inlalkéronek becslése (esetleg

ponl<» szám,,) ,Il elkffiiteOO6 interj':'. . .~már.
vonatkozóan?

o

A
lekérdezlheket
intézménv
fenntartónkénl vag'{ fel;Kl . lell"'á,; helyenként
kell 3·3 interjuval elvégetni?

•
A nyertes ajánlattev6,..,k kllrd6ivekel
kell majd kitöltelnifo és lelu!rdeznie. Al interjú.
elkészill1se nem elv;ir;ls_

•
A lekér!Jezend6 kérd6iYe1< becsijlt szama
kb. 10.000.
A konvergencia régió kban találhat6 KLI K és
egyéb fenntartású intézmén'(t!k általános i~lai
képzéSI nvúf\ó n~\é$i-(lktalási into!zményfl< 3
.iil(lnooző

munhkörben dolgozó 5.1em~ly!t kell
megkérd ezni, felad ate llát.1$1 helyenként 3-3
kérd6iv áttal.
o
Garan tálható·e,
hogy
minden •
Amennyiben egy adott intézményben
Intézményben található egész.ségügyi sza kember? nincs ál landó egésuégügyi Slakemtler (véd6nl'í,
Ez alatt POntos'ln mit érte""'k, kit Ie""t egy-egy iskolaorvos stb.l, akl<or 011 "",m történi. meg az
intézITH!nyben lekérdezni?
eg~u~ügyi uakember lekérdezé~, de ezt
dokumentáini szij k$éges.
o

Nem

garant"ható,
hogy
minden •
A
felk"'re..,tt
uemélyek
"",m
uemély rnojlandó vilauoln; a kiltel"'zhe t6ek a V~liUa d~sr,. éppen el<!rt a
kérdé~kre? Mi 3teendl'í, ha egy Intézménwezetl5 felm4ré. kapcsán nem is került meghatároz~sára
nem működik közre? Mekkora arányú lekérdezést minimáliS<ln teljesite ndő határérték sem.
fogad el Ajánlatlu"fÓ telje~tésként az említell Ajánlat kér/! iZOnban felh(vja il figyelmet. hogy
kell
a
minden
esetben
dokumentáln;
nehéz:ségek miatt?
megkeresé st és a v~lauadás vi .. zautasitádt is.
felkere~tt

•leirás alapJ.án június

~

iskola; felITH!résre il muuakl leirás a
I~. - július 30. közé esik. jvnlus I~. - július 30. k/!zé eső id/Iuakot adja
Ebben az Idősza k ban az iskolákban nem folyi k meg, A cél személye k megfelel/! elérése
Oktal~s. Ez tovább c~kkentheti il c~b'emélye k
érdck~ben l"het6S<!g van .. kécdőívek on line
elérheI6$égét. melynek .. vál .. sz.. dási arjnyfil módon ",ló kitiltté$ére is.
Uinlén lehet hal~o;a.·
.Általában mlndhár<>m feladatra:

C»k
a
3.
felad~uwl
~r\ilt
•
... pr<>jf!kl eekzt!<e érvé~s. hogy a
meghat ;!rodsra, hoSv a feladatokat csak a feladatokat kilárólag a korwerr:~ncia ~iókban
ko nvergencia régió kban ke ll elvégelni. El ~I ~ ~II te ljesíteni tekinteltel arr". hoSY ezen
elv~rj ... I .• é. 2. f"I.Idat kapcsán isr
,ésóókban ta l~lhatóak a KlIK által kiviolasztott
•

l05J '!utf.1prst, '1'al{fMiF,.... u. 4. '1"Iúfcm: J1J4)/4O; '1""-t' J1J-iJ/41 '&lIWiI: irgd4" ,.tioet.<u
1/4. oldal

qá( és 'társai VfJYIlMi Iroda
vagy

il

feltételeket vállal6 ls~olai képzést
nevelési oktatási intézmények.

nyujt6

Al intervellciós kérdőíves kulatáSfil ff il
mozg4sSlenlorO$ v;'-Sgálalra a korábban már
kiválu,uott
o<llá!yában

288
ker\il

intézmény
sor, mig

valamelyik
~l

i,ko~i

egészsoigku ltúra felmé~sre ennéllágabb körben
{nem C«Ik il 288 Iskolában ), de még il
konvergencia régiókban

kerűl

sor.

A lekérd e,end6 intézm ények és osztatyo k listáját
az Aj,inlatkér6 il felmérések
el6tt il

"
S.

=c---~

•
Jól énelmeZlük. hogy il MS mellékletH.
Igen.
ilZ
~MS"
nyilatkozatot
az
2011. évi CVIII. törvény il Kbt . S6,§ (l) bekezdés fl ajánlattevő közjegyz(l vagy gazdasági, illetve
és il pontjait>an fogla ltak fenn nem állását szakmai kamara által hitele,ílve köleles
köljegyz6 vagy gazdasági, illetve szakm.i kamara ~yújtani. (310!2011. t::orm. rendelet 1. § el

,

.

6.

vev6 nervezet nyilatkozat

Bu.d"pest. 201 5. ápril;~ 24.

Üdvözlettel:

<4.

Ne mzeti

E8é$z~8fejluztési

di Iroda
Intéze t. mint ajánl.lkér6 képv .
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