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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeŕetése

Az informatika a világ egyik leggyoľsabban fejlődo ipaúrya melynek naprakész titemét
nehezen fudja taľtani a Józsefuĺírosi Polgármesteľi Hivatal (továbbiakban: Hivatal), de
mindenek előtt követi, figyelembe veszi és igyekszik a kor szellemének megfelelóen e|jarva
beszerezni a fejlesztésľe szoruló, elavult eszközeit. A hivatali géppaľk meghatĺározó elemeinek
korszeríĺsítése időszenĺvé vźit, ami a ťĺzikai szeľver gépek, és aháIőzati elemek cseľélésével
látjuk megvalósulni.
A feljesztés a Hivatal hĺárom kulcsfontosságú szerverének, ahá|őzati eszközök tekintetében a
szeľvereknél hasznrált SAN switchek és az aszta|i gépeket kiszolgáló héůőzati switchek
lecserélését eredményezné, me|y a sebesség és a megbízhatőság szempontjából is indokolt,
tekintettel alľą hogy a szerveľpark és ahá|őzati eszközök (SAĐ életkora a kifuĺási idejtikhtiz
érkeztek. Az eszközök több szempontból elavultak, ezát|tal a míĺködésfü is bizonytalan és
klszámithatatlan, a meghibasodások valószínűsége fokozódik, valamint a gyźrtői tamogatások
hiĺínyában a viĺľatlan meghibásodások kezelése költséges, nehézkes, ezáLtal az iizemeltetésiik
is egyľe költségesebbé válik.
A konszolidáció megvalósulásával valamennyi a|ka|mazás redundáns rendszerre kerülhetne,
mellyel korszeľíibb, biztonságosabb közeget teremthetnénk. A szalagos mentés kiváltható
lenne - a mai tendencia szerint elvaľható - |emene töľténő mentéssel, ami nem csak fejlettebb,
de gyorsabb is. A szerverek közötti kommunikáció lendiiltesebb lehetĺle, valamint a
felhasználókat kiszolgáló switchek cseréjének köszönhetően Gbit alapú belső há|őzat
kialakítĺásĺáľa lenne lehetőség, ami ügyintézői o|da|ről is jelentős javulást eredményezne.
A fentiek alapjźn szakmai felméréseket végzeÍt a Jegyzói Kabinet Belső Ellátási Irodája
annak érdekében, hogy minél hatékonyabb, ugyanakkor gazdaságosabb infoľmatikai
megoldast találjon mindezek megvalósíüĺľa. Ennek elkészülését követően piackutĺíst végzett a
becsült érték - nettó 14 millió Foľint - megállapítasa cé|jából, melyľe tekintettel, a
Józsefuĺíľosi onkonľlĺányzat Közbeszerzési és Beszerzési SzabáIyzat (a továbbiakban:
Sz-abźůyzat) fX. része szeľinti beszerzési eljaľás kęrtilt lefolytatásra. ASzabáiyzat20.|. pontja
alapján a közbeszeruési éÍtéIłhaárt el nem érő źtubeszerzésľől, építési beruhĺŁásľól,
szolgźůtatás megľendeléséről legalább hiírom ajőnlat bekéľésével lehet dönteni, ezért az



ajanlattételi felhívás az ďábbiakban felsoľolt gazdasźryi tĺĺľsaságok részéte keľĹilt
megkĹildésre:

1. BRAVONET Kft. (1145 Budapest, Ú;vĺlĺg utsa5}-52.)
2. Delta Services Kft. (1033 Budapest, Szentendrei rit 39-53.)
3. Varius Consulting KJÍt. (2161Csomád, Zahoruutca l1.)
4. Secuľicum InformatĺkaÍ Kft. (1044 Budapest, oľanda utca 4.)

A gazdasági taľsaságok köztitt több olyan szervezet is szerepel, melyekkel korábban mĺĺr
kapcsolatban áIIrt vagy jelenleg is szerződéses viszonyban van a Józsefrĺĺľosi Polgĺłrmesteri
Hivatallal. Az ajźnlattételre felkéľt szeľvetek kiválasztásanál elsődleges szempont volt, hogy a
cégek tevékenységi kciľébe tartoz-zonaz infoľmatikai rendszerek éľtékesítése, iizemetetése és a
szaktanácsadas is. A felkért szewezetek közĺil mind ismert az infotmatikai szakágźlban'
információink, esetleg tapaszta|ataink alapjĺán megbízhatónak és piacképesnek bizonyultak,
humĺánerőfoľrĺĺsuk, kapcsolatrendszeľĹik, szakmai felkészültségtik lehetové teszi a felhívás
míiszaki dokumentaciójában szereplők maradéktalan teljesítését. Az OPTEN céglar
nyilvantaľtasa szerint mfüödésfü tĺiľvényes és megfelelő.

Az ajénLattételi felhívĺás az onkoľmźnyzat hivatalos weboldalĺán - wwwjozsęfuaľos.hu . is
megielent.

Az ajźnlattételi hatáľidőig - 20|7, április 5. 10:00 fua - 4 daľab aján|at érkezstt. Az ajźn|atok
elbírálásanak értékelése a ,,legalacsonyabb összegĺĺ ellenszolgáltaťás'' elve szeľint tĺiľtént.

Ajánlattevők ajánlataĺnak ismertetése

Vaľius Consulting KJÍt. Q|6I Csomád, Zahorautca 11.) ajánlata:

Nettó ajánlati áľ összesen (Ft) 13.950.858.-

Bľuttó ajánlati ár iisszesen @t) 17.717.590.-

A Vaľius Consulting Kft. aján|ata 20|7. ápľilis 4. |2:40 óľakor ép, séľtetlen, zźrt
csomagolásban éľkezett. Az ajénlat atartalrmi és a foľmai követelményeknek megfe|e|, ezért
azérvényes.

Securĺcum KÍt. (|o44 Budapest, óradna utca 4.) ajánlata:

Nettó ajánlati áľ łisszesen (F.t) 13.859.788,-

Bľuttó ajánlati áľ iisszesen @t) 17.601.931,-

A Securisum Kft. ajránlata 2017. április 4. |3:30 órakor ép, séľtetlen, zźlrt csomagolĺísban
érkezett. Az ajanlat a taľtalmi és a foľmai követelményeknek megfe|e|, ezért az érvényes.

Bľavonet Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca50-52.) aján|ataz

Nettó ajánlati áľ iisszesen (Ft) 14.235.411,-

Bľuttó ajánlati ár tisszesen @t) 18.078.972.-



A Bravonet Kft. ajnálata 20|7. április 5.09:32 óľakor ép, séľtetlen, zárt csomagolásban
érkęzett. AzajanLata taľtalmi és a formď követelményeknek megfe|e|, ezértaz éľvényes.

Delta Seľvices Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.) ajánlata:

NettĺĎ ajánlatĺ áľ iisszesen (Ft) 13.899.543,-

Bľuttó ajánlati ár összesen (Ft) 17.652.420,-

A Delta Seľvices Kft. ajnálata 2017. április 5. 09:53 órakor ép, sértetlen, zĺľt csomagolásban
érkezett. Az ajźnlat a taľtalmi és a foľmai követelményeknek megfelel, ezért az érvényes.

II. A beterjesztés indoka

A hivatali géppaľk meghatźroző elemeinek korszerÍĺsítése időszeľĺivé vált, mely több
szempontból elavult, ezźůtal a mfüödésĹik is bizonytalan és kiszámíthatatlan, a
meghibasodások valószínűsége fokozódik, valamnt a gyźrtói tlámogatások hianyában a
vĺáratlan meghibásodások kezelése költséges, nehézkes, ezálta| az iizeme|tetésfü is egyre
költségesebbé válik.

Az ebből eredő problémĺĺk és kaľok elkeľülése érdekében kidolgozásra került egy infoľmatikai
megoldĺísi javasalat, melynek megvalósítása céljából 20|7. mĺírcius 27-én
,,Infromációtechnológiai konszolidáció'' tarep közbeszeruési értékhatłłľt el nern érĺ5
beszerzési eljaľĺást hirdetett meg(az ajránlattételi felhívas az előterjesńés |. számú melléklete)
a J őzsefvźnosi Polgáľmesteri Hivatal.
A beszerzési eljĺírás eľeđményének és a nyeľtes ajanlattevőnek megállapítasa a Bizottság
hatasktirébe taľtozik.

III. A döntés célja, pénzĺiryi hatása

Abeszerzési eljĺĺľas eredményének megállapitźsaa Hivatal informatikai hátteľének zavafia|an
és kiegyensúlyozott míĺködtętéséhez szfüséges.
Fedezet: A becstilt éľték' azaz nettő 14 millió Forint, a Józsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal
költségvetésében a |220|.02 címen biztosított.

Elfogadott ajánlati áľ:

oľadna

Azajanlatiźlt arcnde|kęzésľe á1ló fedezeten belül van.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

A Képviselő.testÍilet és Szervei Szewezeti és Miiködési Szabályz.atarő| sző|ő 36120|4

CxI.06.) önkormányzati ľendelet 7. męlléklet l.1.3. alpontja szerint a Vĺárosgazdálkodási és
Pérnigyi Bizottság dönt beszerzési tigyekben az eredmény megállapítĺísaľól. Mindezek
alapjánkéremazalábbihatarozati javaslatelfogadását.

Securicum KÍt. (|044B utca 4.) aiánlata:

NettĺĎ ajánlatĺ áľ összesen @t) 13.859.788.-

Bruttó ajánlati ár iisszesen (ľ't) t7.601.931.-



Hatärozati javaslat

A Városgazdálkodásĺ és PénzĺigyÍ Bwottsáęúry dönt' hory

1. az,,Infromációtechnológiai konszolidáciő,, tźrgyűkiizbeszerzési éĺtékhaĺírt el nem érő
beszeľzési eljánást érvényesnek és eredményesnek nyilvrínítja.

Felelős: Jegyző
Hataridő: 2017 . április l0.

2. a beszerzési eljĺárasban érvényes és legalacsonyabb összegiĺ ajźnlatot a Securicum
Kft. (1044 Budapest, oradna utca 4., adőszém: 14565588-2-4|; cégsegyzéksz-źlm: 0l-
09-207330) tett, ezért a Kft. a nyertes ajĺínlattevő. Elfogadott ajánlati ar:

Nettó ajánlati ár iisszesen (Ft) 13.859.788,-

Bruttó ajánlati áľ tisszesen @t) 17.601.931,-

Felelős: Jegyzó
Haüłridő: 20|7. április 10.

3. ahatáĺozatZ. pontja alapjan felkéri a Jegyzőt az ađźsvéte|i szerződés aláírásaľa.

Felelős: Jegyző
Hatĺíridő: 2017. ápľilis 20.

A diintés végľehajtasátvégző szervezeti egység: JegyzőiKabinet Belső Ellátĺási Iľoda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|oĄesztés előkészffiének javaslata a
közzététe| módj áľa : honlapon

Budapest, 20|7. április 5.

fuev,t,łn,J-
dľ. Balla Katalin

jegyzoi kabinetvezető
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