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Táľry: Javaslat a ,,Magdo|na Negyed Progľam III. Ktizteľĺilet pľogľam keretében térfigyelő kamera.
ľendszeľ kiépítése''tárgyűl kőzbeszerzésĺ eljáľás megindításáľa

Előteľjesztő: Bajusz Ferenc, Köaeriilet-feltiryeleti LJgyosztźiy, íjgyosztá|yvezeto
Készítette: Közterület-felügyeleti ,Íjgyosná|y, Ész-rER Kft.', Jegzoi Kabinet
A napiľendet nyilvános ülésen kel| trárgyalni.
A döntés el fo gadás áh oz egĺ szeríi szav azattöbbs ég sztiks éges.

Melléklet:

sz. melléklet bíľálóbizotts ági jegyzokónyv és eryéni bírálati lapok
2. sz. melléklet eljárást indító ajánlattételi felhívás és dokumentáciő
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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I.

Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése
A Képviselő.testület a2120|3. (I.l4.) szálműhatfuozatában elfogadta a Koľmány |649/f0|f. (XII.19.) száműhatározatában foglaltakat, mely szerint a Budapest-Józsefuáľos Magdolna-neryed Pľogram III. (a továbbiakban: MNPIII.) projekt 3.8|9.752.953,- Ft támogatrásban ľészesĹilt. A Támogatási Szeľződés, illetve annak mellékletei az onkormányzat és a Pro Regio Közhaszrú Nonprofit Kft között 20t3. januźlr 3O-án a|áírĺásľakerült.

AZ MNPIII közerületi projektelemek között szeľepel 10 kamerahelyen térfigyelő kamerarendszer kiépítése,
me|y az MNPIII kozbeszerzési teľve szerint nettő 17.|42.000 F.t összegben.
A munkavégzés helyszínei az a|ábbiak:.

o
o
o
o
o
o
o
o
.
o

Kisfuvaros utca - Homok utca sarok.
Teleki ter -Lujzn utca sarok,
Dankó utca _ Kźivźtriatérsarot
Diószegi S. utca és Kálvĺária tér saľok,
Fiumei út _Népszínhźzutcasaľok (,,Dobozitéť,),
Baueľ Sándor utca - Homok utca sarok.
Kálvária utca - Kálvária tér saľok,
Teleki tér 15. - Fiumei út saľok,

Luiza utca - Baross utca sarok,
Dobozi utca - Baross utca sarok.
A kamerarendszer fogadóközpontja a Víg u. 36.-címen, a BRFK wII. kerületi Rendőľkapitányság teľü|etén
ta|á|hatô.

Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti ,íjgyosztáiya összeállította a munkálatokközbeszerzésének
tárgyáÍképezo műszaki leírást, melyet a projektmenedzser szervezet (Rév8 Zrt.) jővźthagyott. Ezt követően
azBsz-Ker Kft. e|készítette az e|jźtást indító felhívás és dokument áciő tervezetét.

A

A Bíráló Bizottság 2015. május f}-ántartott ülésénvé|eményezte aközbeszeľzési

megál lapítás aik ( l . s z. me llékl et) az alábbiak:

l.)

eljánás dokumentumait és

megszavaztálk a Kbt. Harmadik Része alapján nemzeti eljĺárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tĺár-

gyalásosközbeszerzésieljrárása|ka|mązźsźt.

2.) elfogadták a felhívás, dokumentźrciő tervezetét és javasolüák elfogadásra a döntéshozónak az e|íĺterjesztés 2. sz. me||éklet szennti taľtalommal.

Az

l.)

ajźnlat tételérefelkért gazdasági szereplőkre vonatkozó javaslat:

B Consulting Kft', székhely: 1102 Budapest, Korĺisi Csoma Sĺíndorűt |8-20., cégjegyzékszám:01 09
067467

A cég 25 éve műkodik, a kiírasoknak.megfelel. Refeľenciái között több nagy múzeum,
naglkövetség aMagyar Nemzeti Bank, a Magyar Allamkincstáĺ és a NAV video megfiryelő rendsze-

Indokolós:

reinek telepítéseis szerepel.

2.) TVT

Vagyonvédelmi Zrt., széV,he|y: 1119 Budapes! Majoľ u' 6l., cégjeryzékszám:0| 10 042988
Indokolós: A cég 1996-ban alakult, árbevétele egymilliárd forint köľül van óvente, a kiírĺísoknakmegfe.
Iel. Referenciźtikozétaľtozik többek között az ORFK, aNemzeti Múzeum, aLisń Ferenc Repülőtér és
a Szerencsej źtékZrt. is.

3.) M.B.v.

Szolgá|tató Kft., székhely: 1103 Budapest, Gergely u. 35/G. A.|ház., cégjegyzekszźlm:0| 09

90501 I

Indokolás: Budapest I., v., VI. keľületében és több vidéki nagyvárosban, településen rendelkeznek rá-

4.)

5.)

diós térfigyelcĺrendszerek telepítésévelkapcsolatos ľeferenciáva|.

''Mu|ti Alarm'' Zrt., szék'he|y: 1106 Budapest Fátyolka t 8., cégsegyzékszám:0| 10 044636
Indokolás: A 2013-as évben 5 milliárd forintot meghaladó áľbevétel ért el, leginkább térľrgyelő rendszerek telepítéséből.A Józsefvárosban mÍiködő, eddig kiépített180 kamera telepítéseis az i5 nevükhöz
flĺződik.
FoR REST Kft., székhe|y: 1|64 Budapest ostorhegy u. 3l., cégjegyzékszźm.'01 09 727320
Indokolás: A cég referenciái között szerepel több vidéki város és telepĹilés, valamint az AUDI gyár, a
Magyar Energia Hivatal, a Budakeszi Vadaspark megfiryelő ľendszereinek kiépítéseis.

Akozbeszerzésekről sza\ő 2011. évi CVIII. töľvény (Kbt.) Harmadik Résą nemzeti eljárásľend szerinti hirdetmény közzététe|e nélküli tárryalásos közbeszerzési eljárrás (Kbt. 122. $ (7) bekezdés a) pontja szerinti
eljárĺís) olyan ery szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben azaján|atkéro azaján|attételľe felhívott és
alkalmasnak minősített ajĺínlattevőkke| tfugya| a szerzódés feltételeiról.

il.

A

A

beteľjesztés indoka

fenti becsült értek a|apjźn szükséges akozbeszerzési eljráľás megindítĺásĺáravonatkoző döntéshozatal' valamint akłizbeszerzésieljárást indító felhívás és ajánlattételi dokumentáció elfogadása.

III.

Diintés célja' pénziigyi hatása

A

döntés cé|ja: az MNPIII. keretében a közterületi projektelemek közül szükséges az onkormányzat á|ta|
vá||a|t kamerarendszer kiépítése.Abeszerzés eu-s forrásból (támogatásból) valósul meg, a szolgáltatĺás kĺilt-

ségénekfedezete a Támogatási Szerződés 2. sz. me||éklete szerint a Közterület rehabiliüáció soron belül
költség-besorolás és számviteli kategória szerint az,,Épités,felújítás, bővítés l I24. egyéb építmények''.A
kozbeszerzési eljárás fedezBte bruttó 21.770 Ft összegben a költségvetés 11604 címének- önként vállalt
fa|adat_ Téľfiryelĺĺkameľarendszer bovítése,fejlesaése beruhrázási e|őirźnyzatánrende|kezésre áll.

Iv.

Jogszabályiköľnyezet

A Képviselĺí-testÍiletés Szeľvei Szervezeti

és Mtĺködési Szabźt|yzatárő| sző|ő 36/20|4 (xI.06.) ĺlnkormányzati rendelet 7. mel|éklet 1.l. pont 1.l.3. alpontjaszerintaYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt
közbeszerzési ügyekben az e|járás megindíĺásáľól, eredmény megállapíüásźtrő|' beszerzési ügyekben az
eredmény megállapításáľól.

Kérem az a|álbbi határozati javaslat elfogadását.

HłľÁnozł,TIJAVASLAT

A

Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Magdolna Negłed Program III. Kozterület program keretében térJžgłelőkamerarendszer kiépítése',tźlÍgwközbeszerzési eljánásban rigy dönt, hogy

l.

a közbeszerzésekrő| sző|óf0|1. évi CMII. törvényben foglalt nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény
közzététe|i nélküli trárgyalásos eljárĺást folytat le.

2

Felelos: polgármester
Hatáńdő: 20|5. mt$us

27

.

2. e|fogadjaazeloteqesnésf.
Felelos: po|gármester
Hatáńdő: f0| 5. május

3.

27

számű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

.

ajánlattételľe felkéľtgazdasági szereplok:

.B

Consulting Kft., szekhely: l 102 Budapest, Kőľösi Csoma Sándor út 1 8-20., cégjegyzéks zám: 01
09 067467
2. TvT Vagyonvéde|mi Zrt., székhely: 1119 Budapes! Major u. 61., cégiegyzékszźtm: 0I 10 042988
3. M.B.V. Szolgáltató Kft., székhely: l103 Budapest, Gergely u.35/G. A.|hźE., cégjegyzéksz,ám:01
l

09 90501

1

4. ''Multi Alarm'' Zrt., széV'he|y: 1106 Budapest' Fáýolka u.8., cégsegyzékszĺm:0| I0 044636
5. FoRRESTKft.,szekhel'y:||64Budapest,ostorhegyu.31.,cégjeryzékszźtm:01097f7320
Felelos: polgáľmester
Határidĺí:2015. májlls f7.

A dĺjntésvégľehajtĺísátvégző szervez-eti erység: Ész-rBn Kft., legyzói Kabinet
A lakosság szeles körét érintő döntések esetén azelcltetjesztés elĺíkészítójénekjavaslataaközzétételmódjára: honlapon
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1.

Ajántatkérő: Józsefvárcsi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u.63-67.)

2. A közbeszerzés tárgya: ,,Magdolna Negyed Program III. Kćizteriilet program keretében
térfrgyelő kamerarendszer kiépítése"ttrgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény kozzététe|enélkiili tárgyalásos kozbeszerzési e|járás (Kbt. 122. $ (7) bekezdés a) pontja

szerinti eljárás) során a fe|hívás és dokumentáció teĺvezetének vé|eményezése.

3. Időpont 2015. május

2c. 9'30

4. A jegyzőkönyrĺ felvételekor je|enlévő személyek: alu|íľottBB tagok
1.) A Bírá|ó Bizottság megszavazta a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény
kozzétételené|ktili tárgya|ásos közńszerzési eljárás (Kbt. L22. $ (7) bekezdés a) pontja szerinti
eljárás)a lka Imazását.

2.) A Bíráló Bizottság megszavazüa és elfogadta az eĺjárást megindíto fe|hilvást és dokumentációt.
3.)

A

Bírá|ó Bizottsiág megszavazla fe|hívás, dokumentáció teĺvezetétjavasolom elfogadásra a
döntéshozónak.

Me||éklet:

1.
2.

Egyéni bír.á|ati |apok
osszeférhetetlenseg i és titokta ŕasi nyi latkozatok
Kmf.

Bíráló Bizottság tagjai

:

S".--

L-r&'\ ;ľ;,

ć.ć/<- \7{

"""0""

EGYENI BIRALATT LAP

,,Magdolna llegyed Plogram rlr, Közteriilet program keretében térfigyelő kamerarendszer
kiépítése,,tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eĺjárásrend szerinti hirdetmény közzététe|e né|ktj|i

tárgyalásos kozbeszerzési eljárás (Kbt. 122. 5 (7) bekezdés a) pontja szerinti e|járás) során a fethívas és
dokumentácĺó tervezetének vé|eményezése.

Aján|atkérő neve: Józsefiĺárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u.63-67.)
Bíráló Bizottság tagja:

Crťc2ĺpp ľtĄcbR< .jruuDe
ľ\l-

1.) Egyetéĺtek az előterjesztéssel' Javas|om megszavazni és e|fogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
e|járásrend szerinti hirdetmény kozzétételené|ktjli targya|ásos közbeszerzési e|járás (Kbt. 122. s
(7) bekezdés a) pontja szerlnti e|járás) megindíto fe|hívasat és dokumentációját.

Budapest, 2015. máju
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EGYENI BIRATATI LAP
,,Magdolna Negyed Prcgram III. Kciźeriilet program keretében térfÍgyelő kamerarendszer
kiépítése"tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény közzététe|e nélkü|i
tárgyalásos kozbeszerzési eljárás (Kbt. I22.5 (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás) során a fe|hívás és

doku mentáció tervezetének vé|eményezése.

Aján|atkérő neve: Józsefuárcsi íjnkormányzat(lo82 Budapest Baross u. 63.67.)
Bíráló Bizottság tagja:

Wl sz rA il

e

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javas|om megszavazni és e|fogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
e|járásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos kozbeszezési e|járás (Kbt. 122. s
(7) bekezdés a) pontja szerinti e|járás) megindíto felhÍvasat és dokumentációját.

Budapest, 2015. május

ŁZ.

A|áírás

EGYÉNI gÍRÁLAĺrLAp

,,Magdolna Negyed Program IIr. Kőzterĺilet program keretében térfigyelő kamerarendszer
kiépítése,,tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény közzététe|e né|kriĺi
tárgya|ásos kozbeszerzési e|járás (Kbt. 122. 5 (7) bekezdés a) pontja szerĺnti e|járás) során a felhÍvás és
doku mentáció teĺvezetének véleményezése.

Ajánlatkérő neve: Józsefoárosi önkormányzat
Bíráló Bizottság tagja

:

(1082 Budapest Barcss u. 63-67.)

srĺ..oe Đ.ąUr$

1.) Egyetéĺtek az előterjesztésse|. Javas|om megszavazni és e|fogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
eljárásrend szerinti hirdetmény kozzététele nélkÜli tárgya|ásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. s
(7) bekezdés a) pontja szerinti etjárás) megindító fe|hívasat és dokumentációját.

Budapest 2015. május

Ło.

EGYÉNI gÍRÁLAľrLAp

,,Magdolna llegyed Ptogram III, Kőzfuriilet program keretében térfÍgyelő kameralendszer
kÍépítése,,tárgy(l, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététe|e né|kü|i
tárgyalásos kozbeszerzésĺeljárás (Kbt. 122. 5
dokumentácĺó tervezetének véleményezése.

0)

bekezdés a) pontja szerinti e|járás) során a fe|hí'vas és

Ajánlatkérő neve: Józsefuárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)
Bírá|ó Bizottság tugju'

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javas|om megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
e|járásrend szerinti hirdetmény közzététele nélkÜli tárgyalásos kozbeszerzési e|járás (Kbt. 122. 5
(7) bekezdés a) pontja szerinti e|járás) megindíto felhívásat és dokumentációját.

Budapest,2015.

májuúe

Aláír'ás

osszerÉnľlEľErleľsÉer ÉsľrľorcľnnĺÁsrNYIláTKozAT
A 2011. Évr CVIil. rtnvÉľY(n ĺovÁaerAKBAN Kaĺ.)

24.$-aszERtNT

tľ

a
, GéCftuft^.-A|u!írp$
x>J-*ĺ.r
ĺ'ł*d*rĺ"
2grł.'t
a Józseńrárosi onkormányzat
==

(|akcím:

izottság tagja nyi|atkozoň, hogy
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.) á|ta| megindítandó;'

Magdolna Negyed Program III. Kciźeriilet pnogram keretében térfrgyelő
kamerarendszer kiépítése,,targvú
közbeszerzési e|járásban nem taftozom a Kbt. 24. $-ában

meg hatá rozott osszeférhetet|enségi fettéte|ek hata |ya

a

|á.

Nyi|atkozom, hogy minden szükséges intézkedéstmegteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem
osszeférhetetlenséget és
Verseny tisztasagának sére|méteredményező he|yzetek
kialakulásat.

a

az

Kijelentem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosu|atlan személynek sem
az eljárás alatt, sem azt követően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetővé.
Budapest, 2015. máju'

b-.
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összrrÉnnrrrruľsÉer ÉsľľľorrłnľÁsrNYILATKoZAT
A 2011. ÉvlCVIil. rönvÉľv (ł rovÁserAKBAN Kar.)
24.
A|ulírott

a

$.ĺ SZERINT

snril

L C(LC

(lakcím:
a
Bírá|ó
Bizottság
mint
tagja
nyilatkozom,
hogy
,

Áu

Józsefváľosi

(1082 Budapest, Baross u.63-67.) á|tal megindítandó,,
III, Közterĺilet prcgram keletében térfrgyelő
kameralendszer kiépítése,,tárgyú kozbeszezési eljárásban nem tartozom a Kbt. 24. $.ában

Magdolna Negyed Plogram

meg hatá rozott összeférhetetlensĄ7 i fe|téte|ek hatá |ya

a

lá.

Nyilatkozom, hogy minden sztikséges intézkedéstmegteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem
összeférhetetlenséget és
Verseny tisztasagának sére|méteredményező he|yzetek
kialakulását.

a

az

Kijelentem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an szemé|ynek sem
az e|járás a|att, sem azt követően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetővé,

Budapest,2015.

májuŁ.

a|áírás

(isszerÉnľleĺErlrľsÉcr
És ľľľorcľłnľÁsr
NYILATKoZAT
A 2011. ÉvlCVIil. ĺönvÉľv(a ľovÁserłraaľKeĺ.)

24.g-AszERrNT
Alu|írott

(lakcím:

.Ę'. ), mint a Bírá|ó Bizottság tagja nyilatkozom, hogy
a Józsefvárosi
(1082 Budapest Baross u. 63-67.) á|taĺ megindítandó',
Magdolna Negyed Program III. Kćjźeriiletpfrogram keretében térfrgyelő
kamerarendszer kiépítése"tárgyúközbeszezési eljárásban nem tartozom a Kbt. 24. $-ában

meg hatá rozott összeférhetetlenségi feltéte|ek hatá |ya

a

lá.

Nyi|atkozom, hogy minden sztikséges intézkedéstmegteszek annak érdekében,hogy e|kerĺi|jem
osszeférhetet|ensĄ;et és
Verseny tisztaságának sére|méteredményező he|yzetek
kialakulásat.

az

a

K.ljelentem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosulat|an személynek sem
az e|járás alatt, sem azt követően nem adom ki, i|l. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest 2015. május ?sŁ.

Jš\aláírás

összerÉnĺeĺeruľsÉcrÉsľľľomnRrÁsrNYILATKoZAT
A 2011. Évr CVIII. rönvÉľv (łľovÁaerAKBAN Ksĺ.)
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III.

lzottság tagja nyi|atkozom, hogy

u. 63-67.) által megindítandó.,,
Kiizteríilet Program keretében térfrgyelő

Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross

Magdolna Negyed Program

(|akcím:

kameratendszer kiépítése,,tárgyúkozbeszerzési eljárásban nem tartozom a Kbt. 24. $-ában

m eg hatá

rozott osszeférhetet|ensĄ; i fe|tételek hatá |ya a lá.

Nyilatkozom, hogy minden szĹikséges intézkedéstmegteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem
osszeférhetetlenséget és
Verseny tisztaságának sérelméteredményező helyzetek

a

az

kiaIaku|ását.

Kije|entem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosulat|an szemé|ynek sem
az eljárás alatt, sem azt követően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2015. máju s 2o

.

a|áír.ás

L * nru\|ei*leŁ

ALAPIN FoRMÁcIoK A KözBEszERzÉsI

euÁnÁsnól

Az Aján|atkérő, Jőzsefvárosi onkormányzat nevében ezennel fe|kérem, ezenne| fe|kérem, hogy a

2015.-napjánmegküldöttajánlattéte|ifelhÍvás,va|amintadokumentációban
|eínar szerint tegye meg ajánlatat a je|en kozbeszerzés tárgyát képező fe|adatok
megva|ósítására.

Aián latkérőre vonatkozó információk:
Józsefuá rosi Ön kormá nyzat

1082 Budapest, Baross u.63-67.

Címzett: dr. Ba||a Kata|in
Tel: +36 L459f123
Fax: +36 3136696
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Az eliárás tíousa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététe|e né|kü|i tárgyalásos
közbeszezési eljárás (Kbt. 122. 5 (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás). A hirdetmény né|kti|i
tárgya|ásos e|járás o|yan egy szakaszbó| á||ó közbeszerzési e|járás, ame|yben az aján|atkérő az
aján|attételre fe|hívott és a|ka|masnak minősített aján|attevőkkel tárgyal a szerződés fe|téte|eirő|.
Eljárás nve|ve:
Jelen közbeszezési e|járás kizáró|agos hivata|os nyelve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő álta|i fe|e|ős fordítasát is elfogadja.

Az e|ĺárás tárgva:
,,Magdolna Negyed Program
kiépítése,'

III. Közterü|et program keretében térfigye|ő

kamerarendszer

A szezó1dés időtaftama, a te|ĺesítéshatárideie:
Te|jesítés határideje a szeződéskötéstő| számíWa : 2Ol5.augusztus 15.
Egvéb rende|kezések:
Amennyiben az e|járást megindíto fe|hívás és je|en dokumentáció közott e||entmondás merÜ| fol,
úgy az e|járást megindíto felhÍvasban kozölteket ke|| mérvadónak tekinteni.

Az e|járás során fe|merülő, az eljárást megindíto fe|hívásban és je|en dokumentációban nem
szabályozott kérdések tekintetében a kozbeszezésekről sző|ó 2011. évi cuil. törvény és

végrehajtasi rende|etei az irányadóak.
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adatai:

Név: Józsefuárosi Önkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@iozsefuaros. hu
Lebonvo|íto szeruezet:

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 77896943
E-mai : titka rsag(ôeszker.eu

-

BBT lrodaház

|

A közbeszezési e|já rás Íaitája, a l ka l mazásá nak i ndokolása :
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény közzététe|e nélkü|i
közbeszerzési e|járás (Kbt. 122. 5 (7) bekezdés a) pontja szerinti e|járás) a Kbt. 18. s (3)
bekezdésére is tekintette|: az aján|atkérő hirdetmény közzététe|e né|kri|i tárgya|ásos
e|járást indÍthat ha az árubeszezés becsü|t értékenem éri el a huszonötmi||ió (nettó
25.000.000) forintot. Je|en e|járásban az árubeszezés becsü|t éftékenem éri e| a
huszonötmi||ió (nettó 25.000.000) forintot

3.

A dokumentáció és a kiegészítőiratok rendelkezésre bocsátásanak módja,
határideje, annak beszerzési heIye és pénzügyi fe|téte|ei:
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesenbocsatja aján|attevők rende|kezésére a Kbt.
52. s (3) bekezdésénekmegfe|e|ően. Ajánlatkérő a dokumentációt az aján|attételi fe|hÍvás
megkĹi|déséve| egyidejű|eg eleKronikus úton is továbbítja aján|attevők részére.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Magdo|na Negyed Program III. Közterü|et program keretében térfigyelő kamerarendszer
kiépítese
Napjainkban a korszerű térfigye|ő rendszerek esetében e|várás a digitális techno|ogia, azIP
a|apú há|ózat és, hogy nyí|t ipari szabványokra épĹi|jön. Az a rendszer me|y támogatja az
ONVIF formátumot egyszerű integrá|ását nyújt bármi|yen video-fe|ügye|eti rendszerbe és
más eszkozökke| tofténő együttmíÍkodést és a ruga|mas te|epítést biztosít, ezért a későbbi
fej|esztéset bővÍiések érdekébena rendszernek támogatni ke|| az ONVIF támogatássa|
rende|kező berendezések alka lmazását.

A térfigye|ő rendszer te|jes há|ózata több jó| e|kü|oníthető részre osztható. Az e|ső résĄ a
terepi aktÍv eszkozok je|entit ame|yek fe|adata a vizuá|is információ fe|fogása, i||. annak
átalakítása, oĺyan digitá|is jelfo|yammá, amelyet a há|ózaton közvetíteni |ehet.
fe|adata, hogy a bemeneti oldalon kapott je|eket je|veszteség és
minősĄ;rom|ás né|kÜ| továbbítsa a kozpont irányába.

Az átvite|i hálózat

Az átviteli há|őzat a jelfeldo|gozó központba fut bea24 órás há|ózati képrĘzítőhoz,i||. a
vezérlést végző technikai eszközökhöz. A je|feldo1goző központban e|kü|öntllnek az öná|ló
műkodésĹÍ eszközök (képrĘzítőt há|ózatĺ aktív eszközok) és a 24 őrás munkavégzést
kiszolgá|ó rendszerelemek (monitoro|q keze|ők stb.).

A

bővítés során kia|akított térfigye|ő rendszer IP a|apon műkodjon. Mĺnden eszköz a
kĺépítendőláN há|ózatra kerü|jön, ame|y az áwite|i közegen keresztti|, vezeték né|kü|i
WLAN/WIFI kapcsolaton jut e| a je|fe|do|gozó kozpont he|yi há|ózatára.
Rendszer felépítés:
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A

rendszer végpontjait a képfe|vevő kamerák adják. Ezek mindegyike ún. speed dome
kamera, me|yek 360o-ban korbeforgathatók ke||, hogy |egyenek. A kamerák digitális
je|feldo|9ozássa| á||ítsák elő a színes vagy fekete-fehér képet. Az ún. daylnight funkció
a|acsony fényintenzitás me||ett a kamerákat színes képa|kotásró| kapcso|ja át fekete-fehér
képalkotásra. A kamerák osz|op adapter segítsegéve| |egyenek rĘzítve. A kamerákat
kiszo|gá|ó berendezések a kamerák mellett, kü|téri IP65 védettségĹÍműanyag, biztonsági
csavarokka| |ezárt dobozokba |egyenek szere|ve. A videoje| kodo|ásara H.264 vagy MPEG4
tömorítési eljárást a|ka|mazzunk. Az adatátviteli há|ózat kia|akítasa je|en esetben a rádiós
adatáwite|i kommunikációra éptl|jon, de a kamera pontokon a gyengeáramú kábe|ezés, a
rézkábeles technológia is megengedett.
A kamerákhoz az erősáramú táp becsatlakozási pontjait Aján|attevőnek ke|| kiépíteni.
A térfigyelő rendszernet a kamerákat i||. az áwiteli sávszé|ességet figye|embe véve egy
saját IP hálózatot kell ki a|akítanĺaaz Ajánlattevőnet ame|ynek kizárólagos fe|adata a
kamera rendszer adatainak továbbítása.
A térfigyeĺő rendszer hálózata menedzselt legyen. A hálózati képrögzítőbe minden kamera
jele befut, ame|yet rogzíteni kell. A munkaá||omáson é|ő képek megje|enítése történik és a
munkaá||omás végzi az visszakeresési és archivá|ási fe|adatokat is.
I'2. Terepĺ aktív eszkozok:
Terepi vegpontok és eszközök:
A terepi vegpontok az adott terrjlet fe|ügye|etét e||átó kamerák és a hozzájuk taftozó aKív
eszközök együttműködésébő|jönnek |étre. A teruek szerint 10 darab kameravégpont kerül
telepítésre. A kije|ö|t terü|etekre elhe|yezett kamerák ún. HD IP speed dome kamera, amely
fo|yamatos korbefordu|ásra képes. A kamera végpontok mindegyike te|jes kiépÍtésrekerĹi|,
ide értve a tape||átas és az adatáWite| há|ózat is.

A kamerák mindegyikének képesnek ke|l lenni a körkoros terü|etet 360o-ban pásfrázására,
i||. a vízszintes sík alatt bármerre elfordu|ni. Integrá|t forgató e|ektronikának gyors és
pontos pozicĺoná|ásra képesnek ke|| |enni. A kamera modulnak |ega|ább 18x optikai
zoomma| ke|| rendelkezni. A kamera ún. day/night funkcióva| |egyen e||átva, ame|ynek
segítségéve|nappa| színes képet biztosítson, de éjszaka alacsony fényintenzitás mellett
váltson át fekete.fehér képalkotásra.

A

kamerák kü|téri időjárásálló domeházban kerü|jenek te|epítésre, ame|ynek beépíbtt
termosztáttal e||átott fűtésse| és venti||ációva| ke|| rendelkezni. A kamerák egy fali karra|
kerti|jenek e|eme|ésre az osz|optól vagy az épÜ|etek fa|átó| az optimális be|áthatóság
biztosítása érdekében. kamerákat, közterÜ|eten fémsza|agos rĘzÍtésitechnikávaI
megengedett szere|vényezni. Aján|ott, hogy a kamera közelében kerü|jön rĘzítésrea
kamera tape||átásat biztosíto tápegyseg és egyéb szere|vényeket tartalmaző szere|ődoboz.
A kamerakábeleket a kábe|bevezetésekné| vízhatlan lezárással kel| kia|akítani.

A

Az adatatvite|i eszköz minimá|isan 3-4Mbps sávszé|ességge| tudjon köaĺetÍteni adatokat,
va|amint az é|őkép,mind a rögzített minimálisan 720p (L280x720 pixe|) felbontasú és 25
fps képfrissítesű ke|| hogy legyen. Az egysegek mu|ticast funkciójúnak ke|| |enni, me|yek
lehetőséget ad arra, hogy akár egyszerre nagyszámú fe|használó csat|akozzon.

A

kábe|ek rejtve, váJett he|yen kerü|jenek te|epítésre. pE. erősáramú kábeleket a
gyengeáramú kábe|eKő| megkü|önboztető jeĺöléssel kel| e||átni. A kábe|ek bei és
kivezetését tombsze|encével |ezáft csat|akozásokka| ke|| ellátni. A kÜltéren vezetett kábe|ek
és védőcsovek mindenho| kü|téri időjárása||ó kialakításban kerü|jenek kivite|ezésre.
A rendszer kiépítésné|
nagy figye|met ke|| fordítani a vi||ámválelem biztosítására kü|önös
tekintettel a gyengeáramú há|ózatra.
A

kra vonatkozó mi n má lis követe| mények:
projekt
A
során, a 10 darab kameravégpont kiépítéséreés 5 darab kamera szál|ítására
vonatkozó információk és követe|mények olvashatóak vo|tak. Az e|őző fejezetben
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ka merá

i

rész|etesen meghatározásra kerü|tek a te|epÍtésihe|yszínek. További kovetelmény, hogy a
fe|haszná|ók hatékonyabb munkája céljábó|, a te|epítendő kamerák korszerű, magas szintű
műszaki paraméterekke| rende|kező típus |egyen.
Ka merákka I szem

ben

tá

masztott

mi

nimá is kovete| mények:
|

. HD IP speed dome kamera,
. Képézékelőelem: 1|3,, ProgressiveScan cMos,
. Minimá|is megvi|ágítás: színes 0.05lux'
. AGC: Auto / Manual,
.Jellzaj viszony: > 50dB,
. Optikai zoom: 18x,
. Tomorítés: H.264 l MPEG4,
. Működési hőmérsék|et: -20 oC - 55oC
. Biztosítható |egyen (tanúsÍtvány igazolásáva|) a kompatibi|itás a meg|évő térfigyelő
rendszer je|en |eg i Te|este SVMX rend szeréve|.
. a megĺévő rendszer IP kameráiva| minimálisan megegyező keze|hetőséget biztosítsák
Így ennek az eszköznek míÍszaki paraméterei je|entik az elfogadható minimá|is műszaki
tarta|mat. Tehát, kérjÜk figye|embe venni a leíltakat és az áraján|atot ezek a|apján
kido|gozni szí'veskedjenek.
A kamera elhe|yezés pontos modját és helyét (p|. meglévő osz|opra, a te|epítésimagasság)
Aján|attevő feladata megteĺvezni, egyeztetni és esetlegesen engedé|yeztetnĺ!
I.3. Adatatviteli há|ózat:

A rendszer cé|ja:
Adatátvitelĺ útvona| biztosítása az IP streamek továbbításához a kamerák és a rĘzítés
he|ye között. pc egy kamerára eső sávszé|esség-igény 3-4Ębls; a fo|yamatosság
biztosításához lega|ább 20o/o tafta|ékot ke|| hagyni. ptr. adatáwite|i eszközoknek
rendelkezniük ke|| CE és ECC tanúsíWányokka|, va|amint Msz, EU megfe|e|és szükséges. A
Webes és szabványos menedzse|hetőség (SNMP) elváľt. A videoje| átvitel mu|ticast
sza bvá ny szerint történik.

A fe|használt eszkozök:
A vezeték né|kti|i eszkozök kivétel nélkril a szabadon haszná|ható SGHz-es, vagy 24 GHz-es
sávban műkodjenek.
Az egészen kis távo|ságokra kompaK eszközöket is lehet haszná|ni, ,,k|asszikus,'antennák
(pane|- vagy parabolaantennák) csak nagyobb távo|ságok esetén kertJ|jenek e|őtérbe. Pontmuĺtipont kapcso|at esetén szektorsugázók is haszná|hatóat ha azt a távo|ságok |ehetővé
teszik. Va|amennyi eszkoz legyen képes a
802.11a vagy 802.11n szabvány szerinti működésre. Az eszközilk rende|kezzenek egy
saját, properitarywire|ess protoko||a| is, ame|y lehetővé teszi a TDMA (TTme DivisionMu|tip|e
Access) üzemmódot is.
A|talánosságban e|várható, hogy az eszközök |egyenek alka|masak dinamikus routing
funkciók haszná|atára, mint osPt RIP. Ezek implementációja ugyan je|en|eg nem köte|ező,
de a há|ózatüzeme|tetés szempontjábó| mindenképpen célszerű.
30Mb/s fe|etti sávszé|esség-igény,vagy krĺtĺkusapp|ikációk esetén, o|yan eszközt ke||
aján|ani, amely akár 180 Mb/s fu|| dup|ex használatot is lehetővé tesz. A mu|ticastswitch és
végponti wireless eszközök közötti ping idő - a rendszer tjzemszerű haszná|ata me|lett
nem |épheti átaz 50 ms-ot 500 bájtos csomagok esetén.
A vezeték né|küli eszkozoknek támogatniuk kell a PoE (|ega|ább t2-24v) mego|dásokat. Az
eszkozok -20 és +55 Ce|sius fok közötti hőmérséklet között kel|, hogy műkodjenek. Az
egyes eszközök konfigurációs fáj|jait az átadás-átvéte|i dokumentációva| együtt ke|| átadni.

-

ptr. SGHz-es
információk:
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és 24GĘz-es wireless

eszközökbő|

|egyenek kio|vashatóak

a

következő

. jelszint

. TX power
. aKuá|is forgalom / interfész
. é|ő kapcsolatok IP szinten
. je| minősége

. frekvenciasáv fog

|a

|tsága

Legyenek á||íthatóak |egalább a következő paraméterek:
.TX power (/dBm)
. frekvencia sáv szé|essége(5,L0,20,40 MHz)
. frelcvencia
. DFS ki/bekapcso|ása
. datarate
Rende|kezzen a következő opciókka|
. sávszé|esség szabá|yozás
. saját tűzfa|

:

.
.
.
.

watchdog opció
SSH/te| net hozzáférés
sávszé|esség teszt pont-pont között
VPN szeruer és k|iens támogatás (PPTą open VPN, L2TP)
. Legyen képes inteđészenkéntés IP címenkéntis a sávszé|esség szabá|yozására
Tápe||átás:

Va|amennyi há|ózati eszköz műkodése szempontjábó| a|apvető fontosságú a fo|yamatos
energiae|látás. Mivel a meghibasodások 50o/o-a vezethető vissza a tápellátássa| kapcso|atos
prob|émákra , ezért |ega|ább az áĘátszők (minimum 15 perces) sztjnetmentes tápel|átását
meg ke|| oldani. A vezeték nélkü|i eszkozok tape||áÉsa az esetek tobbsegében PoE (Pover
over Ethernet) táppa| történit így ez az Ethernet poftok véde|métis szo|gá|ja. PoE
tapegységek haszná|ata esetén speciá|is PoE túlfeszÜ|tség ellen védő modulokat ke|l
haszná|ni, ame|yek saját fo|de|ésse| is rendelkezzenek.
Há|ózatmenedzsment:
Va|amennyi eszköz legyen e|érhető SNMP alapú szoflverrel. Az aján|ott SNMP szofuyer
rende|kezzen m inden szÜkséges fun kcióva |, mint:
. Automati kus eszköz-fe|derítés
. Há|ózati térképgenerálás
. Seruĺce monitorozás
. Menedzsment fe|ület legalább a wire|ess eszközökhöz
. Tegye |ehetővé a központosított update-t
. Link monitorozás
. Linux és Windows futtathatóság

I.4. Erősáram:

p,z új területeken az erősáramú a kivite|ezési munkák e|végzésea nyeftes Aján|attevő
feladata.
Az energiavéte|ezés kétľé|emódon történik. Áramszo|gá|tatóva| áta|ánydfias szeződést ke||
kötni, il|eWe az onkormányzati intézményeknéla mén há6zatró|.
Aramszo|gáltató álta| e|fogadott szekrényekben ke|l a mérő nélkü|i csat|akozási pontokat
kialakítani.

Minden csatlakozási ponton kis automatát ke|| beépítenĺ,me|y 6A lP 6kA-os, me|y e||átja a
zár|at és tú |terhelés véde|met.
A rendszer zavarta|an és fo|yamatos műkodésének cé|jábó|, minden kameráná| és az egyéb
rádiós csomópontokná| iS, o|yan túlfeszü|tség-véde|miberendezéseket ke|| te|epíteni,
amelyek az esetleges |égköri vi||ámtevékenységek során véde|met nyújtanak azok
másod|agos hatásai ellen.
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A terepi

berendezések energiae||átasát kameránként ke|| megoldani, de amennyiben a
kamerák e|he|yezkedése megengedi, ú9y több vegpont is e||átható egy betáp|á|ási pontró|.
A |égkábeles kábe|ezések kia|akítása során Ĺigye|ni ke|l a megfe|e|ő, kÜ|téri körti|ményekhez
igazodő kiépĺtésre(p|. megfelelő mechanikai stabi|itás, UV á||ó kábel, út fe|etti magasság
stb.)
AZ. osz|opokra, i||etve házfalakra töfténő fe|vezetésekné|, megfe|e|ő mértékű
szabotázsvéde|em céĺjábo|, 4 méter magasságig horganyzott acé| védőcső használatát
kérjük aIkaImazni'
Az elosztót átfeszítéset védőcső fe|vezetéset kamerák, antennák osz|ophoz történő
rogzítése sza|agrĘzítésitechno|ógiával tofténjen. Az új osz|opok, kande|áberek a
környezetbe i||eszkedőek ke||, hogy |egyenek. Az erősáramú há|ózat érintésvédelmeTN
azaz nu||ázott.
kivite|ezési munkákat
há|ózat és berendezés feszü|tségmentes
ál|apotában ke|| vĄ;ezni azMSZ 1585 vonatkozó e|őír.ásainak betaftásáva|.
kivite|ezés megkezdése e|őtt
kivite|ező köte|es
he|yszínne| kapcsolatos
veszé|yforrásokró| tajékozódni és a megfe|e|ő munkavéde|emrő|gondoskodni.
A hálózati munkák során szÍikéges munkaváJelem a kivite|ezési technologiátó| is függ.
Ezeken tú|menően a kivite|ezést végző munkavále|mi szabá|yzatában fogla|tak betartása is
szÜkséges és kotelező. A kivite|ező kote|es az építésimunkát körti|tekintően, károkozás
nélktj| vĄ7ezni. A kivite|ező köte|es gondoskodni a ke|etkezett hul|adék kezeléséről, így a
kiterme|t bontott anyagokat a kije|ö|t hu|ladék-|erakóhelyre ke|| e|szállítani. A környezetre
áftalmas anyagokat e|kü|önítve ke|| keze|ni, a veszé|yes hu||adékokra vonatkozó e|őírásokat
be ke|| taftani. A kivite|ezés befejezése után a kivite|ező köte|es a terü|etet eredeti
ál|apotának megfe|e|ően he|yreállítani.
Nyeftes Ajánlattevő kote|es minden teruezési-, bontási-, építesi-és he|yreá||íľási munkát, a
hatá|yos jogszabá|yok és e|őír.ások szerint e|végezni.

a

A

a

A

a

a

I.5. Je|fe|dolgozó központ:
A je|fe|do|gozó központ:

je|fe|do|9ozás a VIII. kerü|eti Rendőrkapitányságon tofténik. A bővítéssorán fe|téte|
annak vizsgá|ata, hogy a (10 kamera képenek táro|ásához sztikeges) központi rögzítési
kapacitás bővíteséneke|végzéseszükéges-e.
A je|en|egi kozpont eset|eges bővítéséhez,va|amint az egyes kamerapontok i||esztéséhez
szakfe|tigye|et szükséges, amelynek összes költsege az Aján|attevőt terhe|i.
pV űj berendezéseknek kompatibi|itásban a|kalmasnak ke|| |enniÜk a je|en|eg műkodő
Te|este SVMX rendszerhez, me|yek jogszerű felhaszná|ását dokumentáltan igazo|ni kell..

A

A térfi gyelő rendszer a ka |mazásszintű m űkodése :
A kamerarendszer bővítése során o|yan eszkozök a|ka|mazása megengedett, me|yek
kezelését,vezér|éséta je|en|eg műkodő rendszer vezér|őszoflvere te|jes méĺtékbenképes
e||átni. A terepi berendezések H.264 vagy MPEG4 formátumú kodo|ássa| tömörítsék a
kameráktó| érkező video adatokat. pe' eszköz ún. ,,stream,,-eket (továbbiakban
képfo|yamokat) hozzanak |étre, ame|yeket
központ fe|é |egyenek továbbíVa. Az
adatátvite| mu|ticast szabvány szerint töfténjen a rogzÍtő és a k|iens felé, minimum 720p
HD felbontásban és 25 fps képfrissítésme||ett.
A H.264-esés/vagy MPEG4-es jelfo|yamok az áwite|i há|ózaton keresztü| a központ helyi
há|őzatára kerti|jenek és ĺnnen bárme|yik munkaál|omás a számára engedé|yezett kamerák
kozül bekérhesse bárme|yik képet.
I

a

RĘzítő szerverre|

szem beni követelmények:

. rack rendszerű kivite|
. a je|enleg műkodő rendszerre| homogén (típus azonos) eszköz
I.6. Egyéb követe|mények:

A|apvető követe|mény, hogy Aján|attevő á|ta| kitöltött ,,Árazat|an koltségvetésŁben
szerepe|tessen minden o|yan munkát és beszezésĺko|tségét, ame|y a projekt
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a

projekt eredményeként egy egységesen és
megva|ósításához szükséges. Tehát
megbízhatóan műkodő, leteszte|t, a kiírásnak megfele|ő rendszert ke|| átadni. Ehhez
minden szükséges munkát az Ajánlattevőnek a fe|adata e|végezni.
A fő munká|ĺ fe|adatok:
. Egyeztetés, engedélyeztetés
.Tc|epí|és,programozás, paraméterezés, üzembe helyezés, teszte|és, oktatás
. Atadás-átvéte|, megvalósu|ási dokumentáció átadása
Garanciá|is kérdések:
. A rendszer, tehát annak va|amennyĺ Aján|attevő á|ta| szá||ított e|eme 24 hőnap jótá||ássa|
kell, hogy rendelkezzen.
.24 őrán be|ül meg kel| kezdeni a hibaelhárítást, és nyilatkozni ke|l annak várható
befejezési idejére.
. Amennyiben a javítás 48 órán be|ü| nem oldható meg, úgy csereeszközt sztikséges
biztosítani.
. A jóta||ás időtartama a|att az Aján|attevő az általa szá||ított rendszeĺt a gyáruói utasítássa|
összhangban díjta|anu| taftsa karban.
Hibae|hárÍtás:

. Az Aján|attevőnek rende|kezni ke|| he|pdesk szolgá|tatássa|
.Az Aján|attevőnek a hibae|hár'ltást24 órán be|Ĺi| meg ke|| kezdeni

Munkavégzéshelye:
A 10 kamerahe|y kiépítes a következő he|yeken szükséges:
o Kisfuvaros utca - Homok utca sarot
o Te|eki tér - Lujza utca sarot

.
o
.
o
.
.
.
.

Dankó utca - Ká|vária tér sarot
Dĺószegi S. utca és Kálvária tér sarot
Fiumei út - Népszínházutca sarok (,,Dobozi tér,),
Bauer Sándor utca - Homok utca sarot
Kálvária utca - Ká|vária tér sarolí
Te|ekĺ tér 15 - Fiumei út sarot
Lujza utca - Baross utca sarot
Dobozi utca - Baross utca sarok.

A

kamerarendszer fogadóközpontja

Rendőrkapitá nyság terÜ |etén ta

|á

|

ható'

a Ví9 u.

36.-címen,

a

BRFK VIII.

kerü|eti

Becsült éftékáfa nélkü|: 17.142.000 Ft

5.
6'
7.

I

CPV: 35.12.10.00-8; 35.12.53.00-2;35.12.13.00-1

Aszeruődés meghatározáa, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési

eljá rást lefo|ytatjá k:
Adásvéte|i szerződés

Aszerződés időtaftama vagy a teljesítéshatárideje:
Te|jesíEés hatá rideje a szeęődéskötéstő| szá

m íEva : 20

1

5.a ug

usztus 1 5.

A te|jesítés helye:
Budapest, VIII. kerü|et
Kĺsfuvaros utca - Homok utca sarok, Te|eki tér - Lujza utca sarot Dankó utca - Kálvária tér
sarot Diószegi S. utca és Ká|vária tér sarot Fiumeĺ út - Népszínház utca sarok (,,Dobozi
térJ, Bauer Sándor utca - Homok utca sarot Kálvária utca - Ká|vária tér sarot Te|eki tér 15
- Fiumei út sarot Lujza utca - Baross utca sarot Dobozi utca - Baross utca sarok

NUTS-kod

HU101

8.

Az ellenszolgáttatás teljesítésénekfeltételei vagy a vonatkoző jogszabá|yokra

hivatkoás:

A

projekt finanszírozása

töftén i k az utófi

na n

a

szírozás sza

KMOP-S'1.1/B-12-k-2012-0001

azonosíto számú projekbő|

bá |ya i sze ri nt.

Az aján|attéte|, a szerzffiés kifizetés és az e|számo|ás pénzneme: HUF.

Aján|atkérő e|ő|eget szo|gá|tat.

Az elő|eg mértékea nettó véte|ár f\o/o-d. Az

e|ő|eg

igénybevéte|e nem köte|ező. Fe. e|őlegrő| e|ő|egszám|át kel| kiállítani. Az e|őleg biztosításának
feltéte|e az e|ő|eggel azonos összegű elő|eg-visszafizetési biztosÍték szo|gá|tatása, me|ynek

cé|ja az e|ő|egge| va|ó nem szerz&ésszeríj e|számo|áslvisszafizetés esetén az ezze|
kapcsolatos megrendelői igények kielegíltésénekbiztosítasa. A biztosítekot a Kbt. 126.5 (6)
bek. a) pontja a|apján ke|| szo|gá|tatni. A biztosÍtékszolgá|tatásának határideje az
e|ő|egbekérő benyújtásának időpontja. A biztosítéknak az e|ő|eggel való e|számo|ásig ke|l
hata|yban (|ehívhatónak) kennie. pC. e|őleg-visszafizetési biztosí|ékraegyebekben a

jó|te|jesítesi biztosítékra vonatkozó szabá|yok megfelelően a|ka|mazandóak.

A benyújtott szám|a osszegét azigazoltte|jesí!ést követően, átuta|ássa| fizeti meg a nyeĺtes
aján|attevő részéreforintban (HUF) a kézheatéte|tő| számított 30 napos fizetési határidő
me||ett, a Kbt. 130.s (1), (6) és Ptk. 6:130. 5 (1) bekezdés bekezdése a|apján töfténik.

Aján|atkérő a kifizetés során az Adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XqI. toruény (a
továbbiakban: Aft.) 36/A. $-ában fogla|takat te|jes korben alkalmazza.
A számlát a hatá|yos jogszaba|yok rende|kezései szerint ke|| kiál|ítani.
Késede|mes fizetés esetén az Aján|atkérő a Ptk-ban (6:155.$) meghatározottak szerinti
késede|mi kamat és kö|tségáta|ány megfizetésére köte|es.
Vonatkozó jogszabályok külonösen :
Aę adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCil. toruény 36/A. s
A Közbeszezésekrő| sző|ő 20LL. évi CVIII. töruény.
Az általános forga|miadóró| sző|ő2007. évi Oo0fiI. toruény.
4lfoLL (I. 28.) Korm. rendelet a2007-2014 programozási időszakban az Európai regioná|is

Fejlesztési Alapbo|, az Európai Szociá|is a|apból
támogatások fe|haszná|ásanak rendjérő|

9.

és a

Kohéziós A|apbo| származő

Annak meghatáľozán, hogy az ajánlattevő tehet.e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot valamint a ľészajánlattétellehetősége vagy annak kizárása:
Aján|atkérő a többvá|tozatú (a|ternatiiv) aján|attétel |ehetőségét nem biztosítja je|en
e|járásban.
Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét nem biztosítja je|en eljárás során.

10. Az ajánlatok értékelésiszempontja:
Legalacsonyabb összegű e||enszo|gá|tatás (a Kbt. 7L, 5 ę) bekezdése a) pontja szerint).
A lega|acsonyabb összegű e||enszo|gáltatas éftéke|ésĺszemponton be|ti| az Ajánlatkérő a
|ege|őnyösebbet
Kbt. szabá|yai szerint
nettó aján|ati árakat veti össze
(|ega |acsonyabbat) preferá |ja.

és a

a

tafta|mazzanak minden járulékos kö|tséget,
függet|enÜ| azok formájátó| és forrásátó|, pĺ. VAM, kü|önböző dffak és il|etéket stb.
Az ajánlatok kido|gozásakor vegyék figyelembe, hogy az aján|ati árnak te|jes korűnek ke||
tennie, vagyis magában ke|lfog|a|nia va|amennyi aján|attevői kifizetési igényt.
Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskotés va|utaneme is
csak ez lehet.

A nettó árakat úgy ke|l megadni, hogy azok

11. A kizárő okok és a megkövetelt igazo|ási mód:
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a|vá||a|kozó, és nem vehet részt az alka|masság
gazdasági
igazo|ásában o|yan
szerep|ő, aki a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés hatá|ya a|á taftozik. Az
e|járásban nem |ehet aján|attevő, aki a Kbt. 56. 5 (2) bekezdésének hatá|ya a|á taľtozik.

Az e|járásban nem |ehet aján|attevő,

Korm. r. 8. 5 (1) bekezdése a|apján ajánlatkérő e|őíąa, hqy az építőipari
kivite|ezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek - a Kbt. 57. s (1) bekezdés d)
pontja a|apján - szerepe|niük ke|| az Etv. szerinti, építőipari kivite|ezőĺ tevékenységetvégzők
névjegyzékében,i||etve a nem Magyarországon |ete|epedett gazdasági szerep|ők esetén a
letelepedés szerinti ország nyi|vántartásában szerep|és követelményét (amennyiben azt a
letelepedés szerinti országjoga azt e|őírja).

A 3o6lfoLl.

A megkovete|t igazo|ási mód:
Aján|attevő vonatkozásában: a 3t0lf07l. (XII. 23.) Korm. rende|et 12. $-a a|apján az
aján|attevőnek aján|atában nyilatkozatot ke|| benyújtania, hogy nem taftozik a fenti kizárő
okok hatá|ya a|á, va|amint a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc)pontját a 370ĺ20IĹ. (Xľ.
23.) Korm. rende|et 2. 5 i) pont ib) a|pontja és a 4. 5 Đ pont fc) a|pontjában fog|a|tak szerint
kell igazolnia.
A|vá||a|kozó és a|ka|masság igazolására igénybe vett más szeruezet vonatkozásában:

- Aján|attevő a Kbt. 58. g (3) bekezdésében fogla|taknak megfe|e|ően aján|atában csak
nyi|atkozni köte|es arról, hogy a szerzffiés te|jesĺĽéséheznem vesz igénybe a Kbt. 56. 5
szerinti kizáró okok hatálya a|á eső alvá||a|kozót, va|amint az á|ta|a alka|masságának
igazo|ására igénybe vett más szeľvezet nem taftozik a Kbt. 56. $ szerinti kizáró okok hatá|ya
alá.

A kizáró okok

igazo|ása tekintetében tett nyilatkozatoknak

keletkezésűnek ke|| lenniÜk.

a fe|hívás mękü|désétkövető

Aján|atkérő fe|hÍvja Aján|attevők figyelmét, hogy kizárja az e|járásbó| azt az aján|attevőt
alvállalkozót, vd9Y az alka|masság igazolásában részt vevő más szeľvezetet, amely/aki
részérőlakizárő okok az e|járás során következnek be.

12. Azalkalmassági követelményet az alka|masság megítélésehezszĺikségesadatok

esa

mód:

Az

alkalmassiíg megítéléséhezsztiksĄ7es Az
adatok és a mqkövetelt ĺgazolási mód:

a lka lmasság m in im um kcjveteĺménye(ĺ):

Pl. Aján|attevő csato|ja a 310/2011. (XII. P1. A|ka|mat|an ajánlattevő, ha a mér|eg
23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés b) szerinti eredménye az e|őző három |ezáń
pontja a|apján az e|őző három |ezáft Üz|eti Üz|eti év közül egyné| tobbször negatív vo|t.
évre vonatkozó, saját Vagy jogelődje
számvite|i jogszabá|yoknak megfe|elően
összeá||ított éves beszámo|óját (kiegészítő
me||ék|etek né|kü|).

Amennyiben az aján|atkérő á|tal kért
beszámoló a céginformációs szo|gá|at
hon|apján megismerhető és erről aján|attevő
aján|atában nyilatkozit úgy az aján|atban
nem szükséges beszámo|ó csato|ása, a
beszámo|ó adatait aján|atkérő e|lenőzi.

Ha az

aján|attevő

az

alka|massági
(beszámo|óva|)
fe|téte|ben e|őíĺt iratta|
azért
nem rendelkezik az ajánlatkérő á|ta| e|őírt
te|jes időszakban, meft az időszak kezdete
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után kezdte meq

műkodését'az

a

aIkaImasságát
közbeszezés tárgyábó|
származő árbevéte|rő| sző|ő nyi|atkozatta|
jogosu|t igazo|ni. Az aján|atkérő köte|es az

aján|attevő penzügyi

és

műkodésének ideje a|att

a

gazdasági

a|ka|masságát megál|apítani,
targyábo| (térfigyelő

ha

közbeszezés

kamerarendszer

és bővítése) származő - á|talános
forga|mi adó né|krl| számított - árbevéte|e
elérivagy megha|adja az 10.000.000,- Ft-ot.
szá|liltása

Ha az aján|attevő az a|ka|massági
fe|téteĺbene|őírt irattal, azért nem
rende|kezit meft o|yan jogi formában
műkodit ame|y tekintetében a beszámoĺó
benyújtása nem |ehetséges, az e pontta|
kapcso|atban

e|őíĺt

alka|massági

követelmény és igazo|ási mod he|yett
bárme|y, az aján|atkérő á|ta| megfe|e|őnek
tekintett egyéb nyi|atkozatta| vagy
dokumentummaI igazo|hatja pénzügyi és
gazdasági a|kalmasságát. Az érintett
aján|attevő kiegészítőtájékoztatás kérése
során kote|es a|átámasztani, hogy o|yan jogi
formában működi|ę ame|y tekintetében a
beszámo|ó benyújtasa nem |ehetséges és
tájékoztatast kérni az e pontta| kapcso|atban
e|őín a|ka|massági követelmény és igazo|ási
mod he|yett az a|kalmasság igazo|ásának
aján|atkérő á|tal e|fogadott módjáról.
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 5
(3) bekezdés).
aján|attevők) az e|őírt
alka|massági követelményeknek a Kbt. 55. $
(4) bekezdésében fog|a|taknak megfe|e|ően

Aján|attevő (közös
felehetnek meg.

Az eĺőírtaĺkaĺmassłígifeltételnek kcizcis
ajánĺatteuők tekÍntetteĺ hogy a

kcivetelmény értelemszer(jen kizáróĺag

egyenként vonatkoztathatóak a gazdaságÍ
szereplőkre _ e|qendő, ha kciztjlük egy feĺel
meg.

Bárme|y más szervezet (vagy szemé|y)

kapacitására támaszkodva is megfe|e|hetnek
(5)-(6) bekezdésében
fog |a|ta kna k megfe|elően.

a Kbt. 55. 5

Amennyiben ajánlattevő az a|ka|massági
követe|ményeknek bárme|y más szeruezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva

kÍván megfe|e|ni, úgv aján|attevő
a|ka|masságát a Kbt. 55. 5 (5)-(6)
bekezdései szerint köte|es igazo|ni.
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Vagy

ajánlattevő vá|asztása

alka|masságát igazo|hatja

szerint
fenti
igazo|ásának

az összes

aIkaImassági kovete|mény

benyújtása he|yett kizárőlag az alábbiva|:

Ajánlatkérő

a 37o/2o77

(xII,23,)
(8)
77.
és
Korm. rendelet 74.5
5 (6)
bekezdése alapján elfogadja az

ajánlattevő arra

vonatkozó

nyÍlatkozatát Ís, hogy megfelel az
ajánlatkérő áItal előírt alkalmassiőgi

kővetelményeknet

azzal,

hogy

amennyÍben az elbíráIás során az
ajánlatkéńnek kétsege meriil fel a
nyilatkozat

ualósiőgtartalmáual

a Kbt, 67. 5 é)
bekezdése szerÍntÍ felvilágosítás kétés
kerctében előírhatja az Ígazolás
kapcsolathn,
henvúitásiźt,

Az

aĺkalmasság megítéléséhezsztiksĄ7es Az alkaĺmasság m ĺnĺmumkcivetelménye(i) :
adatok és a megkcivetelt igazolásĺ mőd:

Az

csatolja:
ajánlattevő
Ml. A 3tOl20LI. (XII.23.) Korm. rendelet
15. s (1) bekezdés a) pontja a|apján az
eljárást megindító fe|hÍvás megküldésének
időpontjátó| visszafe|é számított három

évben (36

hónapban)

Ml.

A|ka|mat|an

rende|kezik

az

az aján|attevő, ha

nem

e|járást megindíto felhÍvás

megkÜ|désének időpontjátó| visszafe|é
számított három évben (36 hónapban)
rendelkezzen osszesen lega|ább nettó

Ft

értékűközbeszezés
te|jesĺtett 1o.00o.0o00'.
(térfigye|ő
kamerarendszer
szerinti
ismeftetése.
tárgya
legje|entősebb szá||ításainak
310ĺ2oII. (XII.23.) Korm. rende|et 16. $ szá||í]tása és bővÍ|ése) referenciáva|.
szerinti
^
referencianyiIatkozatnak vagy igazo|ásnak
|ega|ább a következőket ke|| tafta|maznia:

(5)
. a

bekezdése

szá||ítás tárgyát, tafta|mának rovid

ismeftetését oly módon, hogy az
aIkaImassági minimumkovete|ményeknek

történő megfe|elés egyérte|műen
legyen,
megál|apítható
. a teljesĺtésidejét (évlhó) és he|yét;
. a szerződést kötő másik fé| megje|ö|ését;
. az el|enszo|gá|tatas nettó összegét
. nyi|atkozatot arról, hogy a te|jesítés az
e|őír.ásoknak és a szezó1désnek megfe|e|ően

töftént-e.

Amennyiben

egy

gazdasági

szerep|ő

referencĺaként olyan korábbi tevékenységet
kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy
projekttársaság tagjaként te|jesített, abban
az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja
e| az a|ka|masság igazo|ásaként, ame|yet
aján|attevő konzorciumi tagként vagy
pĘekttársaság tagjaként saját maga
te|jesíEett, figye|emme| a Kbt. t29. 5 Q)
bekezdésébenmeqhatározott'akra is. (Kériük
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emiatt

bemutatásáról sző|ő
nyi|atkozatban adják meg a saját teljesÍĽés
a

méľtékétszáza|ékban vagy forintban).

aján|attevők) az e|őírt
a|ka|massági követe|ményeknek a Kbt. 55. $

Aján|attevő (közös

(4) bekezdésében fogla|taknak megfe|e|ően
fe|e|hetnek ffi€9, i||etve bárme|y más

szeruezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|hetnek a Kbt. 55. 5

(5)-(6)

bekezdésébenfoglaĺtaknak

megfe|e|ően.

az alka|massági
követe|ményeknek bárme|y más szeĺvezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
ajánlattevő
kÍvan megfe|e|ni,
(5).(6)
Kbt. 55.
a|ka|masságát
bekezdései szerint kote|es igazo|ni.

Amennyiben aján|attevő

rlgy

a

5

a 37o/2oll (xII,23,)
Korm, rcndelet 77, s (6) bekezdése
alapjiín elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkoatát Ís, hogy

Ajánlatkélő
megfelel

az ajánlatkélő által előín

alkalmassági kővetelményeknet azzal,
hogy amennyÍben az elbíráIás során az

ajánlatkélőnek kéBégemeriil fel a
nyÍIatkozat

ualóságtartaImiáual

kapaolathn, a Kbt 67. g (1)

bekezdése szerintÍ feluÍIágosítás kétés
kerctében előírhat1a az igazolás
13. Ajánlattételi hatáľidő:
2015.

óra.

Az ajánlatoknak ezen hataridőig az a|ábbi címen rende|kezésre ke|| á||nia, a kézbesíEésbő|
származő

bá rm i nem

ű késedelem az ajá n |attevő fe|e|őssége.

---.00
L4. Azajánlat
benyújtásanak címe:

Az aján|atot az aján|attéte|i határidő |ejáftaig, hétfőtő|-pentekig 10.00-15.00 óra kozött, az

aján|attéte|i határidő |ejártanak napján 8.00-13.00 kozott lehet |eadni e|őzetes egyeztetésse|.
fe|adott aján|atot az ajántatkérő csak akkor tekinti hataridőn be|ül benyújtottnak,
ha annak kézhezvéte|éreaz aján|attéte|i határidő |ejártat megelőzően sor kertil. Az aján|at
illetve az azza| kapcsolatos postai küldemények e|vesztésébő|, sérü|ésébő|, késede|mébő|
eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

A postán

Benyújtás helye:
1026 Budapest, Pasaréti út 83.; Ész-rrn Kft. lebonyotíto szeĺvezet tárgya|ó he|yisége.

L5. Az ajánlattétel nyelve:

Az aján|atot magyar nye|ven ke|l beadni, más nye|ven nem nyújtható be az ajánlat.
Az e|járás során mindennemű leve|ezés és kapcso|attartás csak ezen a nyelven töfténik.
Joghatás kivá|tasára csak a magyar nye|vű nyĺlatkozatot okiratok alka|masak. Abban az
esetben, ha a benyújtásra kerülő igazo|ások vagy okiratok nye|ve nem magyar, (py az
aján|attevő kote|es me||éke|ni a magyar nye|vű fordításokat annak szem e|őtt tartásáva|,
hogy a he|yte|en fordítás kovetkezményeit az aján|attevőnek ke|| vise|nie.
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L6. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az aján|atok feIbontásan jelenlétre
jogosultak:

2015.---.00óra

1026 Budapest Pasaréti út 83.; Ész-ren Kft. |ebonyo|ílto szervezet tárgya|ó helyisége.
Kbt. 62. 5 Q-4) (6-7) bekezdésében meghatározottak szerint

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtaÉama:
60 nap, a tárgya|ások befejezésétő| számíva.
18. Az ajántati biztosítékelőírására, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosÍtékokravonatkozó infoľmáció:

-

Késedelmi kötbér: késede|mes te|jesítés esetére amennyiben azért nyeĺtes aján|attevő
fele|ős
nyeftes aján|attevő késede|mi kötbér megfizetésére kote|es. A késede|mi kotbér
mértéke5o.0oo'-Fvnap| azaz Öwenezer forinýnap, minden megkezdett naptári napra.
Aján|atkérő a 30 napot megha|adó késede|mes te|jesítéstsú|yos szerződésszegésként
éftéke|heti, és a szerződés hata|yát egyo|da|ú nyilatkozatáva| megszüntetheti (e|á||ás vagy
felmondás), amikor is a meghiúsu|ási kötbér szabá|yai irányadóak.

-

Meghiúsu|ási kotbér: A nyeftes aján|attevő meghiúsu|ási kotbér megfizetésére köte|es,
amennyiben a je|en szerződés meghiúsu|ásáért fe|e|ős. A meghiúsu|ási kötbér méŕékea
nettó aján|ati ár 30 o/o-a'

Hibás teljesÍtésse| kapcso|atos jótá||ási igényekre kikötött biztosítek (továbbiakban:

jó|te|jesítési biztosíték: a szerz&és hibás te|jesítésévelkapcsolatos jótá||ási igényekre kikötott
biztosítek összege a megkötésre kerülő szerzffiés szerinti nettó aján|ati ár 5 o/o-a' amely a
Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. s (4) bekezdés szerinti határidőig
(teljesítés időpontjában) te|jesíthető. A jótá|lási igények teljesítésérekikötott biztosítékot a

jótá||ási köte|ezettség kezdetének időpontjában (te|jesítés; sikeres birtokbaadást igazo|ó
jegyzőkönry átvéte|e) ke|| rende|kezésre bocsátani, s annak a jótá||ási idő |ete|téig kel|
rende|kezésre állnia'

E|ő|egfizetési biztosÍEékAz e|őleg biztosításának fe|tétele az e|ő|egge| azonos összegű elő|egvisszafizetési biztosíték szo|9á|tatasa, me|ynek cé|ja az elő|egge| va|ó nem szeződésszerű
elszámo|áslvisszafizetés esetén az ezze| kapcso|atos megrende|ői igények kie|égítésének
biztosÍtása. A biztosítékot a Kbt. 126.5 (6) bek. a) pontja alapján ke|| szo|gá|tatni. A biztosíték

szo|gá|tatásának határideje az e|őlegbekérő benyújtásának időpontja.

A

biztosítéknak az

e|ő|egge| va|ó e|számo|ásig ke|| hatályban (lehiivhatónak) kennĺe. Az e|ő|eg-visszafizetési
jó|te|jesítési biztosítékravonatkozó szabá|yok megfele|ően
biztosítékraegyebekben
alkalmazandoak.

a

A jótá||ás időtańama a sikeres műszaki átadás-átvéte|t követő naptól számíwa 24 hónap.

Amennyiben a fenti biztosÍték nem az Aján|atkérő szám|ájára töfténő befizetésse| (óvadék)
kerü| te|jesítésre,akkor Ajánlatkérő a biztosíték fentiek szerinti fenná||ását igazolő eredeti
okiratot ke||, hogy átadja Aján|atkérő részére.Aján|atkérő kizárő|ag o|yan okiratot fogad e|,
ame|yben a Kote|ezett vá||a|ja, hogy amennyiben Ajánlatkérő arró| tájékoztat1a, miszerint a
nyeftes ajánlattevő bármely okbó| nem tett e|eget szeződésben fog|alt és a biztosítékkal
biztosÍtott kote|ezettségeinet úgy nyeftes ajánlattevő he|yett Aján|atkérő e|ső felszólÍtására
átuta|ja a biztosítékból annak felső hataráig terjedően az Ajánlatkérő álta| megjelö|t összeget
Aján|atkérő bankszám|ájára. A bÍztosítékiokiratban rĘzíteni ke||, hogy a Köte|ezett a
szo|gá|tatást nem vitatja, |emond a szolgá|tatás visszautasítására, visszataftására, annak
vitatására vagy beszámítására, i||etve bárme|y jogcímen való csökkentésére (kivéte| felső
korlát) vonatkozó va|amennyi jogáról továbbá arról is, hogy nyeftes aján|attevőnek a
szerződésń| vagy azza| kapcso|atban, i||etve más jogviszonybó| eredő, Aján|atkérővel
szembeni követe|éseit éruényesÍtse.
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jóta||ási igények te|jesítésérekikotött biztosí|ékota te|jesítés időpontjában, ke||
rende|kezésre bocsátani. Az egyéb biztosÍ|ékot - a szerződésben fog|a|t fe|tételek szerint abban az időpontban kell rende|kezésre bocsátani, ame|ytől kezdve a biztosítékka| biztosí|ott
esemény bekovetkezhet de |egkorábban a szerzffiéskötés időpontjában.

A

Amennyiben ajánlattevő/nyeftes aján|attevő bárme|y biztosítékot átutalássa| kíván
rendelkezésre bocsátani, rigy az Ajánlatkérő 14100309-10213949-01000006 számú
szám|ájára uta|ja a biztosíték összegét.

A

szerződést biztosíto me||ékkote|ezettségek rész|etes szabá|yait

taftalmazza.

a

szerzffiéstervezet

19. A közbeszezés Európai Unióból származő forrásból támogatott?

Igen. ,,Energiaraciona|izálás Józseívárosban'' KEOP-S.5.0/A/-12-2013.0122 azonosíto számú
pá|yázati projeK, Környezet és Energia operatív Program, Épü|etenergetikai fej|esztések és
kozvi |á9 íta s energ iata ka rékos áta |a kítá sa cím íĺpá|y ázati konstru kció

20. A tárgyatás tefolytatásának menete és az aján|atkérő áItal előíft a|apvető
szabá|yai:
Aján|atkérő rĘzíti, hogy a szeződéses fe|tételekrő|, va|amint műszaki kérdésekrő|, valamint
a pénzÜgyi és egyéb fe|tételekrő| egyszerre kÍvan tárgyalni az ajánlattevőkke| egy összevont
targya|ási kor keretében. A tárgya|áson ajánlattevőt a nevében nyi|atkozattéte|re és
kotelezettségválla|ásra jogosu|t személynek kel| képviselnie. A képvise|eti jogosu|tságot
aján|attevőnek a tárgya|ás megkezdésekor igazo|nia

ke||.

Aján|atkérő egy a|ka|omma| kÍván tárgya|ni az aján|attevőkkel, azonban fenntaftja magának
a jogot arra vonatkoző|ag, hogy amennyiben szÜkégesnek íteli további tárgya|ásokat

taftson.
Amennyiben az Aján|atkérő úgy íté|imeg, hogy további tárgya|ási fordu|ók megtaftása
szÜkéges, ú9y ennek tényérő|az aján|attevőket az első tárgya|ási fordu|ón fogja éftesítenia
kovetkező ta rgya lási ford u ló időpontjá na k a megje|ö|éséve|.

Az aján|atkérő az összevont tárgya|ás a|ka|máva| egyéfte|műen előzetesen az aján|attevők
tudomására fogja hozni, hogy mikor fogja a tárgya|ásokat |ezárni (meddig ke|| vég|eges
ajánlatot benyújtani). A tárgyalások lezárásaként az aján|atkérő - amennyiben a változások
nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rende|kezésre bocsátásával - az aján|attevőket
egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására híuja fel.

Amennyiben az e|járásban csak egy aján|attevő tett aján|atot,
tárgyaláson is megtehető.

Ac

aján|ati kotöttség időtaftama

a

a

vég|eges aján|at a

tárgya|ások befejezésétő| (veg|eges aján|atok

benyújtásának határideje) számított 60 nap.

Ajá n|attevő távo| maradása esetén :

-

amennyiben a tárgya|ások során Aján|atkérő az ajánlattételi fe|hívástó| és/vagy
dokumentációtó| e| nem térő fe|téteĺekke|kíván szerződést kotni, ú9y Ajánlattevő
eredeti |eg benyújtott ajá n latát teki nti éruényesnek.
amennyiben a tárgya|ások során Ajánlatkérő az ajánlattéte|i fe|hĺvastól és/vagy
dokumentációtó| e|térő (szeződéses Vagy műszaki) fe|téte|ekke| kÍvan szeződést kotni
(Aján|atkérő a tárgya|ás(ok) eredményeképpen kialaku|t végleges mĺÍszaki tafta|mat és
szenődéses feltételeket megküldi a tárgya|áson részt nem vett ajánlattevők számára,
tárgya|ási jegyzőkönyłben megje|ö|t
akik veg|eges aján|atot nyújthatnak be
fe|téte|ek e|fogadásara vonatkozó
módosu|t
szerződéseslműszaki
határidőig,
nyi|atkozattal együtt) és Aján|attevő nem nyújt be végleges aján|atot, úgy Ajánlatkérő
távo| ma radó Ajá n |attevő ajá n |atát éruényte|ennek teki nti.

a
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a

A Kbt. 97. s Q) bekezdése a|apján, az Ajánlatkérő fe|hívja a figye|met arra, hogy a tárgyalás
során a közbeszerzés tárgya és fe|tételei nem vá|tozhatnak o|yan módon, hogy:
a) az e|járás alapján megkötott szerződés tárgya vagy fe|téte|ei o|yan je||emzőjében, i|letve
korĹi|ményében tér e| az ajánlattételi fe|hívás megkĹildésekor beszereznĺ kívánt beszezési
targytól Vagy megadott szerződéses feltéteĺeKől, ame|y nem tette volna |ehetővé
tárgya|ásos e|járás alkaImazását,

b) az aján|attéte|i felhÍvásban és a me||ék|eteiben közö|t fe|tételek o|yan méftékben
módosu|nak vagy egészü|nek ki, hogy annak következtében valamelyik aján|attevő nem
képes a tárgyalások befejezéséve| vég|eges ajánlatot tenni, vagy
c) a bírá|at szempontjai vagy módszere vá|tozna.

Az e|ső tárgyalás időpontja, va|amint a tárgya|ás he|yszíne:
Az első tárgya|ás időpontja az ajánlatoknak a Kbt. 98.s (2) bekezdésébenfog|a|t, az
Aján|attevők a|ka|masságának vagy a|kaĺmat|anságának és az eset|eges kizárő okoknak a
vizsgálatát követő két munkanapon belü|, amelyrő| Ajánlattevőt męfe|elő határidőben
értesítiAjá nlatkérő vagy |ebonyo| ító.
A tárgya|ás he|yszíne:
Józsefuárosi onkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

21. Egyéb információk:
1. Ac. aján|atnak tafta|maznia kel| az aján|attevő nyi|atkozatát a Kbt. 60. s (3) és (5)
bekezdésre, Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nem|eges tafta|omma| is

csato|andóak a nyi |atkozatok.
2. Formai e|őír.ások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|eKronikus úton ke|| a je|en
fe|hÍvásban és a dokumentációban meghatározott taftalmi, és a formai követelményeknek
megfe|e|ően e|készíEenie és benyújtania:
az aján|at papír a|apú pe|dányát zsinórra|, lapozhatóan ossze ke|| fűzni, a csomót
matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát |e ke|| ŁÉ|yegezni,
vagy az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á keĺ| írni, úgy hogy a bé|yegző, i||ető|eg
az a|áírás |ega|ább egy része a matricán |egyen;
az aján|at o|dalszámozása eggyel kezdődjön és o|da|anként novekedjen. E|egendő a

.
.

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres o|da|akat
nem ke||, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kell, de |ehet számozni. Fe.
aján|atkérő az ettő| kisméftékbeneltérő számozást (p|. egyes olda|akná| a lA, lB
o|da|szám) is e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéńelműen
azonosítható és az iratok he|yére egyértelműen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az ajánlatban va|ó
tajékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükéges;
az aján|atnak az elején tarta|omjegyzéket ke|| taĺtalmaznia, mely a|apján az ajánlatban
szerep|ő dokumentu mok o|da |szá m a |a pjá n megta |áĺhatóa k;
az aján|atot zárt csomago|ásban, egy eredeti papír alapú peldányban, továbbá 3 db a
papír a|apú pé|dánnya| mindenben megegyező e|ektronikus máso|ati pé|dányban kel|
e|ektronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani,
az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végénalá kell írnia az adott
gazdá|kodó szervezetné| erre jogosu|t(ak)nak Vagy o|yan szemé|ynek, vagy
szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| ír.ásos meghata|mazást kaptak;
az aján|at minden o|yan o|da|át, ame|yen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak vĄ7re, az adott dokumentumot a|áír.ó szemé|ynek Vagy személyeknek a
módosításná| is kézjeggye| kell el|átni;
a zárt csomagon ,fiánlat - ,,Magdolna Negyed Program III. Kciztertjlet program
keretében téĺí?gyeĺőkamerarendszer kiépítése,iva|amint.. ,,Gak ktizbeszeĺzési eljárás
során, az ajántattéteti hatiíridő le1áĺtakor bontható feĺľmegje|ö|ést kel| fe|tüntetni.
3. Az aján|atokat ír.ásban és zártan, a fe|hívás á|tal megje|ö|t kapcso|attaftási pontban
megadott címre köaĺet|enü| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő
lejáńaig' A postán fe|adott aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|Ül
benyújtottnat ha annak kézhezvételéreaz aján|attételÍ határidő lejáftat mege|őzően sor

.
.
.

.
.
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kerü|. Az aján|at, il|etve az azza| kapcsolatos postai kü|demények elvesztésébő| eredő
kockázat az aján|attevőt terhe|i.
4. Aa aján|athoz csato|ni ke|| az aján|attevő, az a|kalmasság igazolásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szereplő ctjąyzésre jogosu|t nyi|atkozatot, dokumentumot a|áíró
képvise|ő aláírási címpé|dányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre
jogosu|tak á|ta| meghataĺmazott(ak) aláírásáva| kerĹi| benyújtásra, a te|jes bizonyÍtó eĘű
magánokiratba fog|alt meghata|mazásnak tafta|maznia kel| a meghataImazott a|áí.ás
mintáját is.
5. Ajánlatkérő a Kbt. I22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészíLő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejáftat mąe|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megkĹi|désére),fe|téve, hogy a kérdésekés kérésekaz
aján|attéte|i határidő lejáĺtat mqe|őző ötodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.
6. Fordítas: az aján|atban va|amennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nye|ven ke||
benyújtani. Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő
á|ta|i fele|ős fordítását ĺs köteles e|fogadni.
7, Au. e|járás nyeĺtese: az eljárás nyeftese az az aján|attevő, aki az aján|atkérő álta| az
e|járást megindí|ó fe|hívásban és a dokumentációban meghatározott fe|téte|ek alapján,
szempont szerint a |egkedvezőbb éruényesajánlatot
valamint a meghatározott éÉéke|ési
tette. Az aján|atkérő csak az e|járás nyefteséve| kötheti meg a szerzffiést, Vagy - a nyeĺtes
vissza|épéseesetén - az aján|atok éftéke|ésesorán a kovetkező |egkedvezőbb aján|atot
tevőnek minősÍtett szeruezette| (szemé||ye|), ha őt az aján|atok e|bír.álásáró| szó|ó írásbe|i
összegezésben megje|ö|te.
pE. aján|atkérő
nyertesek á|ta| gazdasági társaság
közbeszezési e|járásban
|étrehozását kizárja.
9. Irányadó Jog: A je|en fe|hívásban nem szabá|yozott kérdésekvonatkozásában a
közbeszezésről szó|ó 2011. évi cvffi. töĺvény és végrehajtási rende|eteinek e|őír.ásai
szerint kell e|járni.
1o. Aján|atkérő a hiánypotlás, va|amint a fe|vi|ágosítas kérés|ehetőségét a Kbt. 67. $-ban
fogla|taknak megfe|e|ően biztosítja. Aján|atkérő nem rende| el újabb hiánypót|ást, abban az
esetben, ha az aján|attevő az aján|ata hiánypot|ása során korábban nem szereplő gazdasági
szerep|őt von be az e|járásba és a hiánypót|ás során bevont gazdasági szerep|őre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypót|ás e|rende|ése.
Lí.. Ąz aján|atkérő nem é| a Kbt. 122. s (9) bekezdesében-fogla|t |ehetőségéve|.
ĺ2. Árfo|yamok: Az aján|attéte| során a különboző devizák forintra töfténő átszámítasáná|
az aján|attevőnek a mér|egadatok esetében a mérleg fordu|ónapján éruényes, a referenciák
tekintetében a te|jesítésnapján éruényes Magyar Nemzeti Bank á|ta| meghatározott
devizaáŕolyamokat ke|| a|kalmaznia. Amennyiben va|ame|y devizát a Magyar Nemzeti Bank
nem jegyez, az adott' devizára az ajánlattevő saját központi bankja á|ta| az e|járást
megindíto fe|hívás megkÜ|désének napján éľvényesárfolyamon számított euró e||enéfték
kerü| átszámí|ásra a fentiek szerint. AtszámÍľás esetén az Aján|attevőnek közö|nie ke|| az
a kaImazott á rfolya mot.
13. A Kbt. 36. $ (3) bekezdése a|apján a je|en fe|hÍvásban e|őílt dokumentumok egyszeríi
másolatban is benyújthatóat kivéve, aho| a jogszabá|y ettő| eltérően rendelkezik.
Ajántatkéľő felhívja a figyetmet hogy az aján|at papír a|apú pé|dányának a 60. $

8

a

a

I

(3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti a!áín péHányát kell tafta|maznia.
14. Kozös ajánlattéte| esetén a vezető ceget meg ke|| jelölni, és kozos ajánlattevőknek
egyetem|eges fe|e|ősséget ke|| vá||a|niut va|amint konzorciumi megál|apodást kel| kötni,

amelynek tańa|ma a Kbt. 25. $-ában fog|a|t va|amennyi kikötésre kiterjed.
15. Ajánlatkérő |ezárt üz|eti év alatt a feĺhÍvás megkü|désének napján lezáft üz|eti évet éfti.
L6. pE' aján|attevő az ajánlatban köte|es csato|ni a kapacitásait rende|kezésérebocsátó
szervezet nyi|atkozatát arró|, hogy a szerződés te|jesítéséhezszÜkséges erőforrások a
szerződés te|jesítésénekidőtartama a|att rende|kezésre fognak á||ni. (Kbt. 55.s (5)
bekezdés).
L7. pe' aján|atkérő fe|hírja az aján|attevők figye|mét, hogy a Kbt. 37. g (4) bekezdésében
fogla|takra tekintettel a hirdetményben megje|ölt határidők a hirdetmény megkti|dését
követő napon kezdődnek.
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18. Aján|atkérő tájékoztat1a az aján|attevőket, hogy az eljárás fo|yamán a kapcso|attaftás
és a kü|onboző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.)
megkü|dése elsősorban fokozott biztonságú elektronikus a|áírással e|látott e-mai|en

töĺténik.
19. Aján|atkérőtő| a benyújtott aján|atok, egyéb dokumentumok nem igénye|hetők vissza,
azokat aján|atkérő biza|masan keze|i és a Kbt. 34. s (2) bekezdése a|apján őrzi mq.
20. A felhaszná|t eszkozöknek meg ke|| fele|nitjk a magyar jogszabá|yokban, magyar
szabványokban és műszaki |eír.ásokban fe|soro|taknat így többek közott az érintésvéde|mi
követe|mények betaftását ĺgazo|ó hatósági blzonyÍtvány, kamerák fe|szere|ésérevonatkozó
telephe|y engedé|y, jogerős építesiengedé|y, magyar nyelvű rendszefteru és Üzemvite|ikezelési utasítás is szÜksĄ7es. A rendszer minden kísérődokumentációjának (gépkonwet
kezelési, beállĺltási |eír.ásot há|őzati tozskonyvet stb.) magyar nye|vűnek ke|| lennie.
21. Nyeftes ajánlattevő készítsentjzemvite|i utasítást a rendszerhez, ame|y tarta|mazza a
szolcvá nyos szerviz tevékenységek felsorolását uta I azok gya korisá gá ra.
22. Nyeĺtes aján|attevő fog|alja össze továbbá az üzemeltetés egyéb kovetelményeit,
szerszám- és szemé|yi igényét.
23.
nyeľtes aján|attevőnek
ke|| adnia mĺndazon hatósági engedé|yeket
rendszer
megállapodásokat, a|építményfe|haszná|ási jogosu|tságokat, amelyek
kialakításakor beszezésre kerti|tek, és ame|yek az üzeme|tetés során |ényegesek' Ugyanitt
csatolja az üzemeltetéshez kapcsoĺódó esetleges bér|etĺdíj köte|ezettségge| osszefĹiggő
koltség kalkulációt is.
24. Nyeľtes aján|attevő a kész rendszer átadását mege|őzően, egyszeri alkalomma| a
keze|őszemélyzet oktatasát térítésmentesen vá |a |ja.

A

át

a

|

22. Aján|attétel
2015
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i fel hívás meg kü ldésének na pja

:

1.

A DoKUMENTÁCIo TARTAtMA

1.1'
1.
2.
3.
4.
5.

A dokumentáció a kovetkező részekbő|

á||:

xoľrĺ:ruÁnÁsĺ MEGINDÍTó FELHÍvÁs
xoľrľ: Úľuuľłľonz ÉnorrELT GAzDAsÁcr szEREPLőr nÉszÉnr
röreĺ: szÉFzőĐÉsTERvEzET
xoľeĺ:łrÁľI.oľľrełzońs- ÉsľĺvrHľrozłrmrľľÁx

xörrr: uÚszłxr.szAKMAI uÍnÁs +

mellék|etben

telepítésihelyszínľajzok kiilön

Je|en dokumentáció nem mindenben ismétli meg az e|járást megindÍtó fe|hĺvásban
fog|a|takat, a dokumentáclő az e|járást megindító fe|hívással együtt keze|endő. Az
aján|attevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és
annak minden kiegészítését,ame|y eset|eg az ajánlati időszak a|att kerül kibocsátásra,
va|amint, hogy megbízhatő információkat szerezzenek be minden olyan korü|mény és
köte|ezettség vonatkozásában, amely bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az aján|at
természetétvagy je| |emzőit.

Az ajánlattevőknek a dokumentációban közo|t információkat bizalmas anyagként kel|

keze|niÜt ame|yrő| harmadik fé|nek semmiféle rész|etet ki nem szolgá|tathatnat hacsak

e harmadik fé| nem készítés nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy
részérevonatkozóan (a|vá||a|koző), vagy az alkalmasság igazo|ásában részt vesz a
gazdasági szerep|ő. Sem a dokumentációt sem annak részeit vagy másolatait nem |ehet
másra fe|használni, mint aján|attéte|re, ésaz abban leíń szo|gáltatások cé|jára.

2.

KIEGÉszÍľőrłrÉrozrATÁs

2.t.

Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszezési e|járásban aján|attevő |ehet - a
megfe|e|ő aján|attéte| érdekében az e|járást megindító fe|hÍvásban, va|amint a
dokumentációban fog|altakka| kapcso|atban ír.ásban kiegészítő (éĺtelmező) tájékoztatást

-

kérhet az aján|atkérőtő| vagy az á|ta|a meghatározott szeruezettől.

s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatas
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi hataridő lejáŕat mege|őző harmadik
munkanapot (tajékoztatas megkiildésére), feltéve, hogy a kérdések és kérésekaz
aján|attételi határidő |ejártat mqe|őző ötodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.

2,2. Aján|atkérő a Kbt. LLz.

2.3.

Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attaŕasi pontokon
szerezhet:

Ész.xen rn.

Ĺ026 Budapest Pasaréti út 83.
Fax: +36 1.789 6943
E-mail : titkarsaq @eszker.eu

2.4.
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Aján|atkérő nem vá||a| fe|e|ősseget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem

vá|totta ki és kiegészítő tájékoztatás kéréskeretében nem adja meg azon elérhetőségeit
me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a

tájékoztatás célszemé|yheztöľténő megkü|désére(vagy téves címre küldi meg a
tájékoztatásQ.

2.5. A

kiegészítő tájékoztatás te|jes taĺta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, i||etve meg ke|| kü|deni

va|amennyi gazdasági szerep|ő részére,ame|y érdek|ődésétaz eljárás iránt az
aján|atkérőnél je|ezte. A kiegészítő tájékoztatást az gazdasági szerep|ők azonos fe|tételek
me|lett kapják meg írásban, telefax útján és e-mai|ben a dokumentáció megvásárlása vagy
a kérdésfe|tevéssorán fe|tĹintetett telefaxszámra és e-mai| címre. A kiegészÍtő tájékoztatás

akkor minőstil kézbesÍtettnet ha

a

gazdasági szereplő

a

kiegészítő tajékoztatást akár
te|efax, emai|, vagy akár személyes kézbesítésútján megkapta, vagy szabályszeríÍ éńesítés
me||ett nem vette át.

2.6. A kegészítő tájékoztatások kézheałéte|étaz

aján|attevőknek haladékta|anu| vissza ke|l
igazo|niuk. Kérjük a Tiszte|t Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérőla
+3617002893-as faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-maiI címre küldjenek

visszajeIzést!

2.7. A gazdaságĺ szereplő

kizáró|agos fe|e|őssége, hogy olyan telefax-e|érhetőséget vagy e-mai|
címet adjon meg, amely a megkÜ|dendő dokumentumok fogadására 24 órában a|ka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szereplő fe|e|őssege, hogy a szeľvezeti egységénbe|ü| a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerü|jön.

3. HELYSZÍNI BE'ÁRÁS és KoNZUI.ľÁcró
3.1. Aján|atkérő he|yszíni bejárást nem taft
.

3.2.
4.

Konzu|tációt je|en eljárás során nem taft.

Az AlÁNláToK BENYuJTÁSA

4.L.

aján|attevőnek a Kbt-ben, az eljárást megindító felhívásban, illetve je|en
^z
dokumentációban meghatározott tartaImi és formai követelmények maradékta|an
figye|embevételével és az e|őírt kote|ező okiratok, dokumentumot nyi|atkozatok (a
továbbiakban együttesen : me|lék|etek) becsato|ásáva| kell aján|atát benyújtania.

4.2.

a fe|hÍvássa| egyidejű|eg - eleKronikusan bocsátja az
Aján|atkérő a dokumentációt
aján|attevők rende|kezésére. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást
megindíto fe|hÍvásban foglaltakat, ezért hangsĹl|yozuk, hogy az aján|attéte|i dokumentáció
az e|járást megindĺto fe|hÍvással együtt keze|endő. Az e|járást megindító felhívas és a
dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges e||entmondása esetén a felhívásban szerep|ők az
irányadóak. Aján|attevő kote|ezettségétképezi _ az e|járást megindíto fe|hívás és je|en
dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően _ az ezekben fog|a|t va|amennyi
e|őírás, formai követelmény, kikötés, a beszezés tárgyára vonatkozó specifikáció betańása,
va|amint
kięészítő (értelmező) tajékoztatás-kérésre adott aján|atkérői vá|aszok
figyelembevétele. Aján|attevő köte|es az e|járást megindíto felhĺlvásban, a dokumentációban
és ajánlatkérő á|ta| a teljesÍĽésse| kapcso|atban szo|gáltatott minden ĺnformáció
pontosságá ró| meggyőződni.

-

a

-

-

4.3, Az ajánlat nem

tarta|mazhat beto|dásokat, törléseket és átír.ásokat, az ajánlattevő álta|
e|követett hibák szükéges korrekcióinak kivéte|éVe|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot aláíró személynek, vagy szemé|yeknek kézjegyükke| kell e||átni.
ír.ásban és zártan, a felhÍvás á|ta| megje|ölt kapcsolattartási pontban
megadott címre köałet|enri| vagy postai úton ke|| benyújtani az ajánlattételĺhatáridő

4.4. Az aján|atokat
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|ejáĺtaig. A postán, futárra| feladott, Vagy szemé|yesen kézbesĺtettaján|atokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belü| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|éreaz
aján|attéte|i határidő |ejártáig sor kerü|. Az aján|at, i||etve az azza| kapcso|atos postai
kÜ|demények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terheli.

4.5.

Az aján|atok benyújtásának he|ye és határideje:

Ész.Ker Kft' lebonyo|ító
1026Budapest Pasaréti út 83.' BBT irodaház
határideje: 2o1-.-. ....l 10.o0 óra

4.6.

Szemé|yes |eadás esetén kérjÜt hogy aján|ataikat munkanapokon 9.00-14.00 óra között
adják le, az ajánlattételi hataridő |ejártanak napján 9.00-10.00 óráig!

4.7.

Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tafta|ma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

4.8. Ha

je|en dokumentáció ajánlott igazo|ás- és nyi|atkozatminta a|ka|mazását ír1a e|ő, ez
esetben a 4. kötetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérj|.ik lehetőség szerint fe|haszná|ni
és megfe|e|ően kitö|tve az aján|athoz me||ékelni.
Az aján|ott igazolás- és nyi|atkozatminta he|yett annak tafta|mi|ag mindenben megfe|elő
más okirat is me||éke|hető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fe|elősségge|
tartozik az aján|atban közo|t adatok és nyi|atkozatot va|amint a becsatolt ĺgazo|ásot
okiratok taftaImának valodiságáért.

4.9.

Az ajánlat e|őkészítéséve|,összeá||Í|ásáva| és benyújtasáva|, vagy az aján|athoz szÜkĄ;es
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás következményei aján|attevőt terheĺĺk. Az
aján|at e|készítéséve|,benyújtásáva| és egyébkénta kozbeszezési e|járásban va|ó
részvéte||e| kapcsolatban fe|rnerü|ő kö|tségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek
részben vagy egészben töfténő megtérítéséreaz aján|atkérő nem köte|ezhető. Minden
o|yan adat, informáciő beszenése, - amely aján|atuk etkészítéséhezés a szeződéses
kote|ezettségek e|vá||a|ásához szükségesek - saját kö|tségükre és saját fe|e|ősségükre az
Ajá

n

|attevők fe|adata.

4.10.Aján|atkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe ajánlattevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - ajánlat modosítására vonatkozó kére|mét.Az
aján|athoz szükséges pontos és egyéńe|mű információk beszezését szo|gálja a je|en
dokumentációban részletezett tajékoztatás-kérés|ehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabá|yi rende|kezések betaftása me||ett az aján|attételi fe|hívásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdésireadott válaszokban męhatározottaknak
megfe|e|ően ke|| az aján|atot e|készíbnie.

4.L1.Az. aján|atban kozo|t információk kizáró|ag ezen közbeszezési e|járás eredményének
megá

|

|a

pÍtása keretében kerü nek
|

fe|

haszná |ásra.

5.

ľľlerősÉce
nÉszľÁľtATTÉTEt'
ILtEwE rĺiggvÁI.ľoaTÚruÁľHĺrÉrrl

5.1.

Ajánlatkérő a részaján|attétel |ehetőségét nem biztosítja, az i|yen aján|atokat aján|atkérő
éruénytelennek nyi|vánítja, tekintettel arra, hogy nem összehason|Íthatóak a többi
aján|attal.

5.2.

Az aján|attevők je|en e|járásban többvá|tozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnet az ilyen

ajánlatokat aján|atkérő éruényte|enneknyi|vánítja, tekintette| arra,
összehason|íthatóak
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a tobbi aján|attal.

hogy

nem

6.

KOZOS A'ANLATTETEL

6.1. Az aján|attételre fe|hÍvott gazdasági szerep|ők közösen nem tehetnek aján|atot, nincs
azonban akadá|ya annat hogy va|ame|y ajánlattéte|re fe|hÍvott gazdasági szereplő o|yan
gazdasági szerep|őve| tegyen kozös aján|atot ame|ynek aján|atkérő nem kü|dött
aján|attéte|i fe|hívást. A közös aján|attevők köte|esek maguk köztil egy, a közbeszezési
eljárásban a közös aján|attevők nevében e|járnijogosu|t képvise|őt megje|ö|ni.
Közös aján|atot tevő nyertesek á|ta| |étrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi személy
|étrehozását ajá nlatkérő kizár1a.

6.3. A közos aján|attevők csopoŕjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak egyéľte|műen
taÉa|maznia ke|| a kozös aján|attevők megje|ölését.
írja eĺő, va|amint a kiegészÍtő
Aho| a Kbt. az aján|atkérő számára az aján|attevők éľtesítesét
67.
tájékoztatás megadása [Kbt. 45. $], a hiánypót|ás [Kbt.
sf, a fe|vi|ágosítás [Kbt. 67. 5]
és indoko|ás [Kbt. 69-70. $] kéréseesetében az aján|atkérő a közös aján|attevőknek szó|ó
értesítését,tajékoztatását, illewe fe|hÍvását a közös aján|attevők nevében eljárni jogosult
képvise|őnek kÜ|di meg.

Amennyiben az ajánlatkérő aján|ati biztosÍték nyújtását [Kbt. 59. 5] írja e|ő, a kozös
aján|attevőknek a biztosítékot e|egendő egyszer rende|kezésre bocsátaniuk. Az aján|ati
(4)
kötottségnek bárme|yik közös aján|attevő részérő| töftént megsétése [59.
bekezdése] esetén a biztosítékaz ajánlatkérőt i||eti meg!

s

6.6. A közös
6.7.

M

aján|attevők a szerz&és te|jesítéséértaz aján|atkérő felé egyetem|egesen fe|eĺnek.

egY közös

aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) szemé|yében az aján|attételi

határidő |ejárta után vá|tozás nem kovetkezhet be.

Ha egy gazdasági szerep|ő a kozbeszezés éftékénekhuszonöt száza|ékát megha|adó
mértékbenfog közvet|enü| részt venni a szerződés - részaján|at.tételi |ehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerződés - te|jesítesében, akkor nem lehet a|vál|a|kozónak

minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés te|jesítésesorán közös aján|attevőként ke||,
hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szeĺz&ésteljesítésébenva|ó résaĺéte|e
arányát az határozza meg, hogy mi|yen arányban részestil a beszezés tárgyának álta|ános
forgaImi adó nélkÜl számított e||enértékébő|.
Amennyiben több gazdasági szerep|ő közösen tesz ajánlatot a közbeszezési e|járásban,
akkor az aján|athoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megál|apodást.
A közos aján |attevők megá |apodásá nak tarta maznia kell :
je|en kozbeszezési eljárásban közös aján|attevők nevében e|járni (továbbá
ka pcso|atta rtá sra ) jogosu lt képviselő szervezet meg nevezését;
- a szeződés teljesítésééftegyetemleges felelősségvá||alást minden tag részérő|;
- aján|atban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetéséta tagok és a
vezető kozött;
- a szám|ázás rendjét.

a

7.

|

I

arÁľI.nľr röľöľľsÉc
Az aján|ati kötöttség időtaftama: 60 nap (a tárgyalások befejezésétő| számítva).

8.
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Az A'ÁNuToK FELBoNľÁsł

8.1.

Az aján|atokat tafta|mazó iratok fe|bontásának helye és ideje:

Ész.xen rn'

Lo26 Budapest Pasaréti út 83.
2o1,
..'. 1o.oo óra

.-.

fe|bontásánál csak az aján|atkérő, az ajánlattevőt va|amint az á|ta|uk
meghívott szeméIyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesti|ő aján|atkérő
esetében - a kü|on jogszabá|yban meghatározott szeruek képvise|ői, va|amint szemé|yek
lehetnek jelen.

8.2. Az ajánlatok

9.

Az A'ÁNIAToK ELBÍRÁLASA

9.1. Az ajánlatok értékelésiszempontja a Kbt. 7L. 5 (2) bekezdés a) pontja szerint
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

a

9,2. A

|ega|acsonyabb összegű e||enszo|9á|tatás éftéke|ésiszemponton be|ti| az Aján|atkérő az
egyosszegű nettó aján|ati árakat veti ossze és a Kbt. szabá|yai szerint a |ege|őnyosebbet

(lega|acsonyabbat) preferálja. Az egyösszegű nettó árakat úgy ke|| megadni, hogy azok
tarta|mazzanak minden járulékos kö|tséget, függet|enül azok formájátó| és forrásátó|, pl.
vÁu, kü|önböző díjak és il|etéket stb. Az aján|atok kido|gozásakor vegyék figye|embe,
hogy az aján|ati árnak teljes köríínek ke|l lennie, vagyis magában ke|| fog|a|nia va|amennyi
aján|attevői kifizetési igényt.

9.3.

Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szeĺződéskotésva|utaneme is
csak ez lehet.

9.4. Az

aján|atok e|bírá|ása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgálnia, hogy az aján|atok
dokumentációban, va|amint a
megfele|nek-e az eljárást megindíto fe|hÍvásban,

jog sza bá |yokba n meg hatá rozott fe|téte|eknek.

a

9.5. Az

aján|atkérő köte|es megállapítani, hogy mely aján|atok érvényte|enet és hogy Van-e
o|yan aján|attevő, akit az e|járásból ki ke|| zárni, Ae. ajánlatok téte|es áwizsgálása során
megá||apításra kerülnek az aján|atok eset|eges érvénytelenítésérevagY az ajánlattevő
kizárására okot adó körĹi|mények.

9.6.

az e|járást megindíto fe|hívásban meghatározott értéke|ési
va|amint a Kbt. 7I-73. $-okban, az eljárást megindító fe|hívásban,

pE. érvényesajánlatokat

szempont alapján,

továbbá a je|en dokumentációban

fogla|takra tekintette| ke|| értéke|ni.

9.7. Az

ajánlatkérő az aján|atokat a |ehető legrövidebb időn be|ü| koteles e|bír.á|ni, az e|bírrá|ást
o|yan időtańam a|att ke|| e|végeznie, hogy az ajánlattevőknek az e|járást |ezárő döntésrő|
va|ó értesítésére
az aján|ati kotöttség fenná||ása a|att sor kertiljön.

9.8. Az ajánlatkérő indoko|t esetben az

aján|ati kötottséo |ejáftanak időpontját mege|őzően
felkérheti az aján|attevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig töfténő további
fenntaftására, az aján|ati kötottség kiterjesztése azonban nem ha|adha$a meg az ajánlati
kotottség |ejártanak eredeti időpon$átó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az ajánlatké'ő á!ta! megadott határidőben nem nyilatkozit úgy ke|l
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkéľő álta! megje|iilt időpontig fenntartia.
Amennyiben va|amelyik aján|attevő ajánlatat nem tartja fenn, az aján|ati kötöttség
|ejáĺtanak eredeti időpontját kovetően az eljárás további részébenaz énéke|éssorán
aján|atát figye|men kiivü| kel| hagyni.

9.9. Az

aján|atkérő koteles az összes aján|attevő számára azonos feltéte|ekke| biztosítani a
hiánypotlás |ehetősegét va|amint az aján|atokban ta|á|ható, nem egyéńe|mű k.ljelentéset
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nyi|atkozatot igazo|ások taftalmának tisztázása érdekében az aján|attevőktő| fe|vi|ágosítást
kérni. A hiánypótlás és fe|világosítás kérésrevonatkoző szabá|yokat a Kbt. 67. $-a
taľta|mazza. Aján|atkérő nem rende| e| újabb hiánypot|ást, ha aján|attevő a hiánypot|ása
során korábban nem szereplő gazdasági szerep|őt von be az e|járásba és e gazdasági
szerep|őre tekintettel lenne szÜks{;es az újabb hiánypot|ás.
9.10. Mindaddig, amíg bárme|y ajánlattevő számára hiánypot|ásra Vagy fe|világosítás nyújtására
határidő van fo|yamatban, az ajánlattevő poto|hat o|yan hiányokat ame|yekre néaĺeaz
aján|atkérő nem hÍvta fe| hiánypót|ásra.

9.11.Az aján|atkérő az étéke|ésszempontjábol lényeges aján|ati e|emek tarta|mát mega|apozó
adatokat va|amint indoko|ást kote|es írásban kérni és errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejű|eg, írásban értesíteni,ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figye|emme| arányta|anu| a|acsony árat tafta|maz bárme|y olyan, az eĺlenszo|gá|tatásra

vonatkozó osszeg tekintetében, amely önál|óan éftéke|ésrekerti|.
Ac. ár aránYtalanu| alacsony vo|tának megíté|ésekoraz aján|atkérő korábbi tapasztalataira, a
közbeszezést
közbeszezést mege|őzően végzett piaďe|mérés eredményére vagy
mege|őzően a becsü|t éĺtékmeghatározásához fe|haszná|t egyéb adatokra ke|l figye|emmel
lenni. Köte|es az aján|atkérő a fentieket a|kalmazni kü|önösen akkor,ha az aján|atban fog|a|t
az (1) bekezdés szerinti ellenszo|gá|tatás több, mint húsz száza|ékka| e|tér a
kerülő va|ame|y e|eme esetén az
közbeszezés - az e||enszo|gáltatás onállóan éĺtéke|ésre
a 18. s (2) bekezdésének alka|mazása né|kü| számított becstilt
adott e|emre eső
értékétő|.
Az irreá|is aján|ati e|em (e||enszo|gá|tatas) miatti indokolás kérésszabá|yait a Kbt. 69. 5-a
tartalmazza.
Amennyiben az aján|ati ár mega|apozottságáró| szó|ó döntés meghozata|ához az szüksĄ;es,
az aján|atkérő összehason|ítás cé|jábó| a többi aján|attevőtő| is kérhet be meghatározott
aján|ati e|emeket mega|apozó adatokat.

a

-

-

-

9.12.

Ha az ajánlatnak az

éftéke|ésirészszempontok szerinti valame|yik tafta|mi e|eme
lehetet|ennek Vagy tú|zotLan magas Vagy a|acsony méftékűnet illetve kirí'voan
aránytalannak értéke|tkote|ezettségvá|lalást taľta|maz, az aján|atkérő az érintett aján|ati
e|emekre vonatkozó adatokat, va|amint indoko|ást köte|es írásban kérni. Az aján|atkérőnek
erről a kérésről a többi aján|attevőt egyidejíĺ|eg, ír.ásban éftesítenieke||.
Az aján|atkérő az indoko|ás és a rende|kezésére á||ó iratok a|apján kote|es mągyőződni az
ajánlati e|emek mega|apozotlságáró|, te|jesíthető*gérő|, ennek során az aján|attevőtől
írásban tájékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan.

Az

aján|atkérő köte|es éĺvényte|enneknyilvánítani

az

aján|atot

e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűségge| összeegyeztethetőnek

10.

ha nem

tartja

az indoko|ást.

EREDMÉNYHIRDETÉąösszEcEzÉs Az AJÁNLAToK ELBÍRÁusÁnól

10.1.Az aján|atkérő köteles az aján|attevőt írásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
eljárás eredménytelenségérő|,az aján|attevő kizárásáró|, a szerződés teljesítéséreva|ó
alkaImat|anságának megá||apítasáról, ajánlatának egyéb okbol toftént éruényte|enné
nyi|vánításáró|, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a lehető
|eghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belül.

11'

EtőzETEs VITARENDEZÉS

11.1.A Kbt. 79. S (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre ke||
benyújtani:

ESZ.KER Kft.
1026 Budapest' Pasaréti út 83.
Fax: +36 17OO 2893
E-
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mail : titkarsag(ôeszker.eu

L2.

A szERzőoÉs urcroľÉsrÉsreutsÍĺÉsr

Lz.L.Eredményes közbeszezési e|járás a|apján a szeződést a nyeftes szeruezette| (szemé||yel) közös ajánlattéte| esetén a nyeftes szeruezetekke| (személyekkel) - ke|| írásban megkotni a
kozbeszezési e|járásban kozölt végleges fe|téte|et szeződésteruezet és aján|at
ta fta má na
I

k megfe|elően.

L2.2.^ szeaődésnek tarta|maznia ke||

- az

e|járás során alka|mazott értéke|ésiszempontra
tekintettel - a nyeńes ajánlat azon e|emeit ame|yek értéke|ésrekerü|tek.

Ĺ2.3.pe. ajánlatok e|bírá|ásáró| szóló írásbeli összegezésnek az aján|attevők részéretöĺtént
megküldése napjátó| a nyeftes aján|attevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha
aján|atkérő hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő aján|ati kötöttsége további
harminc nappal meghosszabbodik.

Lz.4.Az aján|atkérő kote|es szeződéses fe|tételkénte|őírni, hogy:
. a nyertes aján|attevő nem fizet, i|letve számol e| a szerződés teljesítéséve|
összefüggésben o|yan ko|tségeket me|yek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfe|elő társaság tekintetében merÜ|nek fe|, és melyek a nyeľtes
ajá n |attevő adóköte|es jovede| mének csökkentésére a ka masa k;
szerződés te|jesÍtésénekte|jes időtaftama alatt tu|ajdonosi szerkezetét az
aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett ügy|etekrő|
az aján|atkérőt ha|adélGa|anul éftesíti.

. a

l

I

L2.5.pE. aján|atkérőként szezó1dő fél jogosu|t és egyben köte|es a szeződést fe|mondani - ha
szükséges o|yan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata
e||átasáró| gondoskodni tudjon _ ha:
a nyeĺtes aján|attevőben köaĺetetten vagy közvet|enrjl 21o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y olyan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szervezet, ame|y nem fe|el meg az 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott

.

fe|téteIeknek.

. a

nyeĺtes aján|attevő kozvetetten vagy közvet|enü| 25olo-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes
szeruezetben, ame|y nem fe|e| meg az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
fe|téteIeknek'
Je|en pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szeződés megszűnése
e|őtt má r te|jesített szo| gá ltatás szerződésszerű pénzbe| i e| lenéńékérejogosu |t.

a

szerződéshez arra vonatkozó
a magyar adóhatóság
köałet|enü| beszerezhet a nyeĺtes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok kozötti
jogsegély igénybevéte|e nélkül.

12.6.A

k|'ilfö|di adói||etősegű nyeftes aján|attevő kote|es

meghata|mazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó|

L2.7.př, aján|attevőként szezó1dő fél te|jesítésébenköte|es közreműkodni az o|yan a|vá|lalkozó
és szakember, amely a közbeszezési e|járásban részt vett az ajánlattevő a|ka|masságának
igazo|ásában. Az aján|attevő köte|es az aján|atkérőnek a te|jesítés során minden o|yan .
akár a korábban megje|o|t alvállalkozó helyett igénybe venni kí'vánt - a|vá||alkozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt
nyi|atkoznia ke|l arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kí'vánt a|vá||a|kozó nem á|| a kizárő
okok hatá|ya a|att.

25

AoÁsvÉĺrlrszenzőoÉs
TERVEZET

mely |étrejött

képvise|i:

(székheIy:

egyrészrő|

.

.........) mint Vevő (továbbiakban Vevő)

másrészrő|a.............(székhe|y:......,képv:

.........

..., adószám: .....................; ........................) mint E|adó (a
cégjegyzékszám:
továbbiakban: E|adó) közott az a|ulírott he|yen és időben, az a|ábbi feltéte|ek me||ett:

t: EIőzmények

2011. évi cvffi. töruény (továbbiakban: Kbt.) ilI. része a|apján nemzeti e|járásrend
szerinti hirdetmény közzététe|e né|kü|i tárgya|ásos e|járást folytatott le 2015. évben ,,Magdo|na
Negyed Program III. Közterti|et program keretében térfigye|ő kamerarendszer kiépítése,,

Vevő

a

megnevezésse|.

Az e|járásban nem vo|t lehetőseg részaján|at benyújtására, így jelen szerződés tárgya a te|jes
beszezési targy és mennyiség.
Az e|járásban a nyeftes aján|attevő E|adó |ett, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak megfe|e|ően
Felek az a|ábbi szeződést kötik.
Vevő kijelenti, hogy a 2013. évi V. töruény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.$ (1) bek. 7. pontja a|apján
szerződő hatóság nak

mi

nősül.

II. A szeződés tárgya

1.

E|adó eladja, Vevő megvásáro|ja a közbeszerzési e|járás iratanyagában meghatározott
mennyiségű, műszaki specifikációjú, új eszkozöket a közbeszerzési e|járás iratanyagában
meghatározott szolgá|tatások megva|ósításával együtt, a műszaki |eírásban rögzített műszaki
tarta|omma|, hiány-, és hibamentesen.
E|adó feladatát rész|etesen a kozbeszezési e|járás felhívása és dokumentációja taŕa|mazza.
Fe|ek az e||átandó szo|gáltatások vonatkozásában megál|apodnak abban, hogy E|adót ezen
szolgá|tatások vonatkozásában eredményfe|e|ősség terhe|i.

E|adó főkotelezettsége

a

szerződés kozvetett tárgyának

a

teljesítési he|yre történő

|eszál|ítása, fe|szere|ése, Ĺizembe he|yezése és átadása.

4.

Fe|ek megá||apítját hogy a te|jesítés (a meghatározott kovete|mények vonatkozásában)
akkor megfe|e|ő, ha a teljesített termék (értve ez a|att a kia|akított rendszert is) a
rendettetésszerű haszná|atra a|kalmas, továbbá megfe|e| a jogszabályoknat és a műszaki
|eírásban fog |a ltakna k.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy az aján|atban eset|egesen konkrétan megaján|ott termék
helyett (a termék gyártasának megszĹĺnése,a márkanév megvá|tozása, vagy időszakos

beszerezhetet|enség miatt) azonos vagy jobb je||emzőkkel bíró terméket szolgáltathat az
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6.

E|adó. Ez a szabá|y csak akkor a|ka|mazhato, ha az eredeti termékke| va|ó te|jesítésnek az
E|adón kÍVtil á||ó okbó| torténő |ehetet|enné vá|ását az E|adő e|őzetesen igazo|ja (tudomásra
jutásakor haladékta|anul beje|enti) és egyben igazolja (termékismeľtetővel), hogy a
te|jesítésre megajánlott termék je||emzői megfeleĺnek az aján|atban meghatározottaknak.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy az e||enéték fentiek következtében nem vá|tozik.
Vevő a jelen szeződés a|áírásáva| hozzájáru| ahhoz, hogy az E]adó közreműködőt Vegyen
igénybe a Kbt. szabá|yai szerint. A jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéértés

mulasnásáét az E|adő, mint saját magataftásáét fe|e|. A joge||enesen igénybe vett
közremíÍködő esetén fele| mĺndazon hátrányos következményekéft, ame|y
következett vo|na be.

e

né|ktj| nem

III. Az e|lenéfték

1. A termékek e||enéĺtékét- me|y

magában fog|a| va|amennyi, a fe|hÍvásban i||. je|en
szeződésben rĘzített köte|ezettség e|látásának e||enértékétis - a fe|ek az, E|adó aján|ata
forint+Áfa összegben
..................Ft+Áfa,
állapítják meg.
Az egyes terméket szo|gáltatások egysegárát a szerződés me||éklete taftalmazza.
A megrende|t és teljesített termék e||enértékénekmegfizetésénekfe|téte|e, hogy a hiány-, és
hibamentes te|jesítést a Vevő képvise|ője igazo|ja (me|y nem terjed ki az eset|eges ún. Ętett
hibákra). A fenti tartalmú okirat a szám|a köte|ező me|léklete.
A je|en szerzffiéshez vezető e|járás, a szeĺződés, a szám|ázás és a kifizetések pénzneme a

azaz

alapján

2.
3.

4.
5.

6.

magyar forint (HUF).
A projekt finanszírozása a KMOP-5.I.IĺB-Ĺ2-k-2012-0001 azonosító számú projektből töŕénik
az utófinan szírozás szabáĺyai szerint.
Vevő e|ő|eget szolgá|tat. Az elő|eg méĺtékea nettó véte|ár 25o/o-a. Az elő|eg igénybevéte|e
nem köte|ező. Az e|ő|egről e|ő|egszám|át kell kiá||ítani. Az e|ő|eg biztosításának fe|téte|e az

e|őlegge| azonos összegű elő|eg-visszafizetési biztosítékszo|gáltatása, me|ynek cé|ja az
e|őlegge| való nem szerződésszeríí e|számolás/visszafizetés esetén az ezze| kapcsolatos
megrende|ői igények kie|egítesének biztosítása. A biztosítékot a Kbt. 126.s (6) bek. a) pontja
biztosítek szo|gá|tatásának hatarideje az e|ő|egbekérő
a|apján kell szo|gá|tatni.
benyújtásanak időpontja. A biztosítéknakaz e|őlegge| való e|számo|ásig kell hatá|yban
(|ehívhatónak) kennie. pE. e|ő|eg-visszafizetési biztosítékraegyebekben a jó|te|jesítesi
biztosítékra vonatkozó sza bá |yok megfele|ően a ka maza ndóa k.
7. A végszám|ában számo|andó e|.
8. A Vevő részszám|ázási |ehetőséget nem biztosít.
9. A véte|ár megfizetése szám|a kézheaĺéte|étő|számított 30 napon be|ül, a Kbt. 130. s (1),(5)(6) bekezdése, továbbá a Ptk.6:130.5 (1) bek-nek megfe|e|ően átuta|ássa| történik azEladő

A

l

10.

ü;ő.;.kř;;;; ,*a; ;;

I

il;;;;ilŕ;ä,ää;ä':':ľlTili..o'uny (a továbbiakban:

Art.) 36/A. $-ában fog|a|takat te|jes körben a|ka|mazza.
te|jesítésigazo|ás a szám|a (szám|ák) köte|ező mellék|ete. A teljesítésigazo|ás kiál|ítasára
...... jogosult.
12. Megrende|ő csak a jogszabá|yoknak és és je|en szeződésnek mindenben megfe|e|ő szám|át
fogad be.
13. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a termék aján|atban meghatározott e||enéftékemagában
fogla| valamennyĺ, a jelen szerződés teljesítésévelkapcso|atos szo|gáltatás ellenértékétis.
E|adó a termék aján|atban rĘzített e||enétékénkívtil je|en szeződésse| kapcsolatosan
11.
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A

további igényt semmi|yen jogcímen nem terjeszthet e|ő, kivéve az eset|eges késede|mi
kamatot.

14. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk-ban (6:155.5) meghatározottak szerĺnti késedelmi
kamat és kö|tségáta|ány megfizetésére köte|es.

Iv. A szeződés taÉalma

1.
2.
3.

a

szerződés tárgyát rende|tetésszerű haszná|atra a|ka|mas állapotban, határidőre
köte|es a Vevőnek átadni. Ennek e|maradása sú|yos szerzffiésszegésnek tekintendő.
Az átadás-átvéte| időpontjáról a Vevőt köte|es az E|adó |ega|ább 5 munkanappa| korábban
E|adó

éľtesíteni.
A teljesítéshelyei:
A 10 kamerahe|y kiépítesa kovetkező helyeken:
Kisfuvaros utca - Homok utca sarok,
Te|eki tér - Lujza utca sarot
Dankó utca - Ká|vária tér sarot
Diószegi S. utca és Ká|vária tér sarot
Fiumeĺ út _ Népszínház utca sarok (,,Dobozi té,'r),
Bauer Sándor utca . Homok utca sarot
Ká|vária utca - Ká|vária tér sarok,
Te|eki tér 15 - Fiumei út sarot
Lujza utca - Baross utca sarok
Dobozi utca - Baross utca sarok
míg a kamerarendszer fogadóközpontja a Budapest, VilI. Víg u. 36.-címen, a BRFK VIII.
kerü|eti Rendőrkapitányság terÜ|etén ta|álható.
E|adó saját (vagy más) megfe|elő fuvareszközén köte|es biztosítani a terméknek a teljesí!és
helyeire tofténő szállÍľását" A szál|Ítás módszerének (a|ka|mazott eszköznek) olyannak kel|
|ennie, hogy
termék ne sérĹiljon, jogszabá|yoknat szabványoknak mindenben
megfeleljen. A |erakodás az E|adó köte|ezettsége' E|adó köte|es a |erakodáshoz a megfe|e|ő
szemé|yi, i||. tárgyi feltéte|eket biztosÍtani. Ennek elmaradása sú|yos szerződésszegésnek

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4.

a

a

tekintendő.

5. A
6.

7.
8.

termékek felszere|ése, üzembe he|yezése, rendszerbe á||ítása (továbbiakban: Üzembe
he|yezés) az Eladó köte|ezettsége.
Az üzembe he|yezés során E|adó köteles a tevékenységétúgy v&trezni, hogy a je|en|eg

üzemelő rendszer műkodésétD€, Vagy csak e|őzetesen a BRFK VIII.
Rendőrkapitányságáva| e|őzetesen egyeztetve) akadá|yozza Vagy kor|átozza,

ker-i
Ezen

kote|ezettség megséftése súlyos szerződésszegésnek minőstil.
E|adó fe|e| mindazon károkét, ame|y a nem megfe|e|ő Üzembe helyezési tevékenységmiatt a
Vevőt Vagy a je|en|egi rendszer érintett részénektu|ajdonosát (haszná|óját) köaĺetve, vdgY

koałet|enüléri.

Eladó köteles betartanĺ, i||. betaftatni az egyes munkavégzési he|yszínekre vonatkozó
eset|egesen speciá|is munkavégzési,be|épési,ott tartózkodási szabá|yokat. Ennek
meg

9. A

sértése, s ú lyos szerződésszeg ésn e k

m

i

n

ősü

|.

kamerák energiael|átásához energiae|látási pont kia|akítasa szÜksĄ;es, me|yet

áramszo|gá|tató kijetolt betáp|á|ási pontjáró| ke|| leagaztatni.

A szükéges teruek

a

helyi

e|készítése,engedélyek és hozzájáru|ások beszezése (energiae||átás,
koztertj|eti hírközlő hálőzat, stb.) az E|adó fe|adata' Továbbá fe|adata ezen fe|adatokka|
fe|merülő va|amennyi ko|tség (ide értve az i||etéket és a ig. szo|g. dfiat is) vise|ése.
1I. Az. ún. átvite|i utak és a kamerahe|yek kia|akítasahoz szÜkséges kommuná|is épíltményet
a|építményekés egyéb fe|haszná|ni kívánt infrastruktúraként szerep|ő elemelÝ műtárgyak

10.
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igénybevéte|éhezszĹjkséges koordinációt egyeztetések i||etve a megfe|e|ő engedé|yek,
hatósági bizonyÍĽványok beszezése (ennek ko|tségei) az E|adó fe|adata. Szintén E|adó
fe|adata az eset|eges új átviteli kozegek kiépítése,engedé|yeztetése.
magyar jogszabá|yokban, magyar
tf.
szo|gá|tatott eszközöknek meg kel| fele|niÜk
^
szabványokban és műszaki |eírásokban felsoro|taknak, így tobbek kozött rendelkezésre ke||,
hogy á||jon:
azérintésvéde|mikövetelményekbetańasátigazoló hatósági bizonyítvány,
kamerák fe|szere|ésére vonatkozó te|ephe|y engedé|y,
jogerős építésiengedé|y,
mä9yar nye|vű rendszefteru és üzemvite|i-keze|ési utasítás.
13. E|adó köte|ezettsége
kész rendszer átadását mege|őzően, egyszeri alkalomma| a
keze|őszemé|yzet olGatásanak |ebonyolítása és ennek igazo|ása. Ezen köte|ezetbég te|jesítése
az áwétel további feltéte|e.
14. A fe|haszná|t eszközoknek meg ke|| fe|elniÜk az európai il|. magyar jogszabá|yokban, magyar
és Eu-s szabványokban és a műszaki |eír'ásban fe|soro|taknak.
pE
15.
átadás-átvéte| további fe|téte|e, hogy az a|ábbi fe|téte|ek te|jesÜ|jenek, krjlonösen í9y
többek között az érintésvéde|mikövete|mények betaftasát igazolő hatósági bizonyítvány,
kamerák fe|szere|ésére vonatkozó telephe|y engedély, jogerős építesiengedé|y, magyar
nyelvű rendszerteru és üzemviteli.keze|ési utasítás, továbbá jótá||ási jegyek átadása is
szükséges(ek). A rendszer minden kísérő dokumentációjának (gépkonwek, keze|ési, beál|ítasi
|eírásot hálózatitözskonyĺet stb.) magyar nyeĺvíÍnekke|l |ennie.
pc
Ĺ6.
átvéte| további fe|téte|eit a műszaki leír.ás tata|mazza.
17. Az átadás-áWéte| során az E|adő átadja a termékek haszná|ati útmutatóit, adott eseten
jóta|lásijegyét, ill. az egyéb re|eváns dokumentumokat.
18. Az átadás-átvétel e|őtt az Eladó a rendszer rizembehelyezésérő|, a szerződéses fe|adatok
maradékta|an e||átásáró| írásban értesÍtia Vevőt, aki a rendszerként működő termékeket
hiány-,
hibamentesség esetén, va|amennyi átvéte|i fe|tételként meghatározott
követe|mény teljesÜ|ése esetén áWeszi.
19. Amennyiben az átadás-áwéte| során hiba-, vagy hiány á||apítható meg, akkor az áwéte|t a
te|jesíités egésze vonatkozásában Vevő mętagadja. Ebben az esetben az E|adó köte|es
|egkésőbb 3 munkanapon be|ü| hiány-, és hibamentesen te|jesíteni. Az átadás-átvéte|
időpontjáró| az E|adó a Vevőt |ega|ább 1 munkanappa| korábban köteles éftesíteni.Ezen
rende|kezések bárme|yikének e|maradása sú|yos szerzffiésszegésnek tekintendő.
20. Felek rĘzítit hogy a teljesíĽése|fogadása és az átadás-átvéte|i jegyzőkönyv, valamĺnt a
te|jesítésigazo|ás Vevő álta|i kibocsájtása Vevő részérőlnem je|enti az űn. Ętett hibát

a

.
.
.
.

a

és

szabad szemmel nem |átható hiányosságot i||. mindazon követe|mények esetén, melyre
műszaki adat előír.ásra került de mérésrenem kerÜ| sor a hiány-, és hibamentes te|jesítés
igazo|ását.

21. E|adó csak |egá|is,

a

vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásbo| szerezheti be a

termékeket me|yet Vevő kéréséreigazo|nia ke||. Ennek e|maradása
szerződésszeg és n e k

te ki nte

n d

sú|yos

ő.

megrende|és te|jesítése akkor történĺk meg, amikor a termék (rendszer) a Vevő részéről
átvéte|re kerü|t. Eddig az időpontig a kö|tség-, és kárueszé|ryise|és az E|adót terhe|ik.
23. Felek kifejezetten ĺĘzítik,hogy az átvéte||e| a Vevő időben kor|átlan, térben és fe|haszná|ási
jelen szeződéssel osszefüggésben
módban kor|átozott fe|használási jogot szerez
22.

A

a

ke|etkezett, a szeĺző jogi védelem a|att á||ó va|amennyi műre, szoftverre. E kor|át|an
műnek a je|en szerzffiés céljának megfe|e|ő
fe|használási jog magában fog|alja
fe|haszná|ását, a Vevő vagy harmadik szemé|y szerinti átdo|gozásának |ehetőségéve|. Fe|ek
kĺfejezetten k.ljelentit hogy a fe|használási jog kiterjed annak átengedésére a rendszer

a

29

mindenkori üzeme|tetőjénelýhaszná|ójának

történő ingyenes átadására

is

ezen

az

üzeme|tetési/haszná|ati jogviszony időta ftamá ra.
24. Fe|ek kifejezetten rązítik, hogy fe|haszná|ási jog e||enértékéta véte|ár taftalmazza.
25. Fe|ek megállapodnak abban, hogy Eladó fe|e| azéľt,hogy harmadik szemé|ynek ne legyen
o|yan joga, vagy igénye, me|y Vevő vagy a fentebb megje|ö|t 3. szemé|y fentiek szerinti
fe|haszná|ási jogát akadá|yozza Vagy kor|átozza. E|adó ebben az esetben köteles
ha|adélca|anu| intézkedni a tehermentesÍĽés iránt i|l. amennyiben ez 15 napon be|ü| nem
sikerü|, akkor Vevő e|á||hat a szerzffiéstől és kára megtérítésétkovetelheti.

V. Szeľződési biztosítékok

-

E|adó késede|mi kötber
Késede|mes te|jesítésesetére - amennyiben azéft E|adó fele|ős
késede|mi kotbér méftéke50.000.-FVnap, azaz Ötvenezer
megfizetéséreköte|es.
forinýnap, minden megkezdett naptári napra. Vevő a 30 napot meghaladó késede|mes
te|jesítéstsúlyos szerzffiésszegéskéntétéke|heti,és szerződés hatá|yát egyo|da|ú
nyi|atkozatával megszüntetheti (e|á||ás vagy fe|mondás), amikor is a meghiúsulási kotbér
szabályai irányadóak.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben azéń E|adó fe|e|ős és a je|en szerződés
te|jesí]tése meghiúsu| az E|adó meghiúsu|ási kötbér fizetéséreköte|es. A meghiúsu|ási kötbér
mértékea nettó e||enszo|gá|tatás (kötbéra|ap) 3oo/o-a.
A Vevő a kötbérkövetelését ír.ásbe|i fe|szó|ítas útján éruényesítheti,me|ynek az E|adő köte|es
8 naptári napon be|ü| maradékta|anu| e|eget tenni. Amennyiben az E|adó a fe|hívás
kézhezvételétkövető 3 napon belü| érdemi - indok|ássa| és bizonyítékokka| a|átámasztott
kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövete|és az Eladó részérő| e|ismeftnek tekinthető és ezzel
beszámíthatóvá vá|ilĺ a Kbt. 130.s (6) bek. fe|tételeinek te|jesü|ése esetén.
4. Vevő követe|heti a fentieken tú| fe|merü| ő kárát.
5. E|adó a szeęődés hibátlan te|jesÍtésénekbiztosítására va|amennyi beépített do|og, i||.
e|végzett munka vonatkozásában 24 hónap á|ta|ános jótá||ást vá||a|. E|adó jótá||ási
kötelezettsége_ azérintett hibával kapcso|atban - megszűnit ha a hiba bizonyíthatóan:
- rende|tetése||enes vagy szakszerűt|en haszná|at
- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,
- elemicsapás,
- szakszeríít|en szere|ő vagy javíto je||egű beavatkozás,
- a szükéges karbantaŕas hiánya
miatt kovetkezett be, fe|téve ha a fentieket mega|apozó tényekrő| és körü|ményekrő| a
Vevő az átadás-átvéte|i eljárás során kifejezetten tájékoztawa |ett.
Fe|ek kifejezetten megá||apodnak abban, hogy E|adó hozzájáru|, hogy az á|taĺa készített
üzemeltetési összefogla|ó a|apján az e|őírt karbantartási fe|adatokat Vevő, vagy az á|ta|a
megbízott harmadik szeméĺy|ássa €|, a jótállás megszűnésénekvagy kor|átozásának
jogkovetkezménye né|kü|, figye|emme| a 4. pontban fog|a|takra is.
7. Eladó a jótállási köte|ezettsége a|att a hiba bejelentésétő| számított ......... napon be|Ül köte|es
a javítást e|kezdeni és megfe|e|ő szemé|yi á|lománnyal annak befejezéséig fo|yamatosan
munkát végezni. A hiba k.ljavításának vegső határideje a beje|entést kovető -... Ílôp1 dZZdl1
hogy amennyiben egyéfte|míĺ,hogy a hiba kijavÍEása a fenti időtaľtamon be|Ü| nem
va|ósítható meg, akkor a fe|ek egyeztetnek annak határidejérő|'
A jótal|ási köte|ezettség nem érinti a Vevőt megi||ető ke||ékzavatossági jogokat, és azok
érvényesíthetősegét.
1.

A

a

-
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9'

E|adó a hibás te|jesítésselkapcso|atos vevői jótá||ási igények biztosĺtására jólte|jesítési
biztosítékszo|gá|tatására köte|es. Ennek ménékea nettó véte|ár So/o-a, A biztosÍtékota
Kbt.126.s (6) bekezdése a) pontja szerint ke|l szo|gá|tatni. Ezen biztosítékot a jótállási
kote|ezettség kezdetének időpontjában (te|jesÍ|és; sikeres birtokbaadást igazo|ó jegyzőkönyv
átvétele) ke|| szolgá|tatni, és a jótá||ási időszak |ete|téig kel| hatá|yban maradnia
(|ehívhatóság). Vevő
biztosítékbo|köaĺetlenĹil kie|egítést nyerhet fenti igényei
vonatkozásában (amennyiben E|adó jótállási köte|ezettségeit nem szerzffiés-, és

a

jogsza bá |yszerűen teljesíti).

a fenti biztosí|ék nem a Vevő számlájára töfténő befizetéssel (óvadék) kerĹi|
te|jesÍtésre, akkor Vevő a biztosÍték fentiek szerinti fennállását igazo|ő eredeti okiratot ke||,
hogy átadja Vevő részére. Vevő kizáró|ag o|yan okiratot fogad e|, ame|yben a Köte|ezett

10. Amennyiben

vá||a|ja, hogy amennyiben Vevő arró| tájékoztatja, miszerint az E|adó bármely okbó| nem tett

eleget szerződésben fog|alt és a biztosíĽékka| biztosított köte|ezettségeinet úgy E|adó helyett
Vevő első fe|szó|ítására átutalja a biztosítékbóĺannak felső határáig terjedően a Vevő á|ta|
megjelö|t összęet Vevő bankszám|ájára. A biztosítékiokiratban rogzÍEeni ke||, hogy a
szolgá|tatás visszautasÍtására,
Köte|ezett
szolgá|tatást nem vitatja, |emond
i|letve
bárme|y jogcímen való
vitatására
Vagy
beszámÍtására,
visszataftására, annak
csökkentésére (kivéte| fe|ső kor|át) vonatkozó valamennyi jogáró| továbbá arró| is, hogy
Etadónak a szerződésből vagy azzal kapcso|atban, i||etve más jogviszonybó| eredő, Vevőve|

a

a

szem beni követeléseit éruényesítse.

vI. A szeződés hatátya, egyéb megállapodások

1.

2.

3.
4.

5.

Je|en szeződést fe|ek a te|jesítésig kötik.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy Eladó teljesÍĽésének(dologszo|gá|tatás,

veghatárideje: 2015. 08. 15.
Felek a nem szeződésszegésre a|apított e|á||áslfelmondás jogát kizárják.
Bárme|y fé| jogosu|t a szankciós e|á||ás gyakor|ására, ha a másik fé| sú|yos szerzffiésszegést
követ e|. A sú|yos szeződésszegés _ függet|enÜ| attó|, hogy azt je|en szerződés konkrétan
nevesíti-e az érdekmú|ást önmagában igazolja.
Sú lyos szerz&ésszegésnekm nősü |, a men nyi ben Vevő
je|en szeződésnek mindenben megfe|elő
rende|tetésszeríÍen használható
vagyontárgyakat a|apos ok né|kül nem veszi át.
az el|enéftékmegfizetésével a megintést követően neki fe|róhatóan további 60 napon túli
késede|embe esik.
Sri |yos szeĺz(ńésszegésnekm nősü l kü |onösen, a men nyi ben Eladó :
ije|en szerződésben sú|yos szerződésszegésként meghatározott magataĺtást vagy egyéb
a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy akadá|yozó tanúsítja, vagy mu|asztást követ
el.
ii.30 napnáĺ hosszabb késede|embe esik a teljesÍ|és vonatkozásában, továbbá
iii.a hibás/hiányos te|jesítéséta meghatározott határnapig nem teszi szerződésszerűvé,
iv.bárme|y módon a Vevő i||' a korábban kia|akított rendszer műkodésétszükégte|enü|
akadá|yozza' Vagy szrikegtelen ü | zava rja,
v.adószámát tör|it
vi.ellene jogerősen felszámo|ási e|járás indu|, vagy végelszámolási kére|met nyújt be a
cégbír.ósághoz. vagY egyébként a cégjegyzékffi| tor|ik,
vii.o|yan magataftást tanúsítme|y a|apján a Támogatás te|jes összegének felhaszná|ása
veszé|ybe kerü|, vagy meghiúsu|.
Vevő jogosu|t és egyben köte|es fe|mondani, ha:

a

i

i

7.
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átadás)

és

1.E|adóban kozvetetten vagy közvet|enti| 25olo-ot megha|adó tulajdoni részesedést szerez
valame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet, ame|y

tekintetében fenná|l a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|ame|y
feItéte|.

2.E|adő kozvetetten vagy köaĺet|enü| 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést szerez
va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeĺvezetben, ame|y
tekĺntetében fenná|| a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|amely
fe|téte|.

a

3.Fenti esetekben Eladó
szerződéssze rű pén zbe i
I

el e
I

szerződés megszűnése e|őtt már teljesített szo|gá|tatás
n

éĺtéké
re j og os

u

I

t.

8.

Bárme|yik fé| kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fé| figye|mét fe|hMa
megfelelő határidő tűzéseve| a szerződésszegés megsztintetésére. Nem terheli a megintés
kote|ezettsége a fe|et ha az o|yan sú|yri, hogy ez nem várható e| tőĺe.
9. Fe|ek kije|entit hogy a szeĺződés te|jesítésébenfolyamatosan együttműködnet a fe|merÜ|ő
problémá kó| egymást ha |adéktala n ul éftesítik.
10. Fe|ek jognyi|atkozataikat kizárő|ag írásban, az áwétel helyét és idejét azonosítható módon
igazo|ő módon tehetik meg éruényesen. A fe|ek a fentieken értik az eleKronikus leve|ezés (emai|) és a fax formáját is)
11. Fe|ek képvise|etérefiognyi|atkozat téte|ére)az ott megje|ö|t eset|eges korlátozásokka| az
a|ábbi szemé|yek jogosu|tak kizáró|agosan :
Vevő részérő|:
Név, beosztás:. ............
Elérhetőségei (levé|cím,te|, fax): .....
Jognyi|atkozat korlátozása: ----Név, beosziás:
Elérhetőségei(|evélcím,te|, fax) : Jognyi|atkozat kor|átozása :
Név, beosztás: ..'..........
Elérhetősé9ei(|evélcím,te|, fax) :
Jognyi|atkozat korlátozása: csak aszerz&és te|jesítésévelkapcso|atban tehet
jognyilatkozatot
E|adó részérő|:

Név, beosztás:
E|érhetősegei(|evé|cím,te|, fax)
Jog nyi |atkozat kor|átozása

:

:

Név, beosztás:
E|érhetőségei (levé|cím,tel, fax):
Jog nyi |atkozat kor|átozása

:

72. Szerződő Fe|ek rögzítik, hogy je|en megál|apodás csak a fe|ek egyező akaratnyilvánításával,
ír.ásban modosítható, figye|embe véve a Kbt. vonatkozó előír.ásait (132.5) is.
t3, Szezffiő Fe|ek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdéstmegkísérlik peren kívü|i békésúton
rendezni, és csak ennek eredményte|ensége esetén forduInak bír.ósághoz.

14.

a

szerződés bárme|y pontja kogens
jogszabá|yba ütkozne, Vagy a közbeszerzési e|járás kötelező érvényűdokumentumának
tartalmával e||entétes lenne, akkor a szerződés fentieket séftő rendelkezése he|yébe minden további jogcse|ekmény, így ktiIonosen a szerződés módosítása né|kü| - a megsértett
kotelező érvényűjogszabályi rende|kezés vagy közbeszerzési dokumentumi rende|kezés

Felek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben

kerül. Fentieket kel| megfe|e|ően alka|mazni akkor is, ha va|ame|y kogens jogszabá|y akként
szeződésben
szerződés része (vagy
rende|kezit hogy va|amely rendelkezése

a
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a

szovegszerűen szerepe|nie ke|l) és azt szövegszerűen a szerződés nem tafta|mazza (az adott
rende|kezés a szerződés részétképezi).
15. Fe|ek megállapodnak abban, hogy az E|adó nem fizet, illetve számo| e| a szeződés
teljesí|éséve|összefÜggésben olyan koltsegeket me|yek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|téte|eknek nem megfele|ő társaság tekintetében merÜlnek fel, és me|yek az E|adó
adóköte|es jövedelmének csökkentésére aIkalmasak.
szerződés teljesítésénekte|jes időtartama alatt
16. Felek megállapodnak abban, hogy
tu|ajdonosi szerkezetét E|adó a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.5 (5)
bekezdés szerinti tigy|etękrő| az aján|atkércítha|adékta|anu| éftesíti.
17. Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Magyarország hatá|yos jogszabá|yai,
kü|önös tekintette| a Po|gári Töruénykön}^/ (Ptk.), illető|eg Kbt. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak azza|, hogy amennyiben je|en szeződés az éfte|mezésre vonatkozó e|térő
rendelkezést nem tarta|maz, ú9y je|en szeződésben alka|mazott kifejezéseket a Ptk.

a

rende|kezései szerint ke|| éĺtelmezni.

18.

Jelen szeęődés e|választhatatlan részéképezĺa Vevő példányához csato|va

közbeszezési e|já rás iratanyaga.
19. Jelen szerződés az aláírásava| |ép hatá|yba.

Budapest, 2015. ........

E|adó képviselője

Vevő képvise|ője

Ellenjegyzem:

ellenjegyző
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7.

számú melléklet

TARTALoM- Ésxgr.49.s (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK
oldaIszám

Taftalomjegyzék (fedő|apot vagy fe|olvasolapot kovetően) (1. sz. melléklet);
Fe|olvasó|ap (2.I.

ĺ 2.2. sz. me||ék|et)

Ajánlatĺ nyilatkozat (3l A sz. me||éklet)
Nyilatkozat az erőforrások rende|kezésre állásárő| (3ĺB. sz. melĺék|et)
Nyi|atkozat a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint (3lC. sz. me||éklet)

I. FEJEZET: xráno oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELőÍRT NYItATKozATot('
IGAZOLASOK
Nyilatkozat akizárő okok fenn nem ál|ására vonatkozóan aján|attevő, a|vá||a|kozó és
az alka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezet vonatkozásában (4. sz.
meIlék|et)

A Kbt. 56. s (1)

bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az ajánlattevő
nyi|atkozata arról, hogy o|yan társaságnak minősÜ|-e, amelyet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén, Vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó töruény
3. s r) pontja szerint definiá|t va|amennyi tény|eges tu|ajdonos nevének és á||andó
|akóhe|yének bemutatásat tartaImazó nyi|atkozatot szükséges benyújtani;
amennyiben a pénzmosásró| szó|ó töruény 3. 5 r) pontja szerinti tény|eges
tutajdonos nincsen, az aján|attevő erre vonatkozó nyilatkozata (4, sz. me||éklet)

il.

FEJEZET: GAZDASÁGI

És pÉľzÜeYrAtKALMAssÁcełl

KAPGSoHTBAN ELőÍRT NYILATKo vĐlTol$ IGAzoLAsoK

P1. Ajánlattevő csato|ja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés
b) pontja a|apján az e|őző három lezát riz|eti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje
számvite|i jogszabá|yoknak (e|sősorban a számvite|rő| sző|ő 2000. évi C. toruény)

éves beszámolójábó| a mérleget és az
eredménykimutatást. Amennyiben az aján|atkérő á|ta| kért mér|eget és
megfelelően összeá||ított

eredménykimutatást taftalmazó beszámo|ó a cĄ7információs szolgá|at hon|apján
megismerhető, a beszámo|ó adatait az aján|atkérő e|lenőrzi, a céginformációs
szo|gálat hon|apján megta|álható beszámoló részétképező mérleg és
eredménykimutatás csato|ása az ajánlatban nem szükséges.

ilI.

FEJEZET:

uÚszłrl, ILtEwE SZAKMAI

ALKAIMASSAGGAL
tÁso
K
KAPcso LATBAN E tőÍ RT NYI láTKozATo Ę IGAzo
M1. Aján|attevő mutassa be a 3L0|20II. (XII. ä.) Korm. rende|et 15. s (1)
bekezdés a) pontja a|apján az ajánlattételi felhÍvás megkĹi|désétő| visszafe|é
számított három év |egjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (térfigye|ő

kamerarendszer szá||ítása és bővítése)referenciáva|.) Az ismeftetéshez csato|ni ke|l
a 3t}ĺfo11. (Xu. 23.) Korm. rende|et 16. 5 (5) bekezdésében meghatározott
nyitatkozatot vagy igazo|ást. A referencianyi|atkozatbó| vagy referenciaigazo|ásbo|
minden a|ka|massáqi fe|téte| te|iesülésének ki ke|| derü|nie. (5. sz. me||éklet)

FELHÍVÁSBAN ELőÍRT EGYÉB
ry. FEIEZEÍ Az n:ÁľI.nľľÉľru
NYr LATKOZATO

l(

IGAZO IASO K

Aján|attevő, az alka|masság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szerep|ő cegjegyzésre jogosu|t, ajánlatban csato|t nyi|atkozatot, dokumentumot
a|áírő képvĺse|őiéneka|áí.ási címpé|dánya vagy a|áírás mintája.
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A cégkivonatban nem szerep|ő kote|ezettsé9vá||alók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szemé|ytől származő, aján|at a|áírására vonatkozó (a meghata|mazott
aláírását is taľtalmazó) írásos meghata|mazás teljes bizonyíto eĘű magánokiratba
fog|a|va (6. sz. me||ék|et)
Konzorciumi megállapodás
A közös aján|attevők megállapodásának taftaImaznia ke||:
a jelen közbeszerzési e|járásban közos aján|attevők nevében e|járnĺ (továbbá
ka pcsolatta rtá sra ) jogosu lt képviselő szeĺvezet meg nevezését;
a szerződés teljesítésééftegyetemleges fe|e|őssegvá||a|ást minden r,ag részérő|;
aján|atban vá||a|t kotelezettségek és a munka megosztásának ismeftetéséta tagok
és a vezető között;
a szám|ázás rendjét.

Nyi|atkozat elő|eg visszafizetési és|vagy jó|te|jesítési biztosÍtékbiztosítek

nvúĺtásáról. 0. sz' me||éklet)
Nvilatkozat árbevéte|rő| (adott esetben) (8. sz. mellék|et)
Árazott költséqvetés

v. FEJEZET:

vI.

Üztrtl

FEIEZET|

TITKoTTARTALMAZo rnnrox (ADoTT ESETBEN)

M n.rÁľuĺrevő Álrru

DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az aján|athoz csatolni

ke||

önálló
me||ék|etben

BEcsAToLNI xÍvÁľľ

a papír a|apú példány képolvasó

készÜ|ékke| készü|t

CD-re vagy DVD-re írt 3 db e|ektronikus peldányát!
Az aján|at minden o|yan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - modosítást hajtc lttak végre,
az adott dokumentumot a|áír.ó szemé|y(ek)nek a módosíĽásná| is kézjeggyel ke|| ellátni.
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2.L. számú mel|ék|et

FELoLvAsóI.łp
(önálló

aján|attétel esetén)

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cęjegyzésre jogosult vagy

sza bá|yszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)
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2.2. számű melléklet

FELotvAsolĺp
(ktizös ajánIattétel esetén)

1.

Ajánlattevői konzorcium

Név:

Székhelye:

Telefon:....
cegjegyzékszám:.........

Fax:..........
..... Adószám: ...............

E-mail:

Kapcsolattaftó neve:

2.

Ajánlattétel tárgya:

,,Magdolna Negyed Program III. Köztertjlet program keretében térfigyelő kamerarendszer
kiépítése,,

3.

Ajánlat:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszeríien
meghata |mazott képviselő a |á írása)
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3ĺA.számúmelléklet

łrÁľurrNYILATKoZAT1
nÉszTEKINTETÉgtľ2

A(z)

............... .. (a1:ánlattevő mqnevezése)
(Ąánlatteút nyiluántańo
székhelye)
(Ajánĺattevő cqjqyzékzána) nevében
cegbĺróság neve)
(tĺsztseg megjelölése), a(z) Józseńrárosi
kötelezettségvállalásra jogosult

Alu|írott

...., mint a
(ajánĺattevő

önkormányzat mint Aján|atkérő á|tal ,,Magdolna tlegyed Prcgram rII, Kőzterĺilet
pfiogram kerctében térfrgyelő kamerarendszer kÍépítésé,
tárgyában megindított
közbeszezési e|járássaI osszefüggésben.

1. Nyilatkozom a Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés Ęrgyának
a|ábbiakban

veszek

részeiveI

5 (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés te|jesítéséheza
közbeszeaés éftékének10o/o.át megha|adó mértékbenaz a|ábbi a|vá||a|kozó(ka)t kívánom

2. Nyi|atkozom a Kbt.

.+o

4

az a|ábbi száza|ékos

s

3. Nyilatkozom

4' A

Kbt. 60.

s

(5)

bekezdése a|apján,

hogy

az alábbi

(3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy ajánlatunk az e|őzőekben

meghatározott - á|taIunk teljes körűen megismeft - dokumentumokon alapszik.
r Az
aján|at eredeti pé|dányában az aján|at aláír'ója áľta| a|áírt eredeti pé|dányban benyújtandó

2Részaján|atonként
Amennyiben nem
4
Amennyiben nem
5
Amennyiben nem
3

kÜlön
kíván
kíván
kíván

kapacitást nyújtó

vennis:

kérjük csato|ni!
igénybe venni, úgy írja be, hogy.,Nem kíván igénybe venni,,
kÍván igénybe venni,,
ĺgénybe venni, úgy írja be, hogy
',Nem
igénybe venni, ú9y írja be, hogy,.Nem kíván igénybe venni,.

A

szerződésteruezetben rogzített, a tárgyi feladat el|átásához szÜkséges kote|ezettségeinket
maradékta|anul teljesÍtjĹik a Felo|vasó|apon rogzített ár a|kalmazásával. Nyilatkozunt hogy
ajánlatunkat az aján|ati kotöttség beál|tát követően az eljárást megindító fe|hívásban megje|ö|t
időpontig fenntaltjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyeftességĹink esetén a jelen dokumentáció mellék|etét képező
szeződésteruezet megkötését vá||a|juk és azt a szerződésben fog|a|t a fe|téte|ekke| te|jesítjÜk.
Nyilatkozom továbbá, hogy vá||a|kozásunk a kis- és középvá||a|kozásokró|, fej|ó:déstik
............-vá||a|kozásnak6 minősü| /
támogatásáról szó|ó toruény szerint
fej|ĺídésüktámogatásáról szó|ó
középvá||a|kozásokró|,
vál|alkozásunk nem taftozik a kis- és
toľvényhatá|ya a|á7.
Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)
(cegjegyzésre jogosu|t vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

6mikro-, kis- vagy középváĺ|a|kozás a 2oo4. évi )ooűV. törvény meghatározásai
rende|kezései nek tanuImányozását kovetően kérjÜ k megadni.
7
A nem alkalmazandó szĺivegrésztkérjük törölni.

szerint

-

a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y

3/B. számú melléklet
NYITATKOZAT

az erőÍorrások rendel kezésre állásaról
nÉszTEKINTETÉgrľ'

^(z)

A|u|írott

képvisel:

..........., mint kapacitást rende|kezésre
me|yet
bocsátó szeruezet a kozbeszezésekrő| sző|ő 201Ĺ. évi CVIII. torvény (Kbt.) 55. $-ának (5)
bekezdése atapján k.lje|entem, hogy a(z) Józseńrárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő álta| ,,

Magdolna Negyed Plogram

III,

Közterĺilet pfiogram keretében térfigyelő

a

szerzffiés
kameratendszer kiépítése,,tárgyban megindított közbeszezési e|járásban
teljesítéséhezszĹikséges a|ábbi erőforrások az ajánlattevő rende|kezésére fognak á||ni a szerz&és
teljesítésénekidőta fta ma a |att:
Rende| kezésre bocsátott pÉnzĹigyi, gazdaság i erőforrások:

Rende| kezésre bocsátott m űsza ki erőforrások:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghatalmazott képviselő aláír.ása)

8 Részajánlatonként kü|ön kéíÜkcsato|ni!

3lC. számú mel|éklet

A(z)

NYITATKOZAT
a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint

A|u|írott

RÉszTEKINTETÉatľ'

...............

* *:!?,
;égii;,á;jogosu|t
aj;;i;;;;;e ;a,,łÍ!!íľ#,łIl,,:#ffi
....., mint a

.. (ajánlattevő megnevezése)

(tĺsztseg megftlölése), a(z) Józseńĺárosi
köte|ezettségvá|lalásra
önkormányzat mint Ajánlatkérő á|ta| ,,Magdolna llegyed Program III. Kcizteriilet
pfiogram keretében térttgyelő kamerarendszer kiépítése,,tárgyban megindÍEott
kozbeszezési eljárással összefÜggésben.

A Kbt. 55. s (6) bekezdéséneka) pontja alapján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság igazo|ásakor
bemutatott, más szeruezet á|ta| rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szeĺzffiésteljesítés
során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módjalo:

A Kbt. 55. s (6) bekezdésénekb) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szeruezetet, amelynek
adatait az a|kalmasság igazolásához fe|használom, az a|ábbi módon Vonom be a te|jesÍtés
során11:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)
(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)

9 Részaján|atonként k.i|ön kérjük csatolni!
10

A megfe|e|ő rész kitci|tendő!

11A

megfe|e|ő rész kito|tendő!

4. számú mel!éklet

NYrurxozel
a kizáro okok vonatkozásá

ba n

mint

A|u|írott

a(z)
(székhe|y:

i, ł;äi:;;;:.?;ľ;n:m

i
;;; *;;ä .é9j #;;; ňö;;; ft Ĺöi ;;l išiää ), ii ääää
"g
pft,gram keletében
tárgyban kiíľtközbeszerzési
térfigyelő kameralendszer kÍépítésé,
e|járás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

I.

Az általam képvise|t szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. g (1) bekezdésében, Kbt. 56. 5

(2)

bekezdésébenmeghatározott kizáró okok hatá|ya a|á.

il.

szeĺződés te|jesítéséheznem vesz igénybe a Kbt. 56. s (1)
bekezdésében meghatározott kizárő okok hatá|ya a|á eső a|vá||alkozót/a|vá|lalkozókat, i||etve a
részünkre kapacitásait rende|kezésre bocsátó szeruezeteýszeruezetek nem taftoznak a Kbt. 56. 5
(1) bekezdésébenmeghatározott kizáró okok hatá|ya alá.

Cegünt mint aján|attevő

a

ur.

A| u

|

írott ajá n |attevő nyi |atkozom, hogy c{7emet12
szabá|yozott tőzsdén jegyzik l szabá|Yozott tőzsdén nem jegyzik.

-

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzit úgy13
az a|ábbiakat nyi|atkozom a plénzmosás és a terrorĺzmus frnanszírozása mege|őzéserőĺ és
megakadáIyozásáróĺ szóĺó 2007. évi OoCffI. töĺvény 3. s r) pontja szerint definiá|t
valámennyi tény|eges tulajdonosró|la:
á|landó |akóhe|ye:
'

-

neve:

va9y

az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérő| és
megakadá|yozásárő| szó|ő f007. évi cno0ű. töruény 3. 5 ra)-rb) pontja szerinti
természetes szemé|y hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi szemé|y
vagy személyes joga szerint jogképes szeľvezet vezető tisztségvise|ője(i)' aki(k)nek nevét
és á|landó |akóhe|yét az a|ábbiakban adjuk meg:

vezető tisztsĄ;vise|ő
Í2
t3

la

Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!

:

16

A ńénzmosás és a terrorĺzmu5 finanszírozása

tényIeges tulaidonos:
_

-'u

T7

, állandó |akóhe|ye:

mege|őzésérő|

és megakadá|yozásłírol szó|ó 2007. évi oooryI. törvény 3. 5 r) pontja szerint

-

ra'z a telTr'ész€tes vemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yĺségge| nem rende|kező szervezetben közvet|enü| vagy a Po|gári
Tdrvénykönyvrő| szó|ó 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. 5 (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazatĺjogok
vagy a tulajáoni hányad legaĺább huszonöt száza|ékáva| rende|kezik, ha a jogi szemé|y vagy jogi vemé|yisegge| nem rendeĺkező szervezet nem
a szaoávożou piacon jegrzett társaság, ametyre a közösségi jogi szabályozássa|vagy aza| egyenértékűnemzetközi e|őí'ásokka| összhangban
|évő közététe|i követe|mények vonatkoznat
rb) az a természetes vemé|y, aki jogi vemé|yben vagy jogi vemé|yiségge| nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. 5 (2) bekezdéseben
meghatározott - meghatározó befolyássaI rende|kezit,
rc) az a természetes szemé|y, akinek megbÍzásábó| valame|y ügy|eti megbíziĺst végrehajtanat
rd)- a|apíwányok esetében az a természetes szemé|y,
ĺ. aki az á|apíwány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezettje, ha a |eendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében aż alapítványt |étrehoztiá|í i||etve mĺíkódtetit ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az a|apítvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakorol az aĺapítvány vagyonának |ega|ább huszonöt gáza|éka
felett, il|ewe az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ŕa).rb) a|pontokban'meghatározott természetes veméĺyhiányában a jogĺ vemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező vervezet
vezető tisztségvise|ője;
'5 szükség esetén bővíthetől

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bályszerűen
meghataImazott képviselő a|áírása)

16
az ra).rb) alpontokban meghatározott termévetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy vemé|yes joga szerint jogképes szervezet vezető
tisutségvise|ője
17
9ükse9 esetén bőVíthető!

szerinti térfiqve|ó kamerarendszer szá||ítása és bóvíEése

Szerzódést kiitó másik fé|
(neve, székhelye, referenciát
igazo|ő szemé|y nevą
telefonszáma, e-mai l címe)

Těljeśítéś
iaéjé.:

(idótaŕama, -tÓl.ig, év, hÓnap, nap
pontossaggal)'

és he|ye

Szállítás táľgya,
megnevezése

Az
el|enszolgáltatás

Öśśzege(nettÓ Ft)

A te|iesítéśäż
e|óíŕásoknak és a

szezódésnek
megfelelóen

:]:]

:]

A saját te|jesítés

tiirtént?

.

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)
(cégjegyzésre jogosu|t vagy sza bá |yszerĹÍen
meghataImazott képvise|ó a|áír.ása)

méÉéke:

6.

sámú melléklet

MEGHATALMAZAS

mint a(z)

Alu|írott

)

(székhely:

igazo|ására igénybe vett

aján|attevő/a|vállalkozď

az

aIka|masság

más szeľvezet cégjegyzésrejogosu|t képviselője ezenne|

meghatalmazom

; |akcím:

), hogy a(z) ,,Magdolna llegyed

Plogram IIr, Közteriilet program kerctében téffigyelő kameratendszer kiépítése,,
tárgyban készített aján|atunkat a|áír.ásáva| |ássa e|.
Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hata

I

m

azó cqjąwésre jogosu

(meg hataI mazott

|t

képviselőjének a láírrása)

E|őttünt mint tanúk e|őtt:
A|áír.ás:

A|áírrás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

45

a |á

ír.ása)

7, számű melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 126. s (5) bekezdés szeľint előleg visszafizetési és jólteljesítési biztosÍBék
rendel kezésre bocsátásá ról

mint

A|u|írott

...:..:..::..l...::::..l...:.:...:...:::::::....'.........'.............................j

jogosult képvise|ője a(z) tőz*Ívárosi önkormányzat

Negyed Ptqram

lrr'

a(z)

ä:ä.Ĺrcvőszeruezet .u,!:.T*lľ;
mint Aján|atkérő á|ta| ,, Magdolna

Kőźeriilet pft,gram kerctében térfÍgyelő kamerarcndszer

kÍépítése,,tárgyban kiírt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton

nyilatkozom,hogy

az igényelt e|ő|eggel

megegyező osszegű e|őleg visszafizetési biztosÍtékot |egkésőbb az

e|ő|eg

na

bekérő benyújtasá

k időpontjától rendel kezésre bocsátom.

Tudomásul Veszem' hogy a biztosítek az aján|attevőként szeĺződő fél választása szerint
óvadékként az e|őírt pénzosszegnek az aján|atkérőként szezó1dő fé| fizetési szám|ájára töfténő
befizetéséve|(átutalásáva|), bank vagy biztosító áltaI válla|t garancia biztosításávaI vagy
biztosítasl szerződés a|apján kiál|ított - készfizető kezességvá||alást tartalmazó - köteleaĺénnye|
te|jesíthető.

Ezúton

a kikötött - a

nyi!atkozoÍn|hogy
nettó ajánlatĺ ár 5o/o mértékű- jó|tetjesítési biztosítékot a szerződés

te|jesítésénekidőpontjátó| rendel kezésre bocsátom.

Tudomásu| Veszem, hogy a biztosÍtékaz aján|attevőként szerződő fé| vá|asztása szerint
óvadékként az e|őírt pénzösszegnek az aján|atkérőként szezó1dő fél fizetésĺszám|ájára történő
befizetéséve|(átutalásáva|), bank vagy biztosító á|taI vá||a|t garancia biztosításával vagy
biztosítasi szerződés a|apján kiá||ított - készfizető kezességválla|ást tafta|mazó - köte|eaĺénnye|
te|jesíthető.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cqjqwésre

jogosu

|t va

gy sza

meg hata|mazott képvise|ő
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bá

a |á

|yszerűen
ír.ása)

8. számú mel|éklet

NYILATKOZAT

ÁngevÉreL voNATKoásÁgłľ,

(csAK AKKoR KELL xrrolreľĺI' HA n'rÁľuľrevő p. elóÍnľ roősznxRn ľeľt
RENDELKEzrx grsáľtotovaq MERT xÉsőgg röľľ Éľne)
figye|emme|, hogy a Pl. alka|massági fe|tételben e|őíft iratta| (beszámolóval) azért nem
rendelkezÜnk az ajánlatkérő álta| e|őílt teljes időszakban, meľt az időszak kezdete után kezdtük
meg műkodésünket

mint

A|ulírott

a(z)
(székheIy:

ńňltiäŇäIőj;;ili.är"ä.äJićffi;;;il;,;),"Ílř.'Í,HY.".':áľaíľ,,,:i:'ü:;;Ż
lrr, Kciztertilet prcgram kerctében térfrgyelő kamerarcndszer
kiĘítése,,tárgyában kiírt kozbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem, az á|ta|am
Ilegyed Ptogram

képvise|t szeruezet vonatkozásában

:

Keltezés (helyseg, év, hónap, nap)

(cęjegyzésre jogosu lt vagy

sza bá lyszerĹĺen

meghataImazott képvise|ő a|áírrása)
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Magdolna Negyed Program III. Közterület program
K6 / Térfigye!ő kameralendszer bővÍtése, fejlesztése

Bevezető:

Józsefuárosi térfigye|ő rendszer 1998. évi kiépítęsęóta ot fej|esztési Ĺitemen esett át, a
|egutóbbi 2008. évben vo|t amikor is a kamerák száma ĹĹ4-re novekedett, és a térfigyelő
helyiseg is kĺ |ett bővítve, hét munkaá|lomást biztosíWa így az ott szo|gálatot te|jesítő rendőrök
i||etve közterü|et-felÜgyelők számára.
A műkodő ana|og kamerahá|ózat a Panasonic WJ-SX850 Matrix központon a|apu|, ez a kozpont
szabá|yozza a te|jes kamerahá|ózatot, juttatja e| a képeket a munkaál|omásokhoz, i||etve a rogzítő
berendezésekhez, valamint el|enkező irányban a megfelelő vezér|ője|eket a kamerákhoz.
A Magdolna Negyed Program III. K6 projeK keretében 10 db IP kamerahe|y kiépÍtésea terv,
ame|ybő| 5 he|yen korszerű nagyfe|bontású HD térfigye|ő kamera is kiépítésrekerÜ|.
Az IP és azana|őg rendszernek közös fe|tileten ke|| működni, ennek műszaki és számíEástechnikai
szoftver-hardver kia|akí|ása a cél.

A

A projeK cé|ja:
10 db új térngye|ő kamera vegpont kia|akítása a Magdo|na negyedben

.
.
.

5 db IP térfigyető kamera üzembe á||ítasa
Térfigye|ő központ bővítése (IP kamerák fogadására, képrĘzítéshez)

Munkavégzéshe|ve:
A 10 kamerahely kiépítésa kovetkező helyeken sztikséges:
Kisfuvaros utca - Homok utca sarok

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Te|eki tér - Lujza utca sarok
Dankó utca

-

Kálvária tér sarok

Diószegi S. utca és Kálvária tér sarok
Fiumei út - Népszínházutca sarok (,,Dobozi tér,)
Bauer Sándor utca - Homok utca sarok
Ká|vária utca - Ká|vária tér sarok

Teleki tér 15
Lujza utca

-

-

Fiumei út sarok

Baross utca sarok

A kamerarendszer fogadóközpontja a Víg u. 36.-címen, a BRFK VIII.
terü|etén ta|álható.
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kerĹi|eti Rendőrkapitányság

Álta|ános követelmények:

A fe|haszná|t eszközoknek meg kell fe|e|niÜk a magyar jogszabályokban, magyar szabványokban
és műszaki |eí.ásokban fe|soroltaknat í9y többek kozött az érintésvédelmikövetelmények
betaŕasát igazo|ő hatósági bizonyítvány, kamerák felszere|ésére vonatkozó te|ephely engedé|y,

jogerős építésiengedé|y, magyar nye|vű rendszerteľv és Üzemvite|i-kezelési utasÍEás is szükséges.
A rendszer minden kísérődokumentációjának (gépkonwet kezelési, beá|lítasi |eírásot há|ózati
tözskonyĺek, stb.) magyar nye|vűnek kell lennie. A vá||alkozó készítsen üzemviteli utasítást a
rendszerhez, ame|y tafta|mazza a szolaányos szeruiz tevékenysĄ7ek felsorolását, uta| azok
gyakorisagára. A telepítőnek nyi|atkoznia kell, hogy időben mennyi jótállást biztosít az átadott
eszközökre.
Fog|alja össze továbbá az tjzemeltetés egyéb követelményeit, szerszám- és személyi igényét.
A váltalkozónak át ke|| adnia mindazon hatósági engedélyeket, megá||apodásokat, alépítmény
felhaszná|ásijogosu|tságokat, ame|yek a rendszer kia|akításakor beszezésre kerü|tek, és amelyek
az Üzeme|tetés során |ényegesek. Ugyanitt csatolja az üzeme|tetéshez kapcsolodó eset|eges
bér|eti dff köte|ezettségge| összefuggő kö|tség ka|ku|ációt is.
A rendszer átadását követően, egyszeri a|kalomma| a keze|őszemé|yzet oktatását térítésmentesen
vál|a|ja.
M

íiszaki kiivetel mények

Energiae||átás:
e||átásához energiae||átási pont kialakítasa szükséges, melyet a he|yi áramszo|gá|tató
kije|o|t betáp|álási pontjáró| kell |eágaztatni.

A kamerák

A

betáp|á|ási pontot

egy az áramszolgá|tató á|ta| e|fogadott terepi szekrényben vagy

e|osztószekrényben ke|| kia|akítani, mely zárhatő, e|ektronikaĺ úton fe|ügye|t szabotázskapcsolóva|
kell e||átni. A szabotázs je|et a központban riasztásként meg ke|| jelenÍleni a térképes fe|ü|eten.
Az energiae|látás kialakítható kamerapontonként Vagy amennyiben a topo|ogia megengedi tobb
kamera egy betáp|á|ási pontról.
Légkabe|es kábelvezetés esetén megfe|e|ő kü|téri kábe|ek (mechanikai véde|em, UV á||ó kti|ső
buĺ<obt stb.) alka|mazása szükseges. Az osz|opokra töfténő kábeles felá||ást fo|dili| úgy ke!!
kia|akítani, hogy a kábe| szabotázs el|en megfe|e|ő véde|emmel |egyen e||áWa. A kábel vezethető
osz|opban, vagy osz|op me||ett. Külső fe|vezetés során 3,5 m magasságig fém vedőcső
alkaI mazása szükséges.

Végponti szere|vényeĘ dobozok:
IP65 védettseg
szabotázsvédett kti|téri doboz, szekrény eleKronikus fe|tigye|et
vi||ám és tú|feszü|tseg véde|em

.
.
o
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Áwiteli há|ózat:
Fizikai há|ózati struktúra e|várások:
- IPV4 (IPV 6 megfele|éssel és támogatassa|) intranet e|sőd|egesen (Ethernet struKúra). Internet
szegmensek bevonása esetén VPN kia|akítás és kötelezően titkosÍiott átvitel. (IPsEc DEs3).
Csak intranet struKúra aĺkaĺmazása esetén megengedett a titkosítat|an átvite|.
- Há|ózati kapao|ók és útvá|asztók estében a vona|i sebessĄ7 kapcso|ására képes eszközök
a|ka|mazása (Layer 3 switching) szükséges.

A 10 kamerapozíciő átvite|i há|ózatanak kia|akí!ása során - |egfőképp szabotázsveszé|y, va|amint
a lehető |egjobb sávszé|essĄ7 e|érésemiatt - lehető|eg törekedni ke|| a vezetékes hálózat

kia|akítasára. Vezeték né|kÜ|i átvite| csak o|yan pozíciók esetében e|fogadható, ahoI a vezetékes
kiépítesjelentős a kadá lyokba (m ĺÍem|ék, kĺ5zmíiv ezeték) ütkozi k.
A szüKeges tervek e|készítéseés engedélyek beszezése (közterü|eti hírkoz|ő hálőzat, stb.) a
kivite|ező feladata. A kábe|ek kü|téri vezetése megfele|ő véde|em me||ett történjen. Kültéri kivite|ű
kábe|ek (UV állóság, mechanikai véde|em, stb.), 3,5m a|atti kábelvezetés fém védőcsőben, stb.

a

pE

áWite|i utak és kamerahetyek kia|akításához sztikséges kommuná|is építményet
a|építményekés egyéb fe|haszná|ni kÍvant infrastruKúraként szerep|ő e|emet műtárgyak
igénybevéte|éhez szükĄ;es koordinációt egyeztetések illetve a megfe|e|ő engedé|yet hatósági
bizonyíWányok beszezése a telepítő fe|adata. Szintén a telepítő feladata az eset|eges rij átvite|ĺ
kozegek kiépítése,engedé|yeztetése.
A térfigyelő rendszer kameráit az áwite|i utakat, a rendszer kozponti berendezéseit tú|feszÜ|tség
védő eszkozokke| ke|| biztosítanĺ a rongá|ódás e||en'
Ka merá

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

kra vonatkozó kovetelmények:
Kültéri PTZHá|őzati (IP) Dóm kamera
ONVIF támogatás
cMos szenzor, |egalább 1,3 MPK felbontás
HD (720p) felbontás támogatás
Legyen képes HD fe|bontásban |ega|ább 20 képkereýmásodperc képmegjelenítésre
Beépített|egalább 18x optikai zoom |encse
H.264 és MJPEG támogatás
Kétirányú audio támogatás
BeépílettSD kártya fogadóhe|y
Kü|térivíz (IP66 szabvány) és pormentes, vandálbiztos kameraház
Hőmérsék|eti műkodési taľtomány legalább -45oc és +55"C között (beépítettventi|átor-

fíĺtés)
IPV4, IPV6 támogatás

Kozponti eszkozokre vonatkozó követel mények:

. NagysebessegĹĺ belső IP há|ózat kia|akítasa (Layer 3 switch)
. Nagyte|jesítményű kiszo|gá|ó számítogép üzembe á||ítasa
o A rendszerhez szükĄ]es kiszo|gá|ó és k|iens szofiver
m
kaá l|omáson) a következő tu lajdonságokka
o Él0rep teljes és osztott képernyőn
o Kameravezér|és (PanfIi|t, Zoom, fukusz, Fényerő)
o Video fe|véte| és visszajátszás
o Riasztáseseménykezelés
o Időszinkronĺzálás
o Térképeskamera megje|enítés
o |ega|ább 512 regisztrá|t fe|haszná|ó keze|ése
un

|
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:

üzembe á||ítasa (több

.

IP Képrogzít(seszköz (rogzítő szoftver vagy NVR há|ózati rögzítő berendezés) te|epítése
szükséges a kovetkező tu|ajdonságokka|:

o
o
o
o
o
o
o

A te|epített kamerákkal teljes kompatibi|itás
H.264 és MJPEG támogatás
Legalább 16 csatorna bemenet fogadása
Kézi, ütemezett vagy eseményvezére|t fe|véte| (p|.: riasztás, videoje|vesztés)
Kapacitása |egyen a|kalmas HD felbontású video rĘzítésére
Tárkapacitás bővíthetőség
Riasztási be-és kimenet

kivitelezőnek figye|embe ke|| vennie a hálózat kiépítésesorán hogy az a|ábbi területeken,
közterü|etek megújítasra kerü|nek. Azok kivite|ezése e|őtt, vagy azza| ąy időben szükséges az
esetleges kamera |étesítésekhezszükséges bekötések e|vegzésétkivite|ezni.

A

. a

Ajá

n

|atkérő tájékoztatja ajá

n

lattevőket az

-

a |á

bbia król

:

Népszínház utca közotti szakasza te|jes közterĹi|eti
Bauer Sándor utca Homok u
szé|ességben átépítésrekerül, 2014. március és20t4.június közott.
. a Lujza utca és a Szerdahe|yi utca sarkán a járda kerü| újjáépítésrevárhatóan 2013. december
és 20L4, április közott.
. a Fiumei út - Népszínház utca - Dobozi utca á|ta| határo|t közpark (hrsz.: 35388) a jelen|egi
kieme|t járdaszegé|yek mentén te|jes méftékben átépĺtésrekerül 2014. január és 2014. jú|ius
között.

Az ajántattételi dokumentáciő m(Íszaki |eírás mellékleteként Ajánlatkérő kbdja a korábban kjldött
kamerák teĺepftésĺhetyszĺnrajzát (amely a fentebb jelölt.Munkavégzés helve" feĺsorolásnak a
rajzi aĺapja,)
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