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Tisztelt Váľosgazdálkodĺĺsĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuárosi Önkormányzat egy jelenleg 198 kamerából áIló térfi-
gyelő rendszeľt miĺködtet. A Képviselő-testiilet a |54ĺ20|7. (vI.08.) szímú határozatźtban úry döntött,
hogy Józsefuarosközigazgatźtsi teriiletén tovább 25 he|yszinen térľlgyelő kamerát helyez et. A 2017.
évi költségvetésľől szoló önkormányzati rendeletben a lI404-0| címen bruttó 72 mil'liő Ft került biz-
tosíüísra 25 db térfrryelő kamerarendszer kiépítésére. Az e|őzetes piackutatás szerint a beszerzes be-
csiilt éľtéke nettó 50.200.000 Ft.

Fenti becsiilt érték alapjĺán azBsz-lŕ .ler Kft. iisszeállitotta aközbesznrzésekľől szotő 2015. évi CXLII.
tiirvény (Kbt.) Harmadik Résą nemzeti eljĺárásrend - Kbt. 113. $ (l) bekezdés - szerinti iisszefoglaló
tájékoztatássalindítottnyíltközbeszprzśsieljánásdokumentumait.

Ajĺánlattevő fe|adata: térfigyelő kamerarendszeľ kiépítése, Józsefuároski)zigazgatátsi teriiletén 25 db
kamera telepítése. A kamerłák a jelenleg iizemelő térfigyelő rendszerhez ke|l, hogy illesz,kedjenek,
annak bővítéseként telepítenđőek. A kameraképek valósidejii megielenítése a Teleste svND( kezelői
felületen sziikséges. A felvételeket a jelenlegiekkel egységes módon, a meglévő Teleste SVIID(
rendszerben sziikséges rögzíteni. A kameraszám fejlesztésével piírhuzamosan a kö'zponti rendszer
bővítése is sziikséges. A teljesítés haüĺľideje: aszerződéshatźiybalépésétöl számított l20 nap.

Azeszközökkel, berendezesekkel kapcsolatos műszaki minimum kiivetelmények:
Kameľákkal szemben támasztott műszaki minÍmum ktivetelmények:
360o-ban tĺávolľól kiirbeforgatható, dö,nthető, zoomolható kiiltéri ún. speed dome kamerą 1920x1080
pixel felbonüás, ONVIF üámogat.ás, képmegielenítés full HD felbontĺásban 25 kép/másodperc, legalább
22x optikai zoom optika, minimális megvi|ágítźts: színes 0.05 Lux, H.264 tömörítés, kĺiltéri kamera-
hźlz.

Átvitelĺ gerinchálózati eszköztikke| szemben támasttortmĺiszaki mĺnimum ktivetelmények:
24 GHz vagy 80GtŁ-es frekvencia tartományon beliili műkiidés, 3,5-56 MHz-es álttithatő csatorna
sávszélesség, minimum 128-bit AES titkosítĺás, HTTPs, SNMP, SSH hálózat menedzsmenĹ miĺködési
hőmérsékleti tartomány legalább .20"C és +55oC között.

Átviteli végpontĺ hát|őzatieszkiiz.tikkel szemben támasztottműszaki minimum kiivetelmények:
5 G[Ł-es frekvencia tartományon beliili műktidés,5/|0120/40|vftIz-es áilítható csatorna sávszélesség,
minimum 128-bit AES titkosítás, HTTPs, SNMP, SSH hálózat menedzsmen! műkiidési hőmérsékleti
tartomĺány legalább -20"C és +55oC kt'zdtt.

Központi ľendszeľre| kapcsolatos minĺmum kiivete|mények:
A bővítésnek ajelenlegi központi rendszerben kell megvalósulnią a meglévő keze|őimunkaíllomások
és rögzítők hasnlźiatával. A központi rendszer bővítése a kiivetkezőkľe terjedjen ki:
- térfigyelő kö4ponti rendszer kamera licenc bővítése 2f4kamerfua, a sziikséges egyéb licenc bövítési
költségekkel,



- 1 db új' ľedundáns központi szerver szźl|Iitása(ielen|egi térfigyelő rendszcrhezi|leszkedő típus),
- a tárolási kapacitás bővítése a24 tlj full HD kamera rögzítéséhez, valamint a teljes tlĺrolási idő kibő.
vítésére 5-ről 8 naprą
- atérfigye|ő szoftveľ fejlesztésére a legfrissebb verziőra (mind a meglévő, mind a bővített elemek
tekintetében).

A Ąbt. .113. $-a a|apján ?" összefog|alő tájékonaűssal induló nyílt közbeszerzśsieljáľĺásban azaján|at-
tételľefe|kéľtszervezetekrevonatkozó javaslataza|á.ŕ)biak:

l. cégnév: Multi ALatmZrt.
szélĺüely: l106 Budapest, Fátyolka u. 8.
adószrím: 11365073-2-42
indolrnlás: a cégmfu korábban is részt vett több esetben a keľiilet téďrgyelő ľendszeľének
kiépítésében.

2. cégnév: M.B.V. Kft.
székhely: 1103 Budapest, Gergely u. 35/G
adószím: |4465677-2.42
indolrolás: a cég referenciái között több kiizteľĹileti térfigyelő rendszer kiépítése is szere-

pe1.

3. cégnév: POHLY COMPUTER Kft.
székhely: 2014 Csobánka'Mtlzsa utca 1 1.
adőszźtm: |203 |940-2.|3
indolłolás: a cég, aki telepített maľ köztertileti kamerarendszeľt, és rendelkezik TELESTE
engedéllyel.

A Bírźúő Bizottság 2017. július I7-én lolrtott ĺilésén tźrgya|ta az e|jfuäs megindításráľa vonatkozó do-
kumentumokat,melyekalapján javaslataiazalábbiak:
l.)A Bíráló Bizottság megszavazta a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbe-

szerzési eljrárĺás (Kbt. l13. $ (l) bekezdés szerint) a|ka|mazását.
2.) A Birőlő Bizottság megszavazta és elfogadta az iisszefogl a|ő tźýékoztatźls, felhívás, közbeszerzési

dokumentum ok terv ezetét.
3.) A Bínáló Bizottság me5s7avazta és elfogadta a Kbt. l 13. $ (2)-(3) bekezdés szerint a javasolt gaz-

dasági szeľeplőket:
1. Multi Alarm Zrt. adőszáľĺrl: 11365073-242
2. M.B.v. Kft. adószám: t4465677-242
3. POHLY COMPUTER Kft. adóšzĺm: |2031940-2-|3

4.)ABíráiő Bizottság aze|járáshaüáridőittekintve azalábbiakatjavasolja:
Az iisszefog|a|ő tá$ékoztatás alapján 5 munkanap leryen az e|járásravaló érdeklődésre rendelke-
zesre ái|ő időtaľtam.
Az összefog|a|ő tź!ékozłatas lejáľĺát követően l munkanapon belĺil kerüljön megkĺildésr e az e|já-
rást megindító felhívás a gazdasági szereplőknek.
Azajántattételi haüáridő: 10 nap.

5.) A Bíľáló Bizottság megszavazta az ö'sszefoglaló tajékoztatás, fe|hívźts'közbeszeruési dokumentu-
mok teľvezetét és a Kbt. 113. $ (2)-(3) bekezdés szerinti gazdasági szereplőket javasolja elfogadás-
ra a döntéshozónak.

A Bínáló Bizottság iiléséről készült dokumentumok az e|őterjesztés mellékletét képezik, a közbeszer-
zési dokumentumokkal együtt.

u. A beteľjesztés indoka

Aközbeszerzési eljárrás megindítĺására vonatkozó döntés meghozata|aa Bizottság hatĺáskörébe tartozik.



m. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja a Képvisel&testtilet.. |54l20I7. (VI.08.) sz. hatźnozatźlban foglaltak szerint Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat źtltal iizemeltetett térfigyelő kameraren dszpr 2š db
kamerával történő bővítése.

A közbeszerzés pénzigyi fedezete a 2017. évi kiiltségvetésről szóló önkoľményzati rendeletben a
|1404-0| címen bruttó 72 mi||iő Ft került biztosíüäsra.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet

A Bizottság hatĺásköre a Budapest Fővaros Mtr. keriilet Józsefüárosi onkormányzat Képvise|ő-
testiiletének a Képviselö-testiilet és Szervei Sznrłezeti és Működési Szabźiyz'atéról szótó 36120|4.
(xI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3 pontján alapul, mely szerinti ,,....a Városgaz-
dóllroůźsi és Pénziigłi Bizottság dönt lazbeszerzési iigłekben az eljórós megindítĺźsáról, eredmény
megĺźllap ításdról, ....,,

Mindezeka|apjánkéremazallźbbihatározati javaslatelfogadását.

Hatáľozati javaslat

A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Térfiglelő lrgmerąrendszer kiépítése,'tźLÍgyű közbe-
sznrzśsi eljárĺásban aBiráúő Bizottság javaslata alapjan rigy dön! hogy

l. a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljĺárásľend szerinti nyílt közbeszerzési eljĺárást folytat le (Kbt. 113.
$ (l) bekezdés szerint).

Felelős: polgĺármesteľ
Hatźridő: 20 1 7. július l 9.

2. e|fogadjaaze|ĺSter1esztés mellékletét képezoközbeszsrzśsi eljárást indító felhívást és közbeszerzśsi
dokumentumokat.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 17. jrilius 19.

3. elfogadj a az a|álbbi kiválasztott gazÄasági szereplőket:
- Multi Alarm Zrt. adőszám: |1365073-2-42

M.B.v. Kft. adószím: |4465677-2-42
- POHLY COMPUTERKft. adósám: 12031940-2-|3

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 17. július 19.

4. az eljfuáls haüáridőit tekintve úgy dönt, hog az összefoglaló tźtjékoztatás atapjźn 5 munkanap le-
gyen az eljárásra való érdeklődésre rende|kezésre álló időtartam. Az ö'sszefoglaló tájékoztatás\ejfu-
tiłt kiivetően 1 munkanapon beltil keriiljön megkiildésre az etjárźst megindító felhívás a gazÁaśegi
szereplőknek. Az ajánĺattételi haúáridő: 1 0 nap.

Felelös: polgármester
Haüíľidő: 2017. július l9.

A döntés végrehajtásźńvégz,(, szewezetierység: Ész-Ker |(ft., Jeglĺzői Kabinet
A lakosság szé|es ki'rét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészffiének javaslata a k(jzzÉtéte|
módjára: honlapon

rąl
3

Budapest, 2017. július 17.
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sÍR.ÁLó glzoľľsÁeľ
leevzőxö ľvv

1. Ajánlatkétő: Józsefuárosi önkormányzat(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A kfizbeszerzés tá19ľa: oTértigye|łí kameralendszer kiépÍtése- tźrgyťl, Kbt. Harmadlk Rész, nemzetĺ
e|járásrend szerinti. nyí|t kozbeszezési eljárás (Kbt. 113. s (i) bekezd6.szerint) során az ösśzefoglató
tájékoztaÉssal,felhí'vás, kpzbegzezési dokúmentumok tervezeĺén.eŔ és a Kbt. 113. 5 é). (3) bekezdés szerint a
javaso|t gazdasági szereplők véleményezĺáse

3. Időpont:2017,július 17. 13:00 óra

4. A jegYzőkönyv felvéte|ekoľ jetenlévő szemé|yek atutírctt BB tagok

1.) A Bí!.áló Bizottság męszavazb a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti etjárásrend szerinti nyí|t közbeszeęési
eljárás (Kbt. 113. 5 (1) bekezdĺĺs szerint) a|katmaását.

2.) A Bĺráló Bizottság megszavazta és etfogadta az összefog|a|ó Éjékoztatás, fethÍvás, közbeszezési
dokumentumok tervezetét.

3.) A Bí'ráló Bizottság megszavazta es etfogadta a Kbt. 113. s (2).(3) bekezdes szerint a javasott gazdasagi
vereplőket:

1. Multi Alarm Zrt. adőgÁm: 11365073-242
2. M.B.V. Kft. adószámz t4465677-242
3. PoHLY CoMPUTER Kft. adószám: 120319,ĺ0.2-13

4.) A Bíráló Bizottság az eljárás haÉridőit tekintve az atábbiakat javasotja:
Az ĺisszefoglaló Éjékoztatás a|apján 5 munkanap tegyen az etjárásra va!ó érdek|ődesre rendetkezésre álló
időtartam.
Az osszefog|aló ÉjékoztaÉs lejártat követően 1 munkanapon betüt kerü|jon megkiitdésre az eljárást
megindító felhívás a gazdasági szereplőknek.
Az aján|attételi határidő: 10 nap.

5.) A Bíráló Bizottság megszavazta az ĺisvefoglaló ÉjékoztaÉs, fethÍvás, közbeszezrési dokumentumok
tervezetét és.a Kbt. 113. 5 (2).(3) bekezdés szerinti gazdastpi szereplőket javasotja elfogadásra a
döntéshozónak.

Mel|ék|et:
1. Egyéni bírá|ati |apok
2. osszeférheteüenségi es titot<tartasi nyilatkozatok

Kmf.

Bíla'|ő Bizottság tagjai:

M A

ł1ĺ
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EGYÉNI nÍnÁĺ.nľr up
,'Térfigyelő kamerare1dszer kiépítése. tźlrE1ťl, Kbt. Harmadik Rész, nemzetie|járásrend szerinti nyí|t
|li.zpeszezfsi e|járás (Kbt. 113. 5-(1) bekezjés szerint) s9Ęn az olszeĺogtala íáĺěroituď.ŕäľ,ĺ*ĺ',
kozbeszezési dokumentumok tervezetének es a Kbt. 113. 5 (2).(3) bekezdés-szerint a javasolt gazdaságĺ
szereplők véleményezése.

Ajánlatkéló neve: lőz*fuárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63.67.)

Bíráló Bizottság tagja: (ŹE tsz v_/.Hłk

1.) Javas|om T9g:fv-azni ĺśs elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerlnti nyí|t
közbeszezésieljárás (Kbt. 113. $ (1) bekezdés szerint) alkalmazásat.

1.) Javas|om megszavazni és e|fogadni az összefogtató tájékozüatás, fethí'vás, kozbeszezsi
dokumentumok tervezetét.

2.) Javas|om megszavazni és e|fogadni a Kbt. 113. 5 (2)-(3) bekezdés szerint a javasolt gazdasagi
szereplőket:

1. MultiA|arm Zľt. adoszám: 11365073-2.42
2. M.B.V. Kft. adószám: Ĺ4465677-2z42
3. POHLY coMPuTER Kft. adósám:12031940-2.t3

3.) 
^z 

a|ábbi eljárási haÉridőket javastom :

Az osszefog|aló^. t.ájÉkoztaÉs alapján 5 munkanap |egyen az etjárásra való érdek|ődésre
rende|kezésre á!ló időtartam.

Ę.Ęszefo9!.lĺ.Ęę!.g+tás tejánat követően 1 munlonapon belül kerü|jon megkĹildĺĺsre az
9|já,.$ megindíto felhÍvás a gazdasági szereptőknek
Az aján|attételi haÉridő: 10 nap.

4.) Javaslom, ho9Y a Bír.á|ó Bizottság |ĺiloje meg e|fogadásn a döntghozónak az összefog|aló
tájékoztaäs, fe1hí'vás, közbeszezési dokumentuńok tělvezetét es a Kbt. rri.I ĺžl.ĺäĺ-ĺ"Ĺ"il*szerinti gazdasagi szereplőket a közbeszezesi etjárás męindítása érdekében.

5.) A fe|hívással, közbeszezésidokumentumokkal kapcsolatos ĺĺszrevételeim, jarĺas|ataim az atábbiak:

Budapest, 2017 . jrilius 17.

--1
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összerÉRHrľmrľsÉer És ľľolrĺnrÁsr NYIláTKozAT

A 2015. Évr cxlilI. ľonvÉľv (nľovÁserĺxałľ Krr.)
25. $-n szERIľ{T

Alulftot! íýś ľ st 'r*rtł t' 
@kcím:, .. j, mint a Bíráló

gizottsag @o'leĺvä dapest, Baross u.
63-.67.) á|ta| megindítandó 

'Térfigyelő kamerarcndszer kiépítése. Érgyú kozbeszeaĺísi
eljírásban nem tarbzom a Kbt. 25. S.ában męhatározott osszeféńetet|enséEi ie|téte|ek hatálya
alá.

Nyilatkozom, hogy minden vük*ĺges intézkedést mqteszek annak érdekében, hogy elkerütjem
az összeférhetet|enséget és a Verseny tisztaságának séretmét eredményező he[aětek
kialaku|ását.

Kijelentem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információlot jogosulat|an szemé|ynek sem
az eljárás alatt, sem azt követően nem adom ki, itt. nem teszem nozárémetővé.

Budapest, 20t7. jű|ius 17.

/'' t!---ĺ%- V^ l
a|áírás
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összerÉnľrrgn.eľsÉcr És rrľorrnnrÁsr NYIIATKoZAT

A 2015. rvl CXLII. ronvÉľv (łľovÁaareranľ Ker.)

25. 5-e szERrNr

Alu|írcĘ .@.&lL\gnKJ|. Ctłĺ> (hkďm.^- - 
. . . 

,,- nl,n. a Bfuá|óg1zog{o.u@o.řär"e.otítsĺ<Trmffi t(loozÉloapest,Barossu.
61.67.) álta| megindítandó ,'ľérfigye|ő kameraľendszeľ kiépítése. Érgyd r.ĺiu".'uáeui
elj-arásban nem tartozom a Kbt. 25. 5:55.n meghatározott osszeféihetetlenségĺte|tételer ľratálýá
alá.

Nyi|a-tkozom,. hogy minden szĺikséges intezkedést megtevek annak érdekében, hogy elkerüljemaz osszeférhetetlenseget és a verseny tisztaságának séretmét eredményďő ľlepéteŔ
kialakuIását.

K|jelentem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosulatlan szemé|ynek sem
az eljárás alatt, sem azt követően nem adom ki,1lI. nem teszem nozárérnerővé.

Budapest, 2017. jú|ius Ĺ7.

aláírás

g



EGYÉNI gÍRÁHľr l.np

Jérfigye!ő kameľarendszer kiépítése. tár1Yu, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti etjárásrend szeľinti nyí|t
|1ĺ.zbevezęsi eljárás (Kbt. 113. 5.(ĺ) bekezjés szerint) során u' ob'ěĺogruiĺíi;ero.uui.řäňĺna',
kÓzbeszezési dokumentumok tervezetének és a Kbt. 113. 5 (2).(3) bekezdés-szerint a javasott gazdasagi
vereplők vé|eményezése.

Ąánlatkélő neve: Józsefuárcsi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

Bíráló Bizottság tagja: ś ĺa r^
'd.Á-

1.) Javaslom T$:|9\az1i es elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, 1emzeti eljárásrend szerinti nyílt
közbeszezésie|járás (Kbt. 113. 5 (1) bekezdés szerint) alkalmäzását.

1.) Javas|om megvavazni és elfogadni az összefog|a|ó Éjékoztatás, felhí'vás, kozbeszezési
dokumentumok tervezetét.

2.) Javaslom megszavazni ĺís elfogadni a Kbt. 113. 5 (2)-(3) bekezdés szerint a javasott gazdasagi
szereplőket:

1. MultiA|arm Zrt. adószźlm: 11365073-2-42
z. M.B.v. Kft. adoszám: !4465677-2-42
3. POHLY COMPUTER Kft. adószám: Ĺ2O3L9Ąo-2-Ĺ3

3.) Az a|ábbieljárási határidőket javastom:
Az összefoglaló 

. 
tijÉkoztaÉs alapján 5 munkanap legyen az eljárásra vató érdek|ődésre

rende|kezésre á!|ó időta ĺtam.
Az-ö|svďo9!.lĺ.ĘĘ!.:+tás lejártat kovetően 1 muntonapon be|ü| kertiljön megkiildésre az
etjárá$ megindító felhÍvás a gazdasági szereptőknek.
Az ajánlattéte|i határidő: 10 nap.

4.) Javaslom, hogY a Bír.átó Bizottság kůltdje meg elfogadásra a dönteshozónak az osszefogla|ó
tájékoztaÉs, felhÍvás, közbeszezésl dokumentuńok távezetét és a Kbt. ris. 5 1|.ĺiĺ o"l.*a*
szerinti gazdasagi szereplőket a közbeszezési eljárás megindíÉsa érdekében.

5.) A fe|hívással, kozbeszeztbi dokumentumok|ol kapcsotatos észrryételeim, javas|ataim az alábbiak:

Budapest, 2077. jű|ius t7.

.Lb.đ\"..Ń}-\
A!áírás
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összerÉnľleĺEneľsÉei És rrľoĺiľłnĺÁsr NYItATKoZAT

A 2015. Éu cxuil. rönvÉľY (n rovÁaorerałľ |Gr.)
25.5-łszERINT

l!utí.,.oT . w s,ł,"nz (hkďm: .. '_,.- =. ), mint a Bírá|ógľqľa g, p@óż-fr 
'äňffi; ko r.má nlat ( 1 o82 B uda pest, Ba ross u.61:67.| á|tal megindítandó...Jé{sľ91o kamerarcnáoä. rícpĺié'.;-É,.g},ii közbeszezésieljárásban nem tartozom a Kbt. 2s. !-55.n męhaÉrozott ti''.éreińětáu"n'ugřiěkádeř dtá|ň

Ný|a-tkozom,. hogy T|9"'n s1ükseges intezkedést megteszek annakérdekében, hogy elkertiljemaz osszeférhetetlenséget és a verseny tisztaság?náŕ 
'eiulńeř;;ä-#;đđ ĺ"iv'.t.iikialaku|ását.

Kijelentem,.hogy az etjárás során tudomásomra jutott információ|ot jogosutat|an személynek semaz eljárás a|att, sem azt követően nem adom ki,il|. neň tesz;nnozžaíernetővé.

Budapest, 2077. jú|ius t7.
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EGYÉNI gÍRÁLATI tAp

,iÍérfrgYe|ő kamerarc1dszer kiépítése.. tźlrE1Ĺl, Kbt. Harmadik Rész, nemzetieljárásrend szerinti nyílt
|i5-zýzenĘsi eljárás (Kbt. 113. 5-(ĺ) bekezđés'szerint) iô'ĺń Jö''';f"gdlĺiá;ér"äu',.ŕänĺna',
kozbeszezési dokumentumok tervezeténer és a Kbt. 113. 5 (2X3) bekezdés'szerint a javasolt gazdasłági
szereplők vé|eményezése.

Ajánlatkélő neve: Józsefváľosi önkorm ányzat(lo82 Budapest Barcss u. 63-67.)

Bíráló Bizottsag tagja: j
1.) ]avaslom Te9s.19v.a.ry.éu elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyĺ|tközbeszezésietjárás (Kbt. 113. $ (1) bekezdes szerint) alkalmazását.

1.) Javaslom megvavazni 
' 
és etfogadni az osszefog|ató tájékoztatás, felhí'vás, közbeszezési

dokumentumok teĺvezetét.

2.) Javaslom megszavazni ĺĺs etfogadni a Kbt. 113. s (2).(3) bekezde szerint a javasolt gazdasági
szerep|őket:

1. Multi Alarm Zrt. adőgźlm: 11365073-2-42
2. M.B.V. Kft. adoszam: 14465677-2-42
3. POHLY OOMPUTER Kft. adoszam: 120319zĺ0.2-13

3.) Az alábbi eljárási határidőket javastom:
Az ĺisvefog|aló 

- 
táj-ékoztaÉs alapján 5 mun|onap |egyen az etjárásra va|ó érdek|ődésre

rendelkezésre ál|ó időt.artam.
A3-qsszefogla|ó EékoztaÉs |ejártat követően 1 munkanapon belüt kerti|jön megkĹildésre az
9ljá,.$ megindíto fethívás a gazäasági szereplőknek
Az ajánlattételi haÉridő: 10 nap.

4.) Javaslom, 
. 
hogy. ? ,B,P|9 .Bizotbág liitdje meg elfogadásra a döntéshozónak az ĺisszefoglaló

ÉjékoztaÉs, felhí'vás, közbeszezési dokumentu-mok tőľvezetét és a Kbt. lis. s e).(3) uerežaes
szerinti gazdasági szerep|őket a közbeszezesi eljárás megindítása érdekében.

5.) A felhívással, közbeszezési dokumentumokka| kapcsotatos észrevéte|eim, javastataim az alábbiak:

Budapest, 2017. jrilius 17.

\'\
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ALAPINFonľlÁcrór ł xozgrszrRzÉsr ruÁnÁsnól
A Józsefuárosi onkormányzat (1082 BUDAPESľ, Baross utca 63-67.), mint Ajánlatkérő
összefogla|ó tájékoztatótśu]9-Qlt-" nęg a Közbeszezési Hatósag számára, ńeryet Közbeszezési
!-|-atoság a. honlapján. #6.ffi;tĘ-ł-+.]:*#'i iktatoszgpgn ĺ$'\ťffiĺľiłi napján t"tt l..i''e a ;elóńközfuszerzéstárgyátképezőfeladatokmegvalósítasára.
A közbeszezésieljárás azonosítója a KBA rendszerében: xae-ł.i#*Í'j.ffi|2oL7.

Aján|attételi haÉridő: zotz. ffiffiffi[ffi óra

Aján|atkérőre vonatkozó információk:
Józsefuárosi onkormánpat (AK03549)
1082 BUDAPESĘ Baross utca 63-67.
e.mail cím : ballakata@jozsefuaros. hu

|,ebonyol ító szeruezet:
ESZ.KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT Irodaház
Telefon: +36 1780-7811
Fax: +36 1797-8779
E-mail : eszker@eszker.eu

Az eliárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzďi e|járásrend .- ĺbt 113. s (1) bekezdés - szerinti osszefoglaló
tájékoztatassal indított nyí|t közbes zerzési e|járás.

Eliárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizáró|agos hivatatos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fele|ős rordítását is äfogadja.

Az eljárás tárgya:

Térfigye!ó kameľarendszer kiépítése

A szezó1dés teljesítésének hata rideje :

A szeződés hatá|yba|épesetől számított 120 nap.

Egvéb rendelkezések:

Az e|járás során feImerülő, az eljárást megindíto fethÍvasban és jelen dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszezésekrő| sző|ő zors. évi crLIľ. töruény éś
vegrehajtási rendeletei az irányadoak.

4L+



1. Aján|atkéń adatai:
Aiánlatkérőre vonatkozó információk:
Józsefuárosi Önkormánpat (AK035a9)
1082 BUDAPESI Baross utca 63-67.
e.mail cím : ba||akata@jozsefuaros. hu

Lebonvol íto szervezet:

Ész-rrn rn.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT Irodaház
Telefon: +361 788 8931
Fax: +361 789 6943
E-mail : eszker@eszker.eu

2. A közbeszezési e|jáľás fajtája' alkalmazásának indokolása:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend . Kbt. 113. s (1) bekezdés - szerinti osszefoglaló
tájékoztatá ssa l i nd ított nyí|t közbes zeĺzési e Ijá rás.

3. A közbeszezési dokumentumok rcndelkezésrc bocsátásának módja, hatáľideje,
annak beszerzési helye és pénzĺigyi fe|tételei:
Ajánlatkérő a közbeszezési dokumentumokat térítésmentesen bocsá$a ajántattevők
rendelkezésére a Kbt. 39. s (1) bekezdésének megfele!ően. Ajánlatkérő a tożoeszezési
dokumentumokat az ajánlattételi felhÍvás megküldéséve| egyidejűleg e|ektronikus úton is
tová bbítja ajá n |attevők részére.

4. A kłizbeszerzés tárgya és mennyisĺége:

A Kbt. 8. s (2) bekezdése szerinti árubeszezés.

Térfigyelő kameľa rendszeľ kiépítése
Józsefuáros kozigazgatźlsi terü|etén 25 db kamera telepítése szükéges. A kamerák a jelenleg
üzemelő térfigyelő rendszerhez kel| i||eszkedjenet annak bővÍtéseként telepítendőek.

A kameraképek valósidejű megjelenítese a Teleste SVMX keze|ői fe|rileten szükséges. A
felvételeket a je|enlegiekkel egyseges módon, a meglévő Teleste SVMX rendszerben szukąes
rĘzíteni.

A kameraszám fej|esztéséve| párhuzamosan a központi rendszer bővítése is sztikéges.

Ajánlattevő áĘánlatához csatolja a főbb berendezések adatlapjait (kamerát központi szeruer és
rĘzítő, vezeték nélküli átvite|i há lózati eszközök).

Ú; kamerahelyszínek

A rendszeń az alábbi kamerahelyszínekke| kel] bővíteni. A betáp|á|ó hálózat és az adatátvitet a
jelen|egi elképzelést mutatja, azonban a tervezés - engedélyeztetés során elképzeIhető, hogy
modosítani ke||. A kamerahelyszínek megfigyelési terütetet jelentenek. A tervezés-
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engedélyeztetés, (mely nyeĺtes aján|attevő fe|adata) során, Megrende|ő képviselőjének ír.ásos
jóváhagyása mellett ke|| meghatározni a pontos kamera pozíciókat! A megje|ö|t he|yszíneken a
pontos kamera pozíciók a teruezés - engedé|yeztetés során, megrende|ői jóváhagyás esetén
minimá lis szinten vá ltoztathatók.

Ssz Kameraszám Heĺyszín Teruezett pozícĺó
I 073 II. János Pál pápa tér Ui oszlop

2 076 Keleti palyaudvar Thököly úti
parkoló Új oszlop

3 077
Aréna 1 parkoló k.ljárat (fő kihajtó)
Kerepesi út 9.

Aréna pláza épti|etére,2 db
fix kamera

4 078
Aréna 2 alsó kijárat (Főtaxi o|dal)
Kerepesi út 9.

Ú1 oszlopra 1 db fix kamera

5 079 Aréna 2 fe|ső k.ljárat (benzinkút)
Kerepesi út 9.

BKK oszlopra, meglévő
speed dome me||é 1 db fix

kamera
6 080 Hős u. MoL kút MoL kút vi|áqíltási osz|opra
7 105 Hunoária krt. 26. (Hős u.) Lidl Lidl viláoítasi oszlopra
I 106 Sa|qótariáni u. 10 Epületre

9 L07
MTK palya Hungária krt. -
Salgótarjáni u.

Bl(/ oszlopra, vagy új
oszlopra, vagy az MTK

stadlon épü|etére
10 108 Tbiliszitér Ui oszlop
11 109 Goloota u.4. Ui oszlop
L2 110 Villám u. - Benyovszlĺĺ u. Ui oszlop vaqy éptjletre
13 111 Baross u. 111 EpĹiIetre
t4 Ltz Naowárad tér Uĺ osz]op
15 113 Losonci tér Éptiletre
16 Lt4 Mo|nár Ferenc tér Ui oszlop
17 115 Sziqonv u. 15. (Sziqonv u. e|ső rész) Epületre

18 116
Szigony be|ső (Szigony u. hátsó
rész) Épü|etre

19 717
Leonardo da Vinci köz (Szigony u.
s.) Ú1oszlop

f0 118 Coľvin setány 3.
Meglévő osz|opra vagy

éoÜ|etre

2T 119 Corvin pláza ooruin pláza épü|etére vagy
meo|évő oszloora

22 L20 Kálvin tér Erste bank Erste bank épületére
23 721 Telekitér piac Piac épti|etére
24 122 Bláthv ottó u. - Benyovszlq/ M. u Úi oszlop vaqy épÜletre

25 123 Sarkány u. . Diószegi u.
Epriletre (204-es kamera

áthe|vezése)

A telepítesi munkálatok engedélyeztetéÉ, ä tulajdonosi hozájáru|ások beszezése nyertes
Ajánlattevő feladata.

Áwiteli há|ózat módosításai

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az új helyszínek kiépítese me||ett a megnövekedett átviteli hálózati
igény kiszolgálásahoz sztikéges gerinchálózati bővíteseket is! Gerinchá|ózati rendszerben
Kzárő|ag 24 és 80Ghz frekvenciataĺtományú áWiteli eszközök használhatók!

Villamos bďáplá!ó hálózat kiépítése



A megfe|elő erősáramú"csatlakozás tervezése, engedélyeztetése és kiépítese Ajánlattevő fe|adata.

Míiszaki minimum követelmények

Ka merákkal szemben tá masztott míiszaki minim um kiivetelmények:

360o.ban távolró| körbeforgathatĄ donthető, zoomo|ható ktjltéri ún. speed dome kamera,

1920x1080 pixel felbontás,

ONVIF támogatás,

KépmegjeleníĽés full HD felbontásban 25 kép/másodperc,

Legalább 22x optikai zoom optika,

MinimáIis megvilágítas: színes 0.05 Lux,

H,264 tömorítés,

Kü|téri kameraház

Áwiteli gerinchátózati eszközökket szemben támastott mĺiszaki minimum
követelmények:

24 GHz vagy 8OGHz.es frekvencia taftományon belüli míÍkodés,

3, 5-56 M Hz.es á l l ítható csatorna sávszélessá3,

Minimum 128-bit AES titkosítas,

HTTPS, SNMP, SSH hálózat menedzsment

Műkcjdési hőmérsékleti tartomány lęa|ább -20oc és +55oC közott

Áwteli végponti hátózati eszközćikke| szemben támasztott míiszaki minimum
követelmények:

5 GHz-es frelołencia tartományon belÜ|i műkodés,

5 l t0 l 20 l 40 M Hz.es á l | ítható csatorna sávszélessĄ7,

Minimum 128-bit AES titkosítás,

HTTPS, SNMP, SSH hálózat menedzsment

Mííkodési hőmérsékletltartomány lega|ább -20oc és +55oC közott

Központi rendszerlel kapeolatos minimum követelmények:

A bővítésnek a jelen|ęi központi rendszerben kell megva|ósu|nia, a meglévő keze|ői
munkaállomások és rĘzítők haszná|atával. A kozponti rendszer bővítese a következőke terjedjen
ki:

. térfigyelő központi rendszer kamera |icenc bővítése 2f4 kamerára, a szükéges egyéb licenc
bővítes! koltsegekkel,

- 1 db új, redundáns kozponti szeruer szállítasa fielenlegi térfigye|ő rendszerhez illeszkedő típus),

. a tárolási kapacitás bővítése a 24 új ful| HD kamera rĘzítéséheą valamint a teljes tárolási idő
kibővítesére 5-óI 8 napra,

Nn*



- a térfigye|ő szofL'ver fejlesztésére a legfrlssebb vezióra (mind a meg|évő, mind a bővített
elemek tekintetében).

A tervezett tárkapacitás bővÍtés megfelelőségét számítasokka| igazo|ni ke|l.

CPV kód : 35121000-8 [Biztonsági berendezések]

35125300.2 [Biztonsági kamerák]

35 1 21300. 1 [Biztonsági szere|vények]

71300000-1 [Mérnöki szolgáltatások]

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkiĺtése édekében a kiizbeszezési
e|já rá st l efo lytatjá k l

Adásvételi szerződés

6. Annak feltĺintetése, ha a keľetmegállapodás kiitésére, dinamikus beszerzési
lendszeľ alkalmaására, e|ektronikus árlejtés a|kalmaásáľa kerĺi| sor: -

7. Aszerződés időtaÉama vagy a teljesítĺís határideje:
Aszeę&és hatálybalépesetől számított 120 nap

8. A te|jesítés helye:
Budapest Főváros VIII. kerrjlet; NUTS.kod: HU110 Budapest

Ssz Kameraszám Helyszín Teruezett pozíció
I 073 II. János Pál pápa tér Ui oszlop

2 076 Keleti pa|yaudvar Thökö|y úti
oarkoló Uj oszlop

3 077
Aréna 1 parkoló kijárat (fő kihajtó)
Kerepesi út 9.

Aréna pláza épületére,2 db
fix kamera

4 078 Aréna 2 alsó kijárat (Főtaxi o|da|)
Kerepesi út 9.

Uj oszlopra 1 db fix kamera

5 079 Aréna 2 fe|ső k.ljárat (benzinkút)
Kerepesi út 9.

BKK oszlopra, mę|évő
speed dome mellé 1 db fix

kamera
6 080 Hős u. MoL kút MoL kút vi|áqítasi oszlopra
7 105 Hungária krt. 26. (Hős u.) Lid| Lidl viláoítasi oszloora
I 106 Salqótańáni u. 10 Epületre

9 t07 MTK pálya Hungária kft. -
Salgótarjáni u.

Bl(/ oszlopra, vagy új
oszlopra, vagy az MTK

stadion épü|etére
10 108 Tbi|iszitér Uĺ oszlop
11 109 Goloota u.4. Uj oszlop
72 110 Villám u. - Benyovszlo/ u. Uj oszlop vaqy épti|etre
13 111 Baross u. 111 Epü|etre
L4 tt2 Naqwárad téľ Ui oszlop
15 113 Losonci tér EpĹiletre
16 LL4 Molnár Ferenc tér Ui oszlop
L7 115 Sziqony u. 15. (Sziqony u. első rész) Eptiletre

18 116 Szigony be|ső (Szigony u. hátsó
rész) Epületre

i:

)-j
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19 Ĺ17
Leonardo da Vinci köz (Szigony u.
s.) Új oszlop

20 118 C.orvin sétány 3.
Meg!évő oszlopra vagy

éoiiletre

f7 119 Corvin p|áza @rvin pláza épü|etére vagy
meo|évő oszloora

22 120 Kálvin tér Erste bank Erste bank épületére
23 tzt Telekitér oiac Piac épületére
24 t22 B|áthv ottó u. - Benvovszkv M. u Úi oszlop vaqy épÜ|etre

25 t23 Sárkány u. . Diószegi u.
EpĹiletre (204-es kamera

áthelvezése)

9. Az ellenszo|gáltatás te|jesítésének feltételei vagy a vonatkoző jogszabá|yokra
hivatkoás:
A megvalósítas pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásbol biztosí$a.

Az ajánlattéte|, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő a benyújtott számla összegét az igazo|t te|jesítest követően átutalássa|, forintban
(HUF) te|jesíti a Kbt. 135. s (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. s (1) bekezdés szerint.
Késedelmes fizetés esetén az AjánlatkérĘ mint a Ptk. 8:1.5 (1) bek 7. pontja szerinti szerzffiő
hatóság a Ptk. 6:155.$ szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Az Ajánlatkérő a kifizetés során az Adőzás rendjéről sző\ő 2003. évi XCII. töruény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. s.ában fog|a|takat teljes korben alkalmazza.

Az ellenszolgáltatás te|jesítésének részletes leírását a kozbeszezési dokumentumok taŕa|mazzák.

Irányadó jogszabályok:
. Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 36/A.5
. A Kozbeszenésekőlszó]ó 2015. éviO(LIII. törvény
. Az államháztartasrólszó|ó 2011. évic(cv. Töruény
. Az á|talános forgaImi adóró| sző|ő2007. évi Oo0ýil. töruény
. A Po|gáriTöruénykönpről sző|ő20L3. éviV. törvény

1o. Annak meghatározáa, hogy az ajánlattevő tehet.e tiibbváltozatú (alternatív)
ajánlatot:

Ajánlatkérő nem engedélyezl és nem írja elő tobbvá|tozatú aján|at benyújtásat.

11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetősegét nem biztosítja jelen eljárás során, mivel a Budapest
Főváros VIII. kerületének területén üzeme!ő térfigyelő lendszer szeruesen
összekapcso|odit összehangolt míÍködése szükĄ;es, ezéń jelen e|járás tárgyát is csak
egysegesen Iehet elveĺgezni.

L2. Az ajánlatok éÉéke|ési szempontia:
A Kbt. 76. s G) bekezdés c) pont alapján a |egjobb ár-érték arány szerinti éńékelési szempont.
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Egycisszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Teljes körű tobblet jótállás időtartama (minimum 12
hónap, maximum 36 hónap)

Az ajánlati árat úgy \e! megadni, hogy a7 tartalmazzon mlnden járu|ékos koltséget
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különboző dfak és i||etéket stb.
Az aján|atok kido|gozásakor vegyék figyetembe, hogy az ajánlati árnak teljes körĹínek kel|
lennie, vagyis magában ke|l fog|alnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt.
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szeződéskötés vatutaneme is
csak ez lehet.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi e|emeinek éŕéke|ése során adható pontszám
alsó és fe|ső határa: 0-10 pont, mely minden részszempont esetén azonos.

Azon értékelési részszempontok esetében, ahot ajánlatkérő minimá|is elvárást határozott
me{,, az értéket e| nem érő vál|a|ások az ajánlat érvénytelensegét eredményezik! Az ajántati
elemek Aján|atkérő számára legkedvezőbb szintet e|érő, i||ewe a legkedvezőbo sziňgéné|
még kedvezőbb vállalásokra Aján|atkérő egyaránt a ponthatár felső határávaI azonoś 1to
pont) számú pontot ad.

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajántatoknak az elbír.álás részszempontjai szerinti
tartalmi elemeit a ponthatárok közott értékeli úgy, hogy a legjobb taĺtalmi elemre, vagy
amennyiben több ajánlat is elérl vagy megha|adja az ajánlatkérő áttal legmagasabb
ponbzámhoz rende|et éftéket, akkor ezen aján|atok összessegére az éľtékelésĺ pońtszám
maximumát adja. A többi aján|at részszempont szerinti pontszáma a |egjobb tarta|mi
e|emhez, Vagy amennyiben e€y vagy több ajánlati elem megha|adja az ajánlatkérő áttal
|egmagasabb pontszámhoz rendelet értéket (határérték), akkor ezen határéŕékhez
viszonyított arány szerint kerül megál|apításra. Ha e módszer alka|mazásával tö]t
pontértékek ke|etkeznet akkor azokat az általános szabá|yoknak megfeIelően két
tizedesjegyre kell kerekíteni, feltéve, hogy ez nem okoz pontazonosságot (ehhez Ajánlatkérő
Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

A pontszámok kiszámításának modja: Valamennyi részszempont esetében sajátos módszer
szerint, vagyis az a|ábbiak szerint:

Az. ajánlatkérő az t. éÉékelési ľészszempont esetében a |egjobb ajánlatot tarta|mazó
9jánlatra (Egyösszegiiajánlati ár (nettó HUF) 10 pontot ad, a többi á;.ánlatra arányosan
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során a|ka|mazandó képletet a Közbeszezési
Hatósag útmutatojának fiÉ 2016. évi L47. szźm;2016. decemuer żr.; 1. számú me|léklet,
A. 1. ba) pontja szeri nti fordított a rá nyosítás módszere ta rta l mazza.

Az értéke|és módszere képletekke| Ieírva:

P = (A bgjobb / Avizsgát) x (P."'.P.in)* Pmin
ahol:

P:

A bďouu|

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma
a |egelőnyosebb ajánlat tartaImi eleme



A vizsgáľt: a Vizsgá|t ajánlat tarta|mi eleme

Ajánlatkérő a 2. éftékelési szempont esetében a męajánlott számbó| levonja a köte|ezően
előíĺt számot (72 hónap) és az ísv kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legmagasabb többlet jótállási időtartam) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet (ęyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során a|ka|mazandó képlet:

p = (Avizsgált/ A legjobb) x (P max - P min) + P min
aho!:
P: a vlzsgá|t aján|ati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála a|só határa
A Iegjobb: a lege|őnyösebb ajánlat tarta|mi e|eme (amennyiben a legelőnyósebb ajánlat
tartalmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét l?4 hőnap több|et
jótá||ási időtartam/, úgy abban az esetben is 24 hónappa| számolAján|atkérő)
A vizsgált: a vizsgált aján|at tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával töft pontértékek keletkeznet akkor azokat az áttalános
szabályoknak megfe|e|ően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot
eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítas
során). MiuÉn a pontazonosság csak különboző ajánlati értékek esetén jetent prob|émát így
ebben az esetben addig a tizedesjegyig ke|| kerekíteni, ahol kÜ|önbseg tapasztalható és ilyen
esetben minden aján|at esetében eddig a tizedesjegyig történik a kerekítés.

Ajánlatkérő a 2. értéke|ési szemponttal osszefüggő aján|ati elemme| |opcsolatban 36
hónapb.an hatĄrozza meg az ajántati e|em Iegkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál meg
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az éftéke|ési ponthatár felső határávat azonos számú
pontot ad.

Ajánlatkérő a 2. éftékelési szemponttal összefüggő ajántati e|emme| kapcsolatban
meghatározza, hogy az ajánlati elem minimum éftéke 12 hónap, enné| kedvezőt|enebb az
ajánlati elem nem |ehet, a minimum éftéket e| nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő
éruényte|enné nyilvání$a, A 72 hónapos megajánlás (0 hónap több|et jótál|ási időtartam1 o
pontot kap.

Amennyiben a többlet jótál|ási időtaftam tekintetében minden ajánlat 0 hónap megajánlást
taftalmaz, úgy a 2. értékelési részszempont vonatkozásában minden aján|attevő 0 pontot
kap. Ajánlatkérő a 12 hónap és a 36 hónap közötti megajánlásokat értékeli a köteiezően
eIőírt időtartam (12 hónap) levonásával. Aján|attevőnek a fe|olvasótapon egész számot kell
fe|tÜntetnie, nem egész számú megajánlás esetén az ajánlat éruényteten (pl. 18,5 hónap).

A fenti módszerrel értékelt egyes taftalmi elemeke adott értékelési ponbzámot AjánIatkérő
megszoÍoz2ä az aján|attételi felhÍvásban meghatározott súlyszámmal, a szozatokat pedig
ajánlatonként összeadja.

Ae. az aján|at a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Fc eljárás nyeftese az az aján|attevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattéte|i felhí'vasban
és a közbeszezési dokumentumokban meghatározott feltéteIek alapján, rnlamint az
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb éruényes aján|atot tette.

13. A k.záro okok és a megkövete|t igazolási mód:
Az eljárásban nem |ehet aján|attevĄ alváIla|kozó és nem vehet részt. az alkalmasság
igazo|ásában olyan gazdasági szereplĄ aki a Kbt. 62. s (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pon$ának hatálya alá tartozik.



Aján|atkérő Kzáąa az e|járásbol azon aján|attevőt alvá||alkozót és kapacitást nyújtó
gazdaságiszerep|őt, akive|szemben akizárő okok az eljárás során kovetkeznek be.

A megkövete|t igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 32Iĺz0L5. (X. 30.) Korm. rende|et t7. $-a alapján az
ajánIattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot ke|| benyújtania, hogy nem tartozik a fenti
kizárő okok hatálya a|á, va|amint a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. 5 i) pont
ib) a|pontja és a 10. 5 g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Fe' egyseges
európai közbeszerzési dokumentum nem alka|mazandó, azonban az ajánlatkérő köte|es
elfogadn!, ha az ajánlattevő a 32Il?015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. $ szerinti - korábbi
közbeszezési eljárásban felhasznált - egyseges európai közbeszezési dokumentumot nyújt
be, feltévą hogy az abban fogla|t információk megfe|elnek a valóságnat és tartaImazzák az
aján|atkérő által a Kzárő okok és az a|kalmassag igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egyseges európai közńszenési dokumentumban fogla|t információk
va lósagta ftalmáét az aján|attevő fele|.

Ajánlattevő vonatkozásában fo|yamatban |évő vá|tozásbejępési eljárás esetén az
aján|athoz csatoIandó a cegbírósaghoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cegbírrósag á|tal megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő
vonatkozásában nincs folyamatban váltoásbejęyzési e|járás, úgy kérjüt nemlęes tartalmú
vá|tozásbejegpési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani Ĺ3?7ĺ20t5.
(X. 30.) Korm. rendelet 13. Sl.

Alvá||alkozó (l||. kapacitást nyújto) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. s (4)
bekezdésében fog|altaknak megfe|e|ően aján|atában csak nyllatkozni köteIes arról, hogy a
szeĺz&és te|jesíteséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. s (1) bekezdés 9)-k), m) és q) pont
szerinti klzárő okok hatálya alá eső alvá||alkozót, kapacitást nyújtó szervezetet.

Pe. öntisztÉnás a Kbt. 64. s - ban fog|altaknak megfe|e!ően lehetseges.

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszezési eljárás vonatkozásában vizsgálja a
kizárő okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a fe|hÍvás megküldéséné| nem regebbi
nyi|atkozatokkal, igazo|ásokka| kotelesek bizonyítani, hogy nem taftoznak a kizáró okok
hatálya alá.

14. Az alkalmassági követe|ményet az alkalmasság megÍhÉ!éséhez sziikséges
adatokat és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkaĺmasság mqítéléséhez sztikqes
adatok és a mqkcivetelt ĺgazolási mű:

Aján|attevőnek a Kbt. tL4. 5 (2)
bekezdése szerint nyl|atkoznia szÜkéges
(4/A illeWe amennyiben releváns 4lB sz,
me|léklet), hogy az általa igazolni kívant
alka|massági kovetelmény teljesül, az
alkalmassági kovetelmény teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat azonban nem
köteles megadni.

A Kbt. 69. 5 (4) bekezdése alapján,
ajánlatkérő az értékelési részszempontra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőtől megfelelő határidő tűzésével

a lĺ<a lm a ssłí g m i n ĺm u m kcive te l m é n ye ( Í) :

M1' Alka|matlan az ajánlattevő, ha nem
rende|kezik az e|járást megindíto fe|hí'vas
megkii|désének időpontjától visszafelé
számított három évben (36 hónapban)
szezó1désszeriÍen te|jesített, összesen
legalább 18 darab térfigyelő kamerát
taŕa|mazó kcizterrileti térfigye|ő
kamerarendszer szál|ítasa és/vagy bővítése
és/vagy kiépítese tárgyű referenciával, mely
magába foglalt tervezést és/vagy
engedé|yezési feladatokat.
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ezen
tekintetében az alábbi dokumentumok
benyújtását kéri:

Ml. Az aján|attevő csatolja a 32U20t5.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. s (1) bekezdés
a) pontja a|apján az aján|attételi felhívás
megküldéset mąe|őző 3 év jelentősebb
referenciáit a 32lĺ2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 23. $ szerint meghatározott
formában igazolva, mely taŕalmazza
legalább az a|ábbiakat:

' az e|lenszolgáltatás mennyisége;
r a teljesítés idejét, (év.hónap-nap

pontossággal fe|tüntetett kezdési ĺás

befejezési dátum megadásava l);
. a te|jesítés helyéĘ

' a teljesített munkák Ieírását;
. nyilatkozni kell arró!, hogy a teljesítés

az e|őírásoknak és a szezó1désnek
męfelelően történt-e.

Ajánlatkérő rĘziil, hogy amennyiben egy
gazdasági szereplő referenciaként olpn
korábbi tevékenysĄ;et kíván bemutatni,
amelyben konzorcium \agy
projekttá rsasá g tagja ként teljesített, a bba n
az esetben az AjánIatkérő csak azt fogadja
el az alka|masság igazo|ásaként, amely
konzorciumi tagként vagy projekttársasag
tagjaként saját hánpdban kielégíti az
előírt alkalmassági feltételeket,
figyelemmel a Kbt. 140. S (9)
bekezdésében meghatározottaka is.
(Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról
szóló nyilatkozatban adják meg a saját
te|jesítés mértékét száza|ékban vagy
forintban.)

Amennyiben bármely alkalmasságot
igazo|ő dokumentum nem magyar nyelven
kerĹil benyújtásra ajánlattevő részérő|,
ajánlattevő csatolja a dokumentumok
magyar nye|vű fordítasát is. Ajánlatkérő a
magyar nyelvű dokumentumot teklnti
irányadónak.

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előílt
aIkalmassági követelményeknek bárme|y
más szeruezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfele|het a Kbt. 65. s
(7) és (9) bekezdésében foglaltaknak
megfeIelően.

lattevő az

Az a|kalmassági kovetelmény |egfeljebb kettő
darab referenciáva l teljesíthető.

Ajánlatkérő a 32U2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 2l. s (1a) bekezdése alapján a
vizsgált időszak alatt befejezett, de |egfe|jebb
hat éven be|ül megkezdett szállítasokat veszi
figyelembe.

Aján|atkérő a 32112015. (X. 30.) Korm.
rende|et ZLl^. $ alapján a teIjesítés
igazo|ásaként köteles e|fogadni annak
igazolását is, ha a referencia követelményben
fogla|t eredmény Vagy tevékenység a
szerzffiés részteljesítéseként va|ósult meg.
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követe|ményeknek bármely más szeruezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
kíván megfe|e|ni, úgy aján|attevő
alkalmasságát a Kbt. 65. 5 (7) bekezdése
illetve a Kbt. 67. 5 (3) bekezdésének
megfe|e|ően a kapacitást nyújtó
szervezetnek az előílt igazo|ási modokkal
azonos módon kel| igazolnia az adott
a|kalmassági fe|tételnek tofténő
megfelelést.

15. Ajánlattételi határidő:
2017. ŘĄ\ť;tÍ:jÍĺ.í ďl}ř$i óra

16. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
Ész-xen Kft. Titkárság
1026 Budapest, Pasaréti út 83. II. eme|et titkárság
A benyújtás modja:
Az ajánlatď az. ajánlattételi határidő lejártaig, hétľőtő|-pentekig 09.00-16.00 óra között, az
aján|attételi határidő lejártanak napján g.oo..ffioo ón között lehetleadni e|őzetes egyeztetésse|.
Az aján|atokat írásban és zártan a fenti címre köaĺet|enriI vagy postai úton ke|| benyújtani az
aján|attéteti határidő |ejáftaig. A postán feladott ajánlatokat áz ajánlatkérő csak akkoŕ tekinti
határidőn be|ü| benyújtottnat ha annak kézhealéte|ére az ajánhttételi határidő |ejártiat
mege|őzően sor kerü|. Az ajánlat, illetve az aza| kapcsolatos postai küldemények e|vesztéiébőt
eredő kockázat az aján|attevőt terheIi.

Az ajánlatot ajánlattevőknek nem e|eKronikus úton kell a jelen felhÍvásban és a
dokumentációban meghatározott taftalmi, és a formai követelményeknek megfe|e|ően
e|készítenie és benyújtania :

. az ajá\lat papk alapú peldányát zsinórral, lapozhatóan össze ketl fíjzni, a csomót
matricáva| az ajánlat e|ső vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricát le kel| bétyegezni,
vagY -Tz.ajánlattevő részérő| erre jogosultnak alá ket| írni, úgy hogy a bé|yqző, ilĚtő|eg
az a]áírás legalább egy része a matricán legyen;

. az aján|at oldalszamozása eggyel kezdődjön és olda|anként novekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarta|mazó olda|akat számozni, az üres óHahkat
nem kell, de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni, Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (p|. egyes oldalaknál a |A, |B
olda|szám) is.e|fogad, ha a tartaIomjegpékben az egyes iratok helye egyételńűen
azonosítható és az iratok helyére egyérte|műen Iehet hivatkozni.

o az aján|atnak az elején tartalomjegyzéket kel| tartatmaznia, ame|y alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok o|dalszám alapján megt.aláIhatóak;

C az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredetl papír pé|dányban kell beadni, és az
eredetivel mindenben męegyező 1 db elektronikus pé|dányban (cdldvd lemezen vagy
pendrive-on)

. az aján|atban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén a|á kel| írnia az adott
gazdálkodó szeruezetnél erre jogosutt(ak)nak Vagy olýan személynet vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tő| írásos felhata|mazást loptak;

o az ajánlat minden olyan o!da|át, amelyen - az aján|at beadása előtt . modosítást
hajtotta\ vfgre, az adott dokumentumot aláírró személynek vagy szemé|yeknek a
módosításná| is kézjeggyel ke|l ellátni;
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. a záft csomagon Ájánlat _ ,Jóaefuáros - Térfigyelő kamerarendszer kiépítése,i
valamint: ,,C.sak kcjzbeszerzési efiárás során, az a1ánlattételi hatiíridő lejártakor bontható
fe l !,, mqje|ölést kel t feltü ntetn i.

L7. Az ajánlattétel nyelve:
Az aján|atot magyar nyelven kel| beadni, más nye|ven nem nyújtható be az aján|at.

Az eljárás során mindennemű |evelezés és kapcsoIattaĺtas csak ezen a nyelven töfténik.
Joghatás kiváltásara csak a magyar nye|vű nyilatkozatot okiratok alkalmasak. Abban az
esetben, ha a benyújtásra kertilő igazolások rĺagy okiratok nyelve nem magyar, Úgy az
aján|attevő köteles melléke|ni a mag}łar nyelvű aján|attevő áltaIi fele|ős fordításokat annak szem
előtt tartasaval, hogy a helyte|en fordítas következményeit az aján|attevőnek kel| viselnie.

18. Az ajánlat(ok) fe|bontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétĺe
jogosultak:
Ész-ren Kft. Tárgp|ó
1026 Budapest, Pasaréti út 83.

s.NffiNNffiffi óra

Kbt. 68. 5 (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.

L9. Az ajá n|ati kötöttség minimá|is időta ľta ma :

30 nap, az ajánlatok fe|bontásató| számítva

20. Az ajánlati biztosÍték előírására, valamint a szeľződésben megkövetelt
biztosíRékokra vonatkozó információ:

Aján|atkérő jelen közbeszezési eljárásban nem írja elő aján|ati biztosítek nyújtását.

Nyertes aján|attevő késedelmi és meghiúsulási kotber fizetésére kote|es az alábbiak és
szezfu éstervezetekben rész|etezettek szerlnt:

Késede|mi kotber: késedelmes te|jesítés esetére - amennyiben azért nyertes aján|attevő fele|ős -
nyeÉes aján|attevő késedelmi kötbér megfizetésére koteles. A késede|mi kötber méftéke 50.000
FVnap, azaz ötvenezer forinýnap, minden megkezdett naptári napra. Ajánlatkérő a 15 napot
meghaladó késďelmes te|jesíĽést súlyos szerződéssząésként értékeli, és a szezó1dés hatá|yát
egyo|dalú nyilatkozatával megszüntetheti (e|ál|ás vagy felmondás), amikor is a meghitisulási
kötbér szabalyai irányadóak.

Mqhiúsu|ási kötber: A nyertes ajánlattevő meghiúsu|ási kötber megfizetésére köteles,
amennyiben a jelen szerződés meghiúsu|ásáéń fe|elős. A meghiúsulási kötber méftéke a nettó
ajánIati ár 20 o/o-a.

2Ĺ. A közbeszerzés Európai Unióból származő forrásból támogatott?
Nem.

22.Egyéb információk:
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I. Az e|járásban kizárő|ag azok a gazdasagi szerep|ők tehetnek aján|atot, amelyeknek az
ajánlatkérő az e|járást megindító felhívást megkÜldte. Bárme|y gazdasági szereplő,
amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindíto fe|hívast megkü|dte, jogosult közosen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplőve| is, ame|ynek az aján|atkérő nem kü|dott
e|já rást megindíto fe| h Ívást.

2. 
^z 

ajánlatnak tarta|maznia ke|| az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. 5 (2) és (a)
bekezdésre. Nemleges tartalomma| is csatolandóak a nyilatkozatok.

3' Az ajánlatnak taftalmaznia kel| az ajánlattevő nyi|atkozatát a Kbt. 66. 5 (6) bekezdés a) és
b) pontjára. Nemlęes tarta|ommaI is csatolandó a nyi|atkozat.

4. Kozös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. $-ban foglaltak szerint ke|| e|járni, továbbá az
ajánlathoz csatolni ke|| a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

5. A hiánypot|ást Aján|atkérő a Kbt. 71. $ szerint biztosítja, ajánlatkérő nem rendel el újabb
h!ánypótlást, ha aján|attevő az ajánlatában korábban nem szerep!ő gazdasági szerep|őt
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne sztjkeges az rijabb
hiánypót|ás.

6. Az aján|atnak felolvasolapot ke|l taftalmaznia a Kbt. 66. s (5) bekezdése szerlnt.

7. Nyertes aján|attevők á|ta| alapítandó gazdá|kodó szervezettel kapcsolatos követe|mények:
Az aján|atkérő gazdálkodó szeruezet alapítasát kizáqa mind ajánlattevő, mind közös
ajánlattevők vonatkozásában.

8. pE. aján|athoz csatolni kel| az aján|attevő cegjępésre jogosu|t, nyilatkozatot,
dokumentumot aláír.ó képviselő aláírási címpeldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben
az ajánlat cegjegyzésre jogosultak á|tal meghata|mazott(ak) aláí.ásaral kerÜl benyújtásra,
a te|jes bizonyíto eĘű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak taftalmaznla kell a
meghatalmazott aláír.ás mintáját is. Egyéni vá|lalkozó aján|attevő csatolja a képviseletre
jogosu|t személy á|tal a|áírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vál|alkozó megjelöli a
nyllvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vál|alkozó esetében Ajánlatkérő
e|fogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csato|ását, amely a|ka|mas a
képvlseletre ra!ó jogosu|tság igazolásara.

9. Aján|atkéń a Kbt. 114. s (6) bekezdése vonatkozásáńn, a kiegészítő tájékozüatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattéte|i határidő lejáĺtat mąe|őző második
munkanapot (tajékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attételi határidő |ejártat megelőző negyedik munkanapig megérkeznek
ajánlatkérőhöz.

1o. Irányadó idő: A te|jes ajánlattételi felhÍvásban, va|amint az e|járás során vaIamennyi
órában męadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (cE|-)

11. A Kbt, 47. 5 (2) bekezdése a|apján a jelen felhÍvasban előírt igazo|ások egyszerű
máso|atban is benyújthatoat kivévą ahol az ajánlattételi felhÍvás ettől e|térően
rendeIkezik. Ajánlatkéń fe|hívja a figyelmet, hogy az ajánlat papíľ alapú
pé|dányának a 66. S (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláíÉ példányát
kel| taÉa|maznia.

12' Ajánlatkérőtől a benyújtott aján|atot egyéb dokumentumok nem igénye|hetők vissza,
azokat ajánlatkérő biza|masan keze|i és a Kbt. 46. s e) bekezdése alapján őrzi mą.

13. Az ajánlatban valamennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 47' $ (2) bekezdésébe alapján - nem magyar nye|ven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő á|tali felelős fordítasát is köte|es elfogadni.

14. Aján|atkérő a hiánypot|ás, va|amint a fe|világosítas lehetősegét a Kbt. 71. $-ában
fogla|taknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. s (6) bekezdése alapján nem
rendel e| újabb hiánypot|ást arra vonatkozóan, ha a hiánypotlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szerep|őre tekintettel lenne szÜksĄ7es az újabb hiánypotlás.
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ĺs. Áĺolyamok: Az aján|attéte| során a kĹilonböző devizák forintra töľténő átszámíľása ná| az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a tetjesítés napján éruényes, mértegadatok
tekintetében a mérlę fordulónapján éruényes Magyar Nemzeti Bank á|tai megha[ározott
devżaáŕolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben va|amely devizát a Magpr Nemzeti
Bank nem jąyez, az adott devizára az aján|attevő saját központi bańĺ<ja źl|ta| az
ajánlattételi felhÍvás megküldésének napján érvényes árfo|yamon száńított euró
el|enérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítas esetén az Aján|attevőnek
közolnie kell az alkalmazott áľfolpmot.

L6. pE' ajánlatkérő nem éla Kbt. 114. s (11) bekezdésében foglalt lehetősegéve|.
17. Aján|atké'ó helyszíni bejárást nem tart.
18. Aján|atkérő konzultációt jelen eljárásban nem taĺt.
t'9. ry ajánlatok összeállításáva! és benyújtásaval kapcsolatban fetmerült összes kottseg az

ajánlattevőt terhe|i.

A jelen felhÍvásban nem szabá|yozott kérdések vonatkozásában a közbeszezésről szóló
2015. évi c(uII. töruény és a vonatkozó vegrehajtási rende|etet vatamint a vonatkozó
jogszabá|yok e|őírrásai szerint ke|| e|járni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhÍvásban kü|ön
ki nem emelt egy-ęb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, metyeket a
Kbt. kötelezően előír. A szezó1désre a magyar jq az irányadó.

2o. Ajánlatkérő e|őírja, hogy ajánlattevő tájékozodjon a munkavá|lalók védelmére és a
munkafe|tételek.e. vonatkozó olyan kötelezettségekőt, amelyeknek a teljesítés he|yén és a
szerzffié9 teljgítese során meg kell fetetni. A tájékoztatást áz illetékes śzeĺvek ingyenesen
teszlk elérhetővé. Ajántatkérő felhívja a figye|met a Kbt. 73.s (4).(5) bekeáéseiben
fog|alüakra.

zl' p,z előíľt alka|massagi követe|ményeknek az ajánlattevők más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnet a közöttük fennálló kapcsolat jogí jelbgetdl
ftlggetlenÜl. Ebbgn az esetben meg kelljelolni az ajánlatban ezt a szeľvezetet-éš aźe$árást
megindító felhÍvás vonatkozo pontjának megjelölésével azon alka|massági kovetelńényt
Va9y követelményeket amelynek igazolása 

_ 
érdekében az ajánlattevő 

.ezen 
szervezet

erőforrására Vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.5 (8) bekezdéśben fog|alt eset kivételével
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendetkezésre bocsátó szervezet otyan
szerződéses vagy e|őszerződésben vállalt kötetezettségvál|alását tarta|mäzó
okiratot ame|y alátámasĄa, hogy a szeződés teljesíteséhez szük{7es erőforrások
rendelkezésre álInak majd a szerződés te|jesítésének időtartama alatt. (kn. ss.s (z)
bekezdés).

22. pe ajánlathoz csatolni kellaz árazott költsegvetést.

23, pc.ąj|n|athoz csatolni kel| a teľvezett tárkapacitás bővítes megfelelősegét tartalmazó
szá m ítások igazo|ásait.

24. Ajánlatkérő a szezffiés megkötésének fettéte|étil szabja, hogy a nyeŕes ajánlattevő a
szerződés teljesítése során rendelkezzen a TELESTE Corporation (vagý az aua|
egy.e.né.'tekíí) által kiállított' a rendszer insta||álásara és/vagy karbantartásara és/vagy
javítására való jogosultságot igazoló tanúsítvánnyal. Rz áiánlatľroz csato|ni ke|l áż
ajánlattevőtő| származő szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy aján|attevő
nyeftesség-e esetén--a.megkovetelt tanúsítvánnyal rendelkezni fog. Rmennýínen a nyertes
aján|attevő a szezó1déskötés időpontjában nem rende|kezik a reńti tanúsíwánnya|, áuuan
az esetben az a szeĺz&éskötéstől való visszalépest je|enti a Kbt. 131. s (4) bekezdése
alapján és az ajánlatkérő a második lękedvezőbb aján|attevőve| kcit szeződ.éśt.

25. Aján|atkérő azeljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.s Q) bekezdés e) pontját.

23. A szerződés tetjesítésére vonatkoznak.e kiilönteges fettételek nem

24. Aján|attétel i fel hívás meg kü Idésének na pja l

i
ďv na./ft-l
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1. A DoKUMENTÁCIó TARTAIMA
ĺ. rölEľ: łrÁľĺuľĺÉľru rrlnÍvÁs
z. xortľ: Úľmurłľó łz ÉnorrELT GAzDAsÁcr szrnrplóx nÉszÉne
g. xĺiľrt: szepzőoÉsTERvEzET
ł. röľrľ: nrÁľloľr renzolÁs. És ľvrułrxozłrurľľÁr
s. xöĺrr: MÚszAxr uÍnns

a) Külön mel!ékletként: árazatlan köttségvetés, helyszínĘz

l.2.Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az aján|attéte|i felhÍvásban foglaltakat, a
dokumentáciő az ajánlattételi fe|hÍvássa! együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata,
hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészíteset, ame|y eset|eg az
aján|ati időszak alatt kerÜl kibocsátásn, rĺa|amint, hogy megbízható információkatszerezenek be
minden olyan körĹilmény és köte|ezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is
befolyáso|hat1a az ajánlat természetét vagy je|lemzőit.

ĺ.3. p,z ajánlattevőknek a dokumentációban közo|t információkat bizalmas anyagként kelt
kezelniüt amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgá|tathatnat hacsak e
harmadik fé! nem készít és nyújt be aján|atot az ajánlattevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (alvál|alkoző), vagy az alka|massag igazo|ásaban részt vesz a gazdasági szereplő.
Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint
ajánIattételre, és az abban leírt szolgáltatások cé|jára.

2. KIEGÉszÍľő ľÁrÉrozrTATÁs

2.1. Bármely gazdasagi szereplő kiegészítő tájékoztatást a kovetkező kapcsolattartási pontokon
szerezhet:

Ész-xen xn.
1026 Budapest Pasaľéti út 83. Titkárság

Telefon : +36í. I 7 88-893 I
Fax: +3611789-6943

E-mail : eszker@eszker.eu

2'2. 
^ 

kięészítő tájékoztatások kézheałételét az ajánlattevőknek haladéktalanu| vissza kel|
igazo|niuk. Kérjl.ik a Tiszte]t Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezésérő| a 06.Ll789-69-43.as
faxszámra vagY az eszker@eszker.eu e-mail címre küldjenek visszaje|zést!

2.3. A gazdasagi szerep|ő kiárólagos fe|előssege, hogy olpn telefax-elérhetőseget vagy e-mai|
címet adjon meg, amely a megkri|dendő dokumentumok fogadásara 24 őrábrln alkalmas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fe|előssege, hogy a szeruezeti egységén belÜl a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerüljön.
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3. ELóZETES VITARENDEZÉS

3.1. A Kbt. 80. $ (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre kel|
benyújtani:

Ész-ren Kft. Titkársag
1026 Budapest' Pasaréti út 83. - BBT lrodaház

Telefon: +g6í. I I BB-8931
Fax: +3611789-6949

E-mail : eszker@eszker.eu

4. AszEpzőoÉs uecrörÉse És reursÍrÉsr

Ą1. Eredményes közbeszezási eljárás alapján a szezó1dést a nyertes szervezette| (személ|yel) .
|ozos ajánlattétel gsetén a nyeftes szeruezetekke| (szemétyekkel) - ket| írásban. megkcitni. a
kozbeszeĺzési eljárásban közö|t vęleges feltétetet szezó1désteruezet és ajánlat taruahának
megfelelően.

4.2. 
^ 

szezó1désnek taftalmaznia kel| . az eljárás során a|kalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon e|emeit, amelyek értékelésre kerültek.

4.3. pe. ajánlatok e|bírrá|ásáró| szó|ó írrásbe|i összegezésnek az ajánlattevők részére töftént
megkü|dése 

'napjától a nyertes aján|attevő és a második !ękedvezőnu ajánlatot (ha ajánlatkérő
hirdetett második he|yezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsege tóvábbi härmiňc nappa|
meghosszabbodik.

4.4. Az. ajánlatkérő köteles szezô1déses feltétetként etőírni, hogy:
. nem 

. fizethet, illeWe számolhat el a szerzffiés te|jesítésevel összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k/pont *a|ru1dpn$a szerinĺiretéteerńer
nem megfele|ő társaság tekintetében merü|nek fet, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adókoteles jovede|mének csokkentésére a|kalmasak;

. a szerzffiés teIjesítésÉ-nęk teljes időtaftama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az aján|atkérő
szgmáp megismerhetővé teszi és az alábbiakban részĺetezett ügyletekő| az ajánlatkérőt
ha ladékta|anu| értesíti.

4.5. pE. ajánlatkérőként szeződő fél jogosult és egyben köte|es a uerzffiést felmondani - ha
szükege-s olpn határidőve|, amely lehetővé tešzi, hogy a szezó1désse| érintett feladata
ellátásaról gondoskodni tudjon - ha:

. a- nyertes ajánlattevőben közvetetten Vagy közvetlenril 2ĺo/o.ot meghaladó tu|ajdoni
részesedést szereŻ. wlamely olyan jogi szeméty Vagy szemé|yes joga szerint jogŕépe'
szelvezet, ame|y tekintetében fenná|| a 62, s (1) bekezdés k)pnt kb)a|pont1áMn
meghatározott feltétel;

. a nyertes ajánlattevő köatetetten vagy közvetleniil Z5olo-ot męhaladó tulajdoni részesedést
szereJ ta|ame|y olyan jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezetben,
amely tekintetében fennáll a 62.5 (1) bekezdés k)pontkb)a|pont1ában meghatározott
fe|tétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerz&és megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű ffnzbeli elleńénérére jogosult.
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4.6. A kü|földi adóilletősegű nyeftes ajánlattevő koteles a szeződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csato|ni, hogy az illetősége szerinti adóhatósagtól a magyar adóhatósag
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat äz országok-kozötti jogsegélý
igénybevéte|e nélkü|.

4,7. A közbeszezési szezó,dést a közbeszezési e|járás alapján nyertes aján|attevőként szezó1dő
fé|net illetve kozösen ajánlatot tevőknek ke|| te|jeďtenie.

4,a. p'z aján|attevőként szeződő fé| teljesítésében kote|es közreműködni az o|yan atvá|lalkozó es
9zaker.nb-9'; amely 'a közbeszezési eljárásban részt vett az ajánlattevő a|kalmasságának
igazolásában. Az ajánIattevő k<iteles az ájánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - ál.ur a
korábban megjelö|t a|vál]alkozó hetyett igénybe venni kí'vánt - alválIalkozó bevonásáť beje]entén|
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kelĺ arro| is,
hogy az álta|a igénybe venni kívant a|vállalkozó nem áll a kizárő otok hatáip alatt.

s. ľÁrÉxoTATÁsT ľvÚrľó SZERVEK:
A munkavál|alók váJe|mére és a munkafeltétetekre vonatkozóan tertitetileg il|etékes
kormányhivatal munkaváJelmi felügye|ősége és munkatigyi fetügyelősege nyújt tá;ékoŹatást.

Pest Meove!. Kgrn!á.nyhivqtal Foolalkoztatási Főosztály ltłunkavédelmi és
Munkaüoyi Ellenőľzési osztálv
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 43.47.
Levélcím: 1381 Budapest ff.: 1265.
E-mail: pestkh-mk@lab.hu
Telefon: (7) 279-4799

Adőzász
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AoÁwÉľelr szenzóoÉs

TERVEZET

amely létrejött qyrészről a Józsefuárosi onkormánpat (székhe|ye: 1082 Budapest, Baross utca
63-67., Képviseli: adószáma: pénzforgatmi
számlaszáma: ....................................)

másrészről

(székhe|y:

cg.: .......; képviselő:

i;;ňä;;p";;;;;ffii äilft"I;i;.;;;;.ńl'''n. 
Eladó (a továbbiakban: Eladó) között az alulírott

I. Előzmények

Vevő a 2015. évi C(Uil. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113.5 (1) bek. szerinti nemzetl e|járásrend
szerinti nyí|t közbeszezési eljárást foly|atott le 'Térfigyelő kamerarendszer kiépítése''
elnevezéssel.

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenn!, jelen szeződés így a teljes beszezési tárgyra és
men nyisĄ7 re vonatkozi k.

Az eljárás nyertese az E|adó lett, akivel Vevő - a Kbt. rendetkezéseinek megfelelően - az alábbi
szeződést koti.

Felek rogzítit hogy a Vevő a 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) 8:1.$ (1) bek. 7. pontja
a|apján szerződő hatósagnak minősül.

II. A szeződés táryya

1. E|adó eladja, Vevő megvásáro|ja a közbeszezési eIjárás iratanyagában meghatározott típusú,
míÍszaki specifikációjú, a hatályos jogszabályoknat szakmai előírásoknak megfele|Ę új
eszkozöket (továbbiakban együttesen termék), a jelen szez(łdés és a közbeszezési eljárás
iratal szerint teljes köríÍen.
A jelen szeę&és közvetett tárgyát képező eszközök felsoro|ását a kozbeszezési eljárás
iratanyaga taľta lmazza.

2. Eladó kotelezettsége továbbá közbeszezési eljárás lratanyagában meghatározott - fentieken
túli . munkák teljes körű el|átása. Ezen fetadatok részletes |eírását a közbeszezési e|járás
iratanyaga taftalmazza.

3. Felek męállapítját hogy a teljesítes (a męhatározott követelmények vonatkozásában)
akkor męfelelĘ ha a te|jesítéssel érintett terméket mint rendszer új etemei a
rendeltetésszerű használatra alkalmasat továbba megfelet a míÍszaki |eír.ásban, a jelen
szezó,désben és a jogsza ba lyokba n fog la lta kna k.

4. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkétan megaján|ott termék
heIyett (a termék gyáftasának megszűnése, a márkanév megvá|tozása miatt) azonos
jel|emzőkkel bírró termékkel teljesíthet az Eladó. Ez a szabá\y csak akkor a|kalmazhatő, ha az
eredetl termék teljesítésének az E|adón kívti| á|ló okbol történő |ehetetlenné válásat az Eladó

2t fur=



előzetesen igazo|ja (tudomásra juÉsakor haladékta|anu] bejelenti) és egyben igazolja
(termékismeftetővel), hogy a te|jesítésre megaján|ott termék jel|emzői męfe|e|nek az
aján|atban meghatározottaknak. Felek megál|apodnak abban, hqy az e||enéfték fentiek
következtében nem változik. Fentieket a felet mint a Kbt. 141.5 (4) bek. a) pontjában
meghatározott okot értékelik.

5. Vevő a jelen szeződés aláírrásával hozzájáru| ahhoz, hogy az E|adó közreműkodőt Vegyen
igénybe a Kbt. szabályai szerint. A jogszerűen igénybe vett kozreműkodő tevékenységeeft és
mu|asztásáért az E|adó, mint saját magataĺtasáért felel. A jogel|enesen igénybe vett
közremíÍkodő esetén felel mindazon hátrányos következményekért is, ame|y e nétkül nem
következett vo|na be.

III. Az ellenéÉék

1. A termékek és e||átandó feladatok el|enértékét - mely magában fogla| ra|amennyi, a
felhÍvásban, i||. je|en szeződésben rogzített kotelezettseg ellátásának ellenértékét is . a felek
az E|adó ajánlata alapján .................Ft+ĺłfa, azaz forint+Áfa
osszegben á||apítják meg. A szerz&és egyes tárgplnak egysegárait a szezffiés mel|éklete
(árazott eszköz|ista) taftalmazza az E|adó ajánlata alapján.

z. Az ellenérték megfizetésének feltétele, hogy a hiány- és hibamentes te|jesítést (mety nem
terjed ki az eset|eges ún. rejtett hibákra) a Vevő képvise!ője igazolja. A fentl tartalmú okirat a
számla kcite|ező mel|éklete.

3. A je|en szerz&éshez vezető eljárás, a szerződés, a szám|ázás és a kifizetések pÉnzneme a
mag}łar forint (HUF).

Vevő kijelenti, hogy a beszezés penzügyi fedezetét saját forrásbo| biztosítja.
Vevő e|őleget semmilyen jogcímen nem fizet.
Vevő részszámlázást nem biztosít.
Az Eladó a hiány- és hibamentes te|jesÍtést követően kiá||ított teljesítés-igazolás biĺtokában
jogosu|t számla kiá llítasara.
A benytijtott szám|a e||enértékének kiegyenlítese 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt.
135. 5 (1)' (6), és (11), továbba a 2013. évi V. törvény 6:130.$ (1-(2) bek. rende|kezései
a|apján töfténik.
Vevő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. töruény (a továbbiakban:
Art.) 36/A. $-ában fogla|takat teljes körben alkalmazza.

10. Fe]ek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott ellenérték
magában foglalja valamennyi, a jelen szerződés teljesítesevel kapcso|atos kotelezettseg
ellenértékét is. Eladó a fentiekben rogzített e|lenéftékén kívül jelen szezó1désse|
kapcso|atosan további fizetési igényt semmi|yen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve az
esetleges késede|mi kamatot.

11. Késedelmes fizetés esetén a Vevő, mint szeződő hatósag a 2013. évi V. töruény. 6:155. $-
ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat és a külön jogszaba|yban rĘzített
költsegátalány męfizetésére köte|es.

12. Fe|ek rĘzítik, hogy fizetési kötelezettseget csak jelen szezô1désnek és a jogszabalyoknak
minden megfelelő számla és mel|ékletei Vevő általi kézhezvétele keletkeztet.

Iv. A szeződés taÉalma

1. E|adó a szerzffiés hatalyba |épesétől számított 120 naptári napon be|ril köte|es a hiány- és
hibamentes teljesítésre.

4.

5.

6.

7.
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2. E|adó a szeĺződés targyait rendszerszerű és rendeltetésszeríÍ haszná|atra a|ka|mas
á|lapotban, rendszerbe szerelve, va|amennyi engedély, houájáru|ás átadásáva| koteles a
Vevőnek átadni. Fentiek részben Vagy egészben töfténő megséftése sú|yos
szerzffiésszegésnek m i n ős ü |.

3. Az átadás-átvéte| pontos időpontjáró| a Vevőt köteles az E|adó |ega|ább 5 munkanappa|
korábban éĺtesíteni.

4. A teljesítés helye: Budapest Főváros VIII. kerÜlet ezen belül a kamerák kihelyezésének
helye:

Ssz Kameraszám Helyszĺn Terueett pozícĺó
1 073 II. János Pál pápa tér Uĺoszlop

2 076 Keleti palyaudvar Thököly úti
oarko|ó Új oszlop

3 077
Aréna 1 parkoló k.ljárat (fő kihajtó)
Kerepesi út 9.

Aréna pláza épĹiletére, 2 db
fix kamera

4 078
Aréna 2 a|só kijárat (Főtaxi o|da|)
Kerepesi út 9.

Ú1-oszlopra 1 db fix kamera

5 079 Aréna 2fe|ső kijárat (benzinkút)
Kerepesi út 9.

BKK oszlopra, meg|évő
speed dome me||é 1 db fix

kamera
6 080 Hős u. MoL kút MoL kút viláqítasi oszlopra
7 105 Hunoárla krt. 26. íHős u.) Lid| Lidl vi|áqítasi oszlopra
I 106 Salqótariáni u. 10 Epü|etre

9 107
MTK pálya Hungária krt. -
Sa|gótarjáni u.

Bl(V osz|opra, vagy új
oszlopra, vagy az MTK

stadion épü|etére
10 108 Tbi|iszitér Uĺ oszlop
11 109 Golqota u. 4. Uĺ osz|op
L2 110 Vil|ám u. - Benvovszkv u. Úi oszlop vaqy épĹiletre
13 111 Baross u. 111 Epriletre
74 ttz Naqwárad tér Ui oszlop
15 113 Losonci tér Epületre
16 tL4 Molnár Ferenc tér Ui oszlop
17 115 Sziqonv u. 15. (Sziqonv u. e|ső rész) Éptiletre

18 116
Szigony belső (Szigony u. hátsó
rész) Épü|etre

19 117
Leonardo da Vinci köz (Szigony u.
s.) Úi oszlop

20 118 C-oľvin sétány 3.
Meglévő oszlopra vagy

éoriletre

2T 119 Coruin p|áza C.oruin pláza épĹiletére vagy
meolévő osz|oora

22 t20 Ká|vin tér Erste bank Erste bank éptiletére
23 tzL Te|eki tér piac Piac éotiletére
24 122 B|áthv ottó u. - Benvovszkv M. u Ui osz|oo vaov épÜ|etre

25 123 Sárkány u. - Diószegi u.
EpÜletre (204.es kamera

áthe|vezése)

5. A kamerák pontos e|helyezésérő| a felek a teljesítés során egyeztetnek.
6. E|adó a rendszeľt kote|es megtervezni, és a betizemelés előtt köte|es a szüksĄ7es

engedé|yeket beszerezni.
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7. Az alkalmazott eszkozöknet módszereknek olyannak ke|| |ennią hogy a teljesíľés
valamennyi re|eváns előírásnak megfe|e|jen.

8. Fe|ek kifejezetten rogzítit hogy a telepítést úgy ke|| megralósítani, hogy az a
jogszabá|yokban esetlęesen meghatározottakon tú| - ne sértse harmadik személy
személyiségi és egyéb jogait. Ezen köte|ezettsę megsértése esetén E|adó fe|el mindazon
károkéĺt' igényekért (pl. sérelemdÚ) _ jeten szeződés időbeli hatályától fÚgget|enÜ| -
amelyeket harmadik személy a Vevővel szemben éruényesít. E|adó köte|ezettsége kiterjed az
esetleges jogi e|járásokban a Vevő nyertessĄ]ének elősegítésére rendelkezésre á|ló
jogcselekmények ma radékta la n teljesítésére is.

9. E|adó telepítési munkákat a környezet maximá|is véde|mének figyelembevételével köteles
ellátni.

10. Eladó a teljesítés során annak figye|embevéte|éve| kötetes te|jesíteni, hogy a központi
rendszer bővítése jelen ütemben csak a kamera |icenazám bővítéséve| jár, a rĘzítést a
meglévő rĘzítőkfelhasználásával, szükég szerint a jelentegi táro|ások átkonfigurátásaval ke|l
elvégezni, ame|y szintén az E|adó feladata.

11. Eladó a termékek üzembehelyezését követően a teljesítésről tájékoztatja a Vevőt, amety
összehÍvja az átadás-átvéteti eljárást.

12. pE átadás-átvétel időpontjában a fe|ek közösen e|lenőzik a termékek szemmel látható
tu|ajdonsagait és azok szerz&ésszerűségét, továbbá üzempróbat tartanak. Az Ĺizempróbán
az egyes elemek és az egész teljesítés, mint rendszer szeĺzffiésszeríÍsegét is el|enőęik. Az
tizempróba akkor sikeres, ha valamennyi termék va|amennyi funkciója műkodőképes.

L3. pę. átadás.átvétel során az E]adő átadja a termékek haszná|ati útmutatóit, i||. az egyéb
re|eváns dokumentumokat.

14. Felek a szeződés targyait jogilag oszthatatlannak tekintik.
15. Amennyiben az átadás.átvétel során hiba vagy hiány á||apítható meg, akkor az átvéte|t Vevő

megtagadja. Ebben az esetben az Eladó kĺiteles legkésőbb 5 munkanapon belrit hiány- es
hibamentesen átadni a termékeket. Az átadás-átvétel időpontjáról az Eladó a Vevőt |egalább
3 munkanappal korábban köteles éftesíteni.

16. Eladó csak Iegális, a vonatkozó jogszabályoknak męfe|elő forrásbol szerezheti be a
termékeket, melyet Vevő kérésére igazolnia ke||. Ennek elmaradása súlyos
szerződésszeg és n ek teki ntendő.

77. A szezffiés te|jesítese akkor történik meg, amikor a termékek a Vevő részérő| átvételre
kerültek. Eddig az időpontig a koltseg- és káľveszé|yĺiselés az Eladót teńe|ik.

18. Felek rögzítit hogy a teljesítésse| kapcso|atban jelen szeződésben, továbbá a közbeszezési
műszaki |eírásban meghatározottak barmelyikének męsértése az E|adó álta|i súlyos
szerzffiésszeg és nek m i nős ü |.

V. Szerződési biztosÍhékok

Késede|mes te|jesítés esetére - amennylben azéft Eladó felelős (Ptk. 6:186. $) _ Eladó
késede|mi kcitber megfizetesére köteles. Méĺtéke nettó 50.000 Fýnap, minden megkezdett
naptári napra. A 15 napot meghaladó késede|em esetén a Vevő jogosutt a szeződés súlyos
szerződésszegés miatti felmondására/eIá||ásra. Ebben az esetben az E|adó a meghiúsulási
kötbér megfizetésére lesz köte|ezett.
Fe|ek megállapodnak abban, hogy amennyiben o|yan okbo|, amiéft az E|adó felelős (Ptk.
6:186. 5) a jelen szerz&és teljesítése meghiúsu| az Eladó meghiúsulási kötber fizetésére
köte|es. A męhiúsulási kcitber mértéke a nettó et|enszolgá|tatásZ}o/o-a.

1.
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3. A Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszótítas útján éruényesítheti, melynek az Eladó köteles
8 naptári napon belül mamdéktaIanut e|eget tenni. Amennyiben az Eladó a fe|hí'vás
kezhezvételét követő 3 napon belü| érdemi - indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott -
kimentést nem tesz, akkor a köttÉrkovetetés az Eladó részérőt elismeftnek tekinthető és ezzet
beszámíthatóvá vá|it a Kbt. 135'5 (6) bek. feltételeinek tetjesülése esetén.

4. Vevő kovetelheti a fentieken tú| fe|merülő kárát.
5. E|adót a Ptk. szerinti kellékszarĺatosság terhe|i.
6, Eladót .... hónap jótál|ási kötelezettsę terhe|i a teljesítéstől (sikeres míiszaki átadás-áwétel)

számítottan.
7. Eladó jótá||ási kotelezettsege - az érintett hibáral kapcsolatban - megsziÍnit ha a hiba

bizonyíthatóan:
- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat

- szándékos rongálás vagy előszakos behatás,

- e|emicsapás,

- szakszerűtlen szerelő vagy javíto jellegű beavatkozás,

- a szĹikséges karbantaftas hiánya

miatt következett be, feltéve, ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről a
Yevő az átadás.átvételi e|járás során klfejezetten tájékoztatva lett.

8. E|adó köte|es a jótál|ási kötelezettsege alatt a hiba bejelentésétő| számított 5 naptári napon
belül a jótá||ási igényt te|jesíteni.

9. Felek a jótállás itt nem szabályozott kérdéseiben a Ĺ5LI2OO3, (Ix, 22.) Korm. rendelet
rendelkezéseit tekintik irányadónat függet|entil attól, hogy annak személyi hatálya egyébként
a Vevőre kiterjed-e.

10. Eladó fe|el te|jesítésse| kapcsolatban a Vevőre vagy harmadik személyekre hánm|ó
valamennyi káréń.

11. Eladót teljes kártérítési köte|ezetbég terheli minden olpn kár mętérítésere vonatkozólag,
me|y a hibás teljesítésbő| a Vevőrą ill. harmadik személyre háram|ik.

12. Amennyiben 3. személy a Vevővel szemben éruényesít kártérĺltést, E|adó köteles a Vevőt ez
alól mentesíteni, ill. o|yan helyzetbe hozni, hogy anyagi károsodás ne érje. Fenti
kötelezettségek teljesítési határideje Eladó részérő| a kaftérítesre megfizetésére vonatkozó
fe|hí.vás kézhezvételének napját követő 3 munkanap aza|, hogy a kárkamatfizetési szaba|yok
a ká rosodá s be követke zésető| a l ka l maza ndoa k.

vI. A szeződés hatá|ya, egyéb megál|apodások

Jelen szeződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítes (ide nem éftve a jótállási időszakot)
Eladói te|jesítesi határideje a szezffiés hatályba |épesétő| számított 120 naptári nap.
Felek a nem szeződésszegésre a|apított e|á||ásfe|mondás jogát kizárják.
Bárme|y fét jogosult a szankciós elállás/felmondás gpkor|ásáľa, ha a másik fé| sú|yos
szerz&ésszegést követ el, és így a sértett fé|nek már nem á|| érdekében a szezô1dés
teljesítse. Ezt a jelen szeződésben súlyos szerz(ńéssząésként definiá|t okot illetve egyéb
súlyos szerződésszegések kétseget kizárő|ag, önáIloan mega|apítják és igazolját különosen:
amennyiben Vevő

1. a megrendelt termékeket a|apos ok nélkül nem veszi át.

2.

3.
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2. az el|enérték megfizetésével a megintést követően neki
felróhatóan további 60 napon túli késede|embe esik.

amennyiben E|adó:

1. jelen szeződésben sú|yos szeződésszegésként meghatározott
magatartást tanúsítja, vagy mu|asztást követ et.
|egalább 15 naptári napos késede|embe esit
amennyiben bárme|y a Kbt. álta| előílt kotelezettségét - kivéve,
ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kogens
jogszabály _ az E|adó megszegi, kü|önösen a Kbt. 136.5 (1) bek.
a) vagy b) pontjánat 138.s (1) megséĺtése esetén.
ellen az illetékes bír,óság jogerős vęzése atapján felszámolási
eljárás indu|; vagy

5. végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságró|
van szó) a cębírróságnál benyújtásra kerü|t; vagy

6. ve|e szemben az illetékes cegbírrósag előtt megszűntetési, törtési
eljárás indul,

7. adószámát tĺir|lk.
Vevő jogosu|t és egyben köte|es a szezó1dést fe|mondani - ha sztikeges olyan határidővel,
ame|y lehetővé teszi, hogy a szerzffiéssel érintett feladata ellátásaró| gondoskodni tudjon .,
ha

a. Eladóban köaretetten vagy közvet|enÜ| 2Solo-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szereŻ, valame|y olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenná|| a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltéte|;

b. Eladó koatetetten Vagy kozvetlenĹil 2$o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely o|yan jogi vemé|yben Vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenná]| a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltéte|.

c. Ennek érdekében a szeĺz&és te|jesítésének teljes időtartama atatt E|adó
tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a t43. 5 (3)
bekezdése szerinti iigy|etekről Vevőt haladékta lanu| értesíti.

Vevő a szezó1dést felmondhatja, ha:
a. feltét|enÜl szükéges a szeződés o|yan |ényeges módosítása, amely esetében a

Kbt. 141. $ a|apján új kozbeszezési eljárást ke|| lefotytatni;
b. E|adó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak beta]tasat, vagy az E|adó

szemé|yében éruényesen olyan jogutodlás következett be, ame|y nem felel meg a
Kbt. 139. $-ban foglalüaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszezés szabátyainak megszegése miatt
kötelezettségszęési eljárás indu|t vagy az Európai Unió Bírrósága az EUMS1258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hqy az Európai Unió jogábo| eredő
valamely kötelezettseĺg tekintetében köteIezettségszegés töftént, és a bírósag áltat
megál|apított jogséľtés miatt a szerz(ńés nem semmis.

Szeződésszęés esetén bárme|y fél koteles fenti jogának gyakor|ása előtt a másit
szeęffiésszegő fé| figyelmét írásban fethívni a szeződésszegés megszüntetésére, megfetetĘ
lega|ább 3 munkanapos (fizetés teljesíteséné| 15 napos) határidő mellett. Az elállási jog
gyakor|ását taftalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a sriIyos szerzíĺdésszqés tényére, és
meg ke|l jelölni a sú|yos szeaó1désszegés megál|apításának alapjáu| szo|gá|ó tényt,

2.

3.

5.
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körü|ményt. Nem kell je|en pontot a|ka|mazni akkor, ha a szerződésszegés je||ege miatt (p|.:
e|mu|asztott szigorú határidő) nem lehetséges.

7. Felek kijelentit hogy a szeződés te|jesítesében fo|yamatosan együttmíÍkodnet a felmerülő
prob|émá król egymást ha |adékta la n u l értesíti k.

8. Fe|ek kijelentit hogy minden olyan adatot' tényt, információt mely je|en szeĺződés keretein
belül a másik fé|le| kapcso|atban a tudomásuka jut, titokként kezelnet kjvéve melynek
nyi lvá nossagra hozata |át jogsza bá ly előírja.

9. Eladó a tevékenysege során a tudomására jutott ralamennyi a Vevő adatbazisában szerep|ő
harmadik személyre, Ĺigyletre vonatkozó adatot köte|es titokként keze|ni.

10. Eladó köteles mentesíteni a Vevőt a fentiek miatt a harmadik szemé|yek á|ta| a Vevővel
szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre néałe az V. fejezet
vonatkozó pon$ainak rendelkezési megfele|ően irányadók.

11. A titoktaftasi köte|ezettség megszegéséből eredő kárért az ezért fele|ős fé| kártérítesi
köte|ezettsegge| tartozik. E körben a Vevőt ért kár vonatkozásában a je|en szezó1dés
kötbereke vonatkozó sza bá lpi megfe|elően a I ka l maza ndóa k.

12. Fe|ek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, va|ame|y polgári jogi szerződés
alapján munkav{7zésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony a|apján a félle| kapcsolatban
lévő egyéb szemé|yekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartasáéń a titoktartási
kĺitelezettseg viszonylatában az érintett Fé|, mint saját magatarasáén febl.

13. A szeződő Felek tudomásul veszit hogy a vonatkozó jogszabalyok és megá||apodások
szerinti illetékes ellenőző szervezetek feladat- és hatáskorüknek megfe|elően jelen szezó1dés
alapjául szolgáló közbeszezési e|járást és je|en szerződés teljesítesét ellenőrizhetit részÜkre
a jogszabály szerinti információ megadása tiz|eti titokra való hivatkozással nem tagadható
meg.

Ĺ4. p'z. i]|etékes el|enőző szervezetek ellenőzésą helyszíni vizsgálata esetén Eladó kötetes
minden segítseget Vevő részére megadni, a he|yszíni vizsgálaton je|en |enni az el|enőzés
hatékonysaga és Vevő kotelezettségeinek megfe|elő teljesítése érdekében.

15. Felek kifejezetten rĘzítit hogy tudomásuk van arró|, hogy Vevő koteles a Közbeszezési
Hatóságnak bejelenteni, ha

a. Eladó szeződéses kote|ezettsegét sú|yosan megszegte és ez a szenődés
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítes koveteléséhez.vagY a szerzffiés alapján
alka|mazható egyéb jogkövetkezmény éruényesíteéhez vezetett, va|amint ha
Eladó olyan magataftasarnl, amelyért fe|elős, részben vagy egészben a szeződés
lehetetlenülését okozta. A beje|entésnek tartalmaznia kell a szerzfiésszegés
|eírását, az annak alapján a|kalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a
szezffiő fé| a szerzffiésszegést elismerte.e, vdgY sor kerü|t-e arra vonatkozóan
perindításra.

b. E|adő szerződéses kĺitelezettsegének jogerős bírósagi határozatban megállapított
megszegése esetén a szerzffiésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit,
beleertve azt is, ha a szeződésszegés a szerzffiés felmondásához vagy a
szerzffiéstől raló elálláshoz, káftérítes követe|ésehez vagY a szerződés a|apján
alkaImazható egyéb szankció éruényesítéséhez vezetett, va|amint E|adő szerzffiő
fé| o|yan magataftásával, amelyéft felelős, (részben vagy ęészben) a szerz&és
|ehetet|enülését okozta.

16. Felek fenti körben megál|apodnak abban, hogy Eladó nem jogosult a fenti adatok átadása
miatt a Vevővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha
barmely átadott tény, vagy körti|mény utóbb nem bizonyulna valósnat kivéve ha ezze| a
Vevőnek az adatok átadásanak pi||anatában tényszeríĺen tisztában ke||ett |ennie (nem taftozik
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ide a hibás jogszabály-éte|mezésből vagy téves tényállás-értelmezésń| származő köriilmény,
kivéve ha az a Vevőnek felróhatoan következett be).

17. Felek jognyilatkozataikat kizáró|ag írásban, az áwéte| helyét és idejét azonosítható módon
igazoló módon tehetik meg érvényesen. A fe|ek a fentieken éftik az elektronikus leve|ezés (e-

mail) és a fax formáját is)

18. Felek képvise|etére (jognyilatkozat téte|ére) az ott megjelölt eset|ęes kor|átozásokka| az
alábbi szemé|yek jogosu|tak kizáró|agosan:

Vevő részéről:

Név, beosztás:.

Elérhetősęei (|evé|cím, te|, fax): .....

Jognyi|atkozat kor!átozása : .--
Név, beosztás:

E|érhetősegei (levélcím, tel, fax) :

Jognyilatkozat kor|átozása: csak a szezóldés teljesítéséve| kapcsolatban tehet
jognyilatkozatot

Név, beosztás:

Elérhetőségei (levélcím, te|, fax) :

Jognyi|atkozat korlátozása: csak a szezffiés te|jesítésevel kapcsolatban tehet
jognýlatkozatot

E|adó részéről:

Név, beoszÉs:

E|érhetősegei (|evé|cím, tel, fax) :

Jog nyilatkozat korlátozása :

Név, beosztás:

E|érhetősegei (|evélcím, tel, fax):

Jognyilatkozat kor|átozása :

L9. Szerződő Fe|ek rĘzítit hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.s) teljesü|ése
esetén, ír.ásban modosítható. Felek rĘzítit hogy a szerződés - alakszerű szeződésmodosítas
né|kül- módosuI az a|ábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántańásban fog|alt adatainak módosu!ása esetén a
nyilvántartásba bejegpés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló szemé|yére vonatkozó adatok módosulása

esetén a másik fé|hez tett közlés kézheaĺételének napjával,
c' amennyiben a Kbt. ezt nem záfiaV'l.

20. Felek rqzítit hogy semmis a szeződés modosítasa, ha az arra irányul, hogy az Eladót
mentesítsék az olpn szeződésszegés (illetve szezó1désszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy e|á||ás jogának gyakorlását -

alkalmazása alól, amelyért fe|elős (i|tetve fele|ős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő
átvállaljon az Eladót terhe|ő többletmunkakö|tségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szeződés
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alapján az E|adót terhe|ő kockázatokat. E korben kije|enti E|ado, hogy a kockázatokat
fe|méfte és azt a jeIen szeződésben fog|alt ellenszolgáltatásban te|jes körűen éĺvényesítette.

27. Szerződő fe|ek megá||apodnak abban, hogy vitás ügyeket elsősorban tárgyaIásos úton
rendezik. Jogvitájuk esetén pertargyértéKől ftiggően a BKKB/Budapest Környéki Torvényszék
il|etékességét kötik ki.

22. Felek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben a szerzffiés bárme|y pontja kogens
jogszabályba Ĺitközne, vagy a közńszezési eljárás kötetező érvényű dokumentumának
taľtalmával e||entétes lenne, akkor a szeęffiés fentieket sértő rendelkezése helyébe -
minden további jogcselekmény, így különösen a sze: :ffiés módosítása nélküt - a megséftett
kötelező érvényíĺ jogszabalyi rendelkezés ragy közbeszezési dokumentumi rende]kezés kerül.
Fentieket kell męfelelően alka|mazni akkor ls, ha va|amely kogens jogszabá|y akként
rende|kezit hogy valame|y rendelkezése a szerzffiés része (vagy a szeződésben
szövegszerűen szerepe|nie kell) és azt szövegszeríÍen a szeződés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerződés részét képezl).

23. Felek męálla@nak abban, hogy az Eladó nem fizethet, illetve számolhat et a szeződés
teljesítéséve! összefüggésben olyan költsegeket amelyek a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpon$a szerinti fe|tételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
a melyek E|adó adóköteles jövedelmének csökkentésére a I ka l masa k.

24. Jelen szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben Magprország hatá|yos jogszabalpi,
kü|önös tekintette| a Kbt., továbba a Kbt. á|ta| engedélyezett körben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadoak.

25. Je|en szerződés 6 megegyező, eredeti példányban készült el, elvá|aszthatat|an részét képezi
(Vevő pe|dányához csatolva) a közbszerzési eljárás iratanyaga.

26. Je|en szerzffiés aza|áírásáva! lép hatályba.

Fe|ek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, etotvasás és értelmezés után,
he|ybenhagyólag aláírják.

Budapest, 2077..

Vevő képvise!ője E|adó képviselője

Ellenjegpem:

ellenjegpő
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1. sámri melléklet
TARTALoM- És rnłľrEGYzÉK Az A'ÁNtATHoz csAToHNDó IRAToK

voNATKozÁsÁgłľ
oldalszám

Tarta|omjegyzék (fedő|apot ragy felolvasólapot kovetően) (1. sz. me||éklet)

Felolvasólap (2.t. l 2.2. sz. mel|ék|et)

Aján|ati nyi|atkozat (3 sz. mel|éklet) (Erďeti, arra feljogosított szemé|y(ek) által
a|áílt nyi|atkozat nyújtható be.)

Kbt. 114. 5 (2) bekezdése szerinti nyilatkozat(4l^és4ĺB melléklet)

I. FEIEZET: KIzARo OKOKKAL KAPcsolÁTBAN EtoIRT
N YI LAT Ko AT o}ę IGAzo tAso K

Nyilatkozat a Kzárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő és az
alvál|alkozó vonatkozásában (4. sz. mellék|et)

A Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő
nyilatkozata arról, hogy o|yan társasagnak minősül.e, amelyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén, vagy ame|yet szabályozott tőzsdén jęyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a plénzmosásró| szóló
töľvény 3. s r) pontja szerint definiá|t va|amennyi tényleges tulajdonos nevének
és á|landó |akóhe|yének bemutatását tartalmazó nyi|atkozatot sztikseges
benyújtani; amennyiben a pénzmosasról szó|ó törvény 3. 5 r) pontja szerinti
tényleges tu|ajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozata (5. sz.
mel|ék|et)

il. FE|EZET: 
^z 

nrÁnuľrÉľru FEtHÍvÁsBAN rlőÍnĺ EGYÉB
N Yr LATKO 7AT Orv IGAZO !-ASO K

Ajánlattevő cegjegyzésre jogosult, ajánlatban csato|t nyi|atkozatot
dokumentumot aláíró képviselőjének a|áírási címpeldánp vagy aláír.ás mintája.

A cegkivonatban nem szerep|ő kötelezettsegvállalók esetében a cégjegpésre
jogosult személytől származő, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghata|mazott
aláírásat is taľtalmazó) írásos męhatalmazás teljes bizonyíto erejĺÍ
magánokiratba fog|a|va (7. sz. me||ék|et)

Konzorci um i megá | |a podás (közös ajá n lattétel esetén)

A közos ajá nlattevők megá llapodásának ta rta lmaznia kell :

. a jelen közbeszezési e|járásban közös ajánlattevők nevében eljárni
(tová bba kapcsolatta ŕasra) jogosu lt képvise|ő szeruezet mę nevezését;

- a szenffiés teljesíteseeft egyetem|eges felelőssegvál|alást minden tag
részért5|;

- ajánlatban vá||a|t kotelezettsegek és a munka megosztásának ismeftetését
a tagok és a vezető ktizott;

- a számlázás rendjét.

Aján|attevő vonatkozásában fo|yamatban |évő vá|tozásbejegyzési e|járás esetén
az ajánlathoz csatoIandó a cegbírósághoz benyújtott változásbejeg}aési kére|em
és az annak érkezéséről a céobír.ósao á|ta| meokĹi|dött ioazo|ás is. Amennviben

"fu
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ajánlattevő vonatkozásában nincs fo|yamatban változásue;egyzésl e5áras, ú9y
képtit nemleges tarta|mú vá|tozásbejegyzési nyilatkozatď szíveskedjenek áż
ajánlat részeként benyújtani ĺ3flĺ2015. (X. 3o.) Korm. rendelet 13. 5j. (8. sz.
mel|ék|et)

Árazott költségvetés

A tervezett tárlopacitás bővítés megfelelősegét tartalmazó számítások
igazo|ásai

Főbb berendezések adatlapjai (kamerát tĺizpo
nélküli átviteli há|ózati eszközök)

Nyi|atkozat az ajánlattétel felhívás 22.123. pontja vonatkozásában

III. FElEzeľ: Üzlrn TITKoTTARTALMAZó IRAToK (ADoTT ESETBEN)
Kérjük tiná lló mellékletben csatotni.

ry. FHEZETI Az n'rÁľuľľevó ÁlrAt BEcsATotNI rÍvÁľĺ
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az ajánlathoz csatolni ke|l a papír a|apú pe|dány képolraso készrilékkel készÜ|t
CD.re vagy DVD.re írt 1 db elektronikus peldányát!

Az ajánlat minden olyan olr|ilát amelyen . az ajánlat beadása előtt - modosítást hajtottak vĄ;re,
az adott dokumentumot a|áírró személy(ek)nek a módosítasnál is kezjeggye| ke|| el|átni
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TARTALoM. És rnĺľrecYzÉx A KBT.69.s (4) BtnEzoÉsr sZERINT grľvÚrrłľoo
IRAToK voNATKoásÁgnN
il. FEIEZET: uŰszlrt, ILLETVE SZAKMAI ,ALKALMAssÁeołl
l(A Pcso !ÁTBA N E Lo I RT NYI LATKoiIAT oĘ IGAzo lÁso K
M1. Az aján|attevő csatolja a 321ĺ20t5. (X. 30.) Korm. rendelet 21. 5 (1)

bekezdés a) pontja alapján az aján|attéte|i felhÍvás megkü|dését megelőző 3 év
je|entősebb referenciáit a 32Ĺ|20L5. (X. 30.) Korm. rendelet 23. 5 szerint
meghatározott formában igazolva, me|y tafta|mazza |qa|ább az alábbiakat:

. aze|lenszolgáltatásmennyisége;

. a te|jesítes idejét, (év.hónap-nap pontossággat feltÜntetett kezdési és
befejezési dátum megadásával);

. a te|jesítes helyét;

. a te|jesített munlok leírásat;

. nyi|atkozni kell arró|, hogy a teljesítés az e!őír.ásoknak és a szeződésnek
megfele|ően történt-e.

(6. sz. me||ék|et)

W. FEIEZET: Az nrÁľuľrevó Álľm BEcsAToLNI rÍvÁľľ
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ csato|ni ke|| a papÍ. alapú példány képo|rcsó készülékke| készĹilt CD-re vagy
DVD-re í1t 1 db eleKronikus példányát!
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2.l. számű me|lék|et

2.

3.

Ajánlattevő
Név:

Székhely:

Telefon:

E-mail:

Keltezés (helyseg, év, hónap, nap)

FELoLvAsóup

Fax:

Ajá n lattéte| tá ryya :,, ľéľfigyelő ka mera rendszer kiépítése',

Ajánlat:

(cegjeg}zésre jogosult vagy szabályszerűen

meghata|mazott képvise|ő alá írása)

rW
wś-

Egyösszegĺi ajánlati ár (nettó HUF)

Jótá|lás időtaľtama (ajánlati elem minimum
értéke: 12 hónap, éĺtéke|és során e|térő ponttal
értékelt legkedvezőbb szintje: 36 hónap. Ajánlatkéó
a 12 hónap és a 36 hónap közötti męaján|ásokat
értékeli a kotelezően előírt időtartam levonásáva|.)

12 hónap+ ...
hónap= ... hónap
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2.

3.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

2.2.száĺnű me|lék|et

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszeríÍen

meghatalmazott képvise!ő a lá írása)

FEtoLvAso|ÁP

Köziis Aján|attevők
Név:
Székhely:
Telefon: Fax:
E-mail:
Tagok adatai (néV' székhely):

Tagok adatai (név székhely):

Ajá nlattétel tá ĺgya :,, ľĺérfi gyelő ka meľa rcndszer kiépÍtése,,

Aján|at:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Jótállás időtaĺtama (aján|ati e|em minimum
éĺtéke: 12 hónap, értékelés során eltéń pontta|
éľtékelt legkedvezőbb szintje: 36 hónap. Ajánlatkérő
a 12 hónap és a 36 hónap közötti megaján|ásokat
értékeli a kötelezően e|őírt időtaftam |evonásával.)

12 hónap+ ...
hónap= ... hónap
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3. sz. mel|éklet
arÁľnľr NYI|ÁTKoZAT1

ľ]lj]ľ..::::::.::::::::: äfi;;il;ä..,.,ä'll!',Ĺl, ..:::::::::::::::::::.::::.:..: 
.?lÍä5ffľďffiř:..ä'fJ

cegbír.ósag neve), (Aján|attevő cegjeg}Ęékszáma) nevében
(tlsztseg megje|ö|ése), a Józsefiĺárcskotelezettségvál|alásra jogosult

önkormánYzd|a., mint Ajántatkérő által ,'ľérfigyelő kamerarendszer kiép'ltése,, tárgyban
meg i nd ított közbeszeęési e lj á rá ssa l összefü g g és be n.

NyiIatkozom a Kbt. 66. 5 (6) bekezdés a) pontja a|apján2, hogy a közbeszenés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeive| összefüggésben alvá|la|kozó(ka)t veszek igénybe3:

Nyilatkozom a Kbt. 66. 5 (6) bekezdés b) pontja alapjána, hogy a szerződés teljesíteséhez a fentl
pontban meghatározott közbeszezési részek esetében az aján|at benyújtásakor ismeft
a|vá||alkozókat veszem igénybe:

A Kbt. 66. s (2) és (a) bekezdései atapján nyi|atkozom, hogy ajánlatunk az e|őzőe}<Mn
meghatározott - álta|unk teljes körűen megismeľt - dokumentumokon a|apszik.

A szerződéstervezetben rogzített, a tárgyi feladat e||átásához szükęes köteIezettsegeinket
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rogzített ár alkalmazásáva|. Nyi|atkozunt hogy

ĺ Közös aján|attéte| esetén, kü|ön.kü|ön szükseges benyújtani, aján|attevőnként.
2 xbt. oo. $ (6) bekezdes a) ponB Az aján|aRérő a ktizbeszezési e|járást megindító fe|hiivásban e|őírhatja, hogy az aján|atban,
több szakaębol á|ló efiárásban a részvéte|i je|entkezesben meg kel| je|ö|ni a közbeszezésnek azt a észét (részeit)' ame|ynek
te|jesítesehez az aján|attevő (réwéte|re jelentkeĄ alvá||a|kozót kíván igénybe venni.
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem Kván igénybe venni''
4 rot. so. $ (6) bekezdes b) pont: Az aján|aRérő a közbeszezési e|járást megĺndítĺí felhÍvásban előírhatja, hogy azaján|atban,
több szakaszbĺí| átló eljárásban a résarételi je|entkezésben meg kel| je|ö|ni az ezen részek tekintetében igénybe venni Kvánt és
az ajánlat rngy a részvéte|i je|entkezés benyujüísakor már ismert a|vá||a|kozókat.

r}\ĺ
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aján|atunkat az ajánlati kötöttseg beá||tát követően az eljárást megindíto felhívásban megje|ölt
időpontig fenntaftjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció me|lék|etét képező
szeződéstervezet megkötését válla|juk és azt a szerződésben fogla|t a feltéte|ekkel teljesítjük.

Nyilatkozom továbbá, hogy válla|kozásunk
n a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésĹik támogatásáró| szóló töruény

szerint .....vá]|a|kozásnať minősül/
! nem taftozik a kis- és középvállalkozásokró|' fej|ődéstik támogatásáról szóló törvény

hatá|ya alá6.

Ke|tezés (helyseg, év, hónap, nap)

(cegjeg}zésre jogosult vagy szabályszeríÍen

meghata lmazott képvise|ő aláírása)

5 miko-, kis- vagy ktizépvá|la|kozás a 2004. évi )Oo(V. töľvény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő vá|aszt a
jogva bá|y rende|kezéseinek tan ulmányozását kóvetően kérjÜk megadni.
6 A nem a|kalmazandó szövegrészt kérjük törölni.

Jv
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4ĺ A számű melléklet

NYILATKOZAT
Kbt. 114. 9 (2) bekezdésében fog|altakra vonatkozóan

A|uIírott mint a(z) (székhely:

képvise|ője) a Józsefuáros
) ajÉn|attevő szeruezet cegjeg}zésre jogosulýmeghatalmazott
$ önkormánYzd|a., mint Ájánlatkéró által -,iÍérÍigye|őcegjegpésre jogosulýmeghatalmazott

kameralendszer kiépítése,, kiílt kozbeszezési e|járás során az a|ábbi nyilatkozatot teszem a
kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az etjárást męindíto felhiivásban
e!őíĺt igazolások benyújtására vonatkozóan :

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet7

megfe|el a Kbt. 65. 5.a a|apján az ajánlatkérő á|ta! meghatározott alka|massági
követelményeknet ígv amennýben ajántatkérő felhív az alkatmassági követelmények
tekintetében az eljárást meglndÍtó fe|hívásban előílt igazolások benyújtására, úgy azt'a Kbt. 69. $
(a) bekezdésében foglalt öt munkanapos határidőn betül te|jesítem.

Jelen nyilatkozat aláírrásaval tudomásu| Veszem, hogy amennyiben nem Vagy az eset|eges
hiánypot|ás követően sem megfelelően nyújtom be az alka|masság alátámasztását szo|gá6
igazolásokat vagy nyilatkozatokat, akkor ajánlatkérő a Kbt. 62. s (1) bekezdés i) pont szeiintl
hamis adatközlésre vonatkozó kizárő ok hatályát fogja megál|apítani, amely alapján az aján|atunk
érvénytelensége is megál|apításra kerü| a Kbt. 73. s (1) bekezdés c) és d) pontjá ahpján.

Jeten nyilatkozat a!áírásáva| tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. 5 (8) bekezdes a) ponda szerlnt
a Közbeszezési Dontőbizotbág a 165. $ (2) bekezdés í) pontja alapján a jogséftés megá||apítása
me||ett köteles az aján|attevőt, a|vá|lalkozót vagy a kozbeszezési e|járásban részt vett más
szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. s (11) bekezdésében fogIaltak figyelembevételéve| . fél
évtől három évig terjedő időszakra eltiltan! a közbeszezési e|járásban való résaĺételtől, ha az a
közbeszezési eljárás során, l||etve közbeszezési eljárással kapcsolatban hamis adatot
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a klzárásnak a Kbt. 62. s (1) bekezdés i) pontja
szerinti feltételei fennállnak.

Keltezés (helyseg' év, hónap, nap)

(@jegwésre jogosu lt vagy sza bá lyszerűen

meghata|mazott képviselő a lá ír.ása)

7 Ajánlaüevő soro|ja fe| mely a|ka|massag szempontoknak fe|el meg ĺiná|loan vagy kapacÍtás nyújtó szervezet
segítsegéve|.

fl
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4ĺB számű me||éklet

NYILATKOZAT
Kbt. 114. $ (2) bekezdésében fogla|takra vonatkozóan

AIulírott mint a(z) (székhely:

szeruezet cegjeg}uesre jo9osu|L'.,łäĺ'.u''*?ľ..i$"a",ä':i1!1ľffis#jälÍ,:3iHĺ'#ä:
mint Ajánlatkérő álta| ,,térfigye|ő kamerarendszer kiépítése'' tárgyban kiírt kozbeszerzési
eljárás során az alábbi nyi|atkozatot teszem az álta|am igazolni kÍvánt alkalmassági
követe|mény(ek) tekintetében az e|járást megindító felhĺvásban előílt igazo|ások benyújtására
vonatkozóan:

Nyi|atkozom, hogy az általam képviselt szeľvezet męfe|el a Kbt. 65. 5-a alapján az aján|atkérő
áltaI męhatározott azon alkalmassági követelményeknet amelyek vonatkozásában az
ajánlattevő részére kapacitást nyújtunt í9y amennyiben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt az
alkalmassági követeImények tekintetében az eljárást megindíto felhívásban előíľt igazo|ások
benyújtásara, űgy azt a Kbt. 69. s (4) bekezdéseben fog|a|t ot munkanapos határidőn beltil
ajánlattevő közreműkodéseve| teljesítem.

Jelen nyilatkozat aláírrásava| tudomásul Veszem, hogy amennyiben nem Vagy az esetleges
hiánypot|ás követően sem megfelelően nyújtom be az alkalmasság alátámasztásat szolgáló
igazo|ásokat vagy nyilatkozatokat, akkor ajánlatkérő a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés i) pont szerinti
hamis adatköz|ésre vonatkozó klzárő ok hatá|yát fogja megá||apítani, amely alapján az aján|atunk
éruénytelensege is megál|apításra kerü| a Kbt. 73. 5 (1) bekezdés c) és d) pontja a|apján.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. 5 (8) bekezdés a) pontja szerint
a Közbeszezési Dontőbizottság a 165. 5 (2) bekezdés D pontja alapján a jogseĺtés megá||apítasa
melIett köte|es az ajánlattevőt a|vállalkozót Vagy a köz&szerzési eljárásban részt vett más
szervezetet vagy szemé|yt . a Kbt. 165. 5 (11) bekezdésében foglaltak figyelembevéte|ével - fé!
évtő! három évig terjedő időszaka eltiltani a közbeszezési eljárásban való résnĺételtő|, ha az a
közbeszezési e|járás során, illetve közbeszezési eljárással kapcsolatban hamis adatot
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés i) pontja
szerinti fe|téte|ei fennáIlnak.

Keltezés (helyseg, év, hónap, nap)

(cégjegwésre jogosu lt vagy sza bá lyszerűen

męhatalmazott képviselő a|áírása)

rlw
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A|ulírott
a(z)

5. sámú melléklet
Nvrurxozeĺ

a kizáro okok vonatkozásában

mint

(székhe|y: ..'.................) ajánlattevő szeľvezet
cęjegpésre jogosult képviselője a Józsefuáros önkormányzata, mint Aján|atkérő által
,'ľéľfigyelő kamerarendszeľ kiépítése', targyban kiírt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi
nyilatkozatot teszem a Kzárő okok vonatkozásában:

I.

Az általam képvise|t szervezet nem tartozik a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g).k), m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatá|ya aIá.

il.
A Kbt. 67. 5 (a) bekezdés a|apján nyilatkozom, hogy ceg|.int mint ajánIattevő a szeződés
teljesíteséhez nem vesz igénybe nem vesz igénybe a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés 9)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya a|á eső a|vál|alkozóValvállalkozókaVkapacitást
biztosíto szeruezetet.

ilr.
Alulírott ajánIattevő a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) atpontja tekintetében nyilatkozom,
hogy cĄ;emet8

- szabályozott tőzsdén jegrik I szabá|yozoLttőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a ceget szabályozott tőzsdén nem jeg;zit ú9y9

- az alábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásaró| szőlő 2007. évi O0o0ű. törvény 3. s r) pont ra)-rb) vagy rc}-rd)
alpon$a szerint definiá lt vala mennyi tényleges tulajdonosróllo :

8 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!

9 Męfe|e|ő válasz a|áhúzandó!

10 A frnzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadályozásárő|szćiő2oO7. évi O0O0/I.
törvény 3. $ r) pontja szerint ténv|eges tu|aidonos:
ra) az a természetes vemély, aki jogĺ szemé|yben vagy jogi szemé|yisegge| nem rende|kező szeruezetben
közvetlenÜ| vagy - a Po|gári Tĺirvénykönytrő| gő|ő 2013. évi V. ttirvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. S (4)
bekezdéseben meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdonĺ hányad |ega|ább huszonit
százalékáva| rende|kezit ha a jogi vemé|y vagy jogi szemé|yisegge| nem rende]kező szervezet nem a
vabá|yozott piacon jegpett tiársaság, amelyre a közösségi jogi szabá|yozássa| vagy azzal egyenértékű
nemzetktizi e|őít.ásokkal összhangban |évő közzététe|i követe|mények vonatkoznat
rb) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogĺ szemé|yisegge] nem rendelkező szervezetben - a
Ptk. 8:2. $ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befo|yássa| rende|kezit
rc) az a természetes szemé|n akinek megbízásábó| valamely ügyleti megbízást végrehajtanat
rd) a|apfrványok esetében az a természetes vemé|y,

1. aki az alapítvány vagyona |ega|ább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a |eendő
kedvezményezetteket már meghatá rozták,

tu
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neve: á||andó lakóhelye:

uagy

nyi|atkozom, hogy a cegnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéseről és megakadályozása'ól sző|ő 2007. évi OOoffI. töruény 3. 5 r) pont ra)-
rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tény|eges tulajdonosa.

Keltezés (helyseg, év, hónap, nap)

(cegjegzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghata lmazott képviselő atáírása)

2. akinek érdekében az a|apíwányt |étrehoztát il|etve mĺĺkddtetit ha a kedvezményezetteket mé9 nem
határozták meg, vagy

.3. 
a!i'tagja az a|apftvány.kezelő szervénet vagymeghatározó befo|yást gyakoro| az a|apfrvány vagyonának

|egalább huszonöt száza|élę felett, il|etve az alapítvány képviseletében e|jar, továbbá

11 sztiksą esetén bővíthető!

f. ł

ďw
(-o,J ł--
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Ke|tezés (helység, nap)

í.2 Riánlatréró Kbt. 69. $ szerinti fe|hÍvasára beny jtandő nyi|atkozat.

:: Kéťtik a nyilatkozatota|áĺrő személye szerint a megfeleló ľészt alárhrizni!
'* A nyilatkozattevó személye szeľint a megfeleló rész aláhrizandÓ!

I

lt--"*.***'*

(cégjegpésre jogosu|t vagy szabályszer en
meghata|mazott képviseló a|áírása)

.ttiľtént?l.
Genĺném)

4L

l

I
t



7. számű melléklet

MEGHATALMAáS

mint a(z)
) ajánlattevő/a|vállalkozó cegjegpésre jogosult

képvise|ője ezennel meghata|mazom
an.: lakcím: , hogy a

Józsefuáros önkormänyzala, mint Ajánlatkérő álta| ,iÍértigye|ő kameľalendszer
kiépítése,'tárgyban kiílt közbeszezési eljárásban készített ajánlatunkat az Aján|attevő nevében
aláírásaval lássa el, helyette eljárjon és hatalyos jognyi|atkozatot tegyen.

Keltezés (helyseg, év hónap, nap)

(meghatalmazó cegjegyzesre jogosult (męhatalmazott a|áír.ása)

képviselőjének a lá írrása)

Előttünt mint tanúk előtt:

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:

Aláírás:

Név:

Lakcím:
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8. számú melléklet

NYITATKOZAT VALTOZASBTIEGYZESROL

Alu!írott mint

/'ĺ:1"'ľEi:[
onkormányzata, mint Ajánlatkérő á|tal ,'Téŕigye|ő kamerarendszer kiépítése''
tárgyban indított közbeszezési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a
vá|tozásbejegyzés vonatkozásában :

Nyi latkozom, hogy n i ncs folya matba n vá ttoásbejegyzési eljá ľ{5t2]

vagy

Nyi latkozom, hogy vá ltozásbejegyzési eljá rás va n fotya matba n t3]

Folyamatban !évő vá|toásbejegpési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegpési kére|met és az annak érkezéséről a cégbftósag álta| megkiildött
igazolás is.

Keltezés (helyseg, éV, hónap, nap)

(cęjegpésre jogosu|t vagy
szabá|yszeriÍen meghatalmazott képviselő

aláírása)

tlr Kérjiik aláhúzással jelölnil

t'I Megfele|ő vá|asz a|áhúzandó!

t3J Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!

a(z)
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Térfigyető kamerarcndszer kiépítése

Józsefuáros közigazgarÉlsi terÜletén 25 db kamera te|epítése sztikséges. A kamerák a jelenleg
üzemelő térfigye|ő rendszerhez kell il|eszkedjenet annak bővítéseként telepítendőek.

A kameraképek valósidejű megjelenítése a Teleste SVMX keze|ői fetĺileten szükséges. A
felvéte|eket a jelenlegiekke| egyseges módon, a meg!évő Te|este SVMX rendszerben szüks{7es
rĘzíteni.

A kameraszám fej|esztésével párhuzamosn a központi rendszer bővítése is szrikséges.

Ajánlattevő áĘánlatához csatolja a főbb berendezásek adat|apjait (kamerát központi szeruer és
rĘzítő, vezeték né|küli áwite|i hálózati eszközök).

Ú; kamerahe|yszínek

A rendszert az a|ábbi kamerahelyszínekke| kell bővíteni. A betápláló hálózat és az adatátvitel a
jelen|egi elképzelést mutatja, azonban a teruezés - engedé|yeztetés során etképze|hető, hogy
modosítani ke||. A kamerahelyszínek megfigyelési terĹiletet jelentenek. A tervezés-
engedélyeztetés (me|y nyeftes aján|attevő feladata) során, Megrendelő képvise|őjének írásos
jóváhagyása me|lett kel| meghatározni a pontos kamera pozíciókat! A megjelölt helyszíneken a
pontos kamera pozíciók a teĺvezés - engedélyeztetés során, męrende|ői jóváhagyás esetén
minimális szinten változtathatók.

Ssz Kameraszám HelyszÍn Teruezeft pozÍció
I 073 Il. János Pá| pápa tér lJjoszlop
2 076 Ke|eti pá|yaudvar Thökö|y úti parko|ó Új osz|op

3 077 Aréna 1 parko|ó kijárat (fő kihajtó)
Kerepesi út 9.

Aréna pláza épÜletére,2 db
fix kamera

4 078 Aréna 2 alsó kijárat (Főtaxio|da|)
Kerepesi út 9' Új osz|opra í db fix kamera

5 079 Aréna 2 fe|ső k.ljárat (benzinkút)
Kerepesi út 9.

BKK osz|opra, meg|évő
speed dome mellé í db fix

kamera
6 080 Hős u. MoL kút MoL kút viláqĺtási osz|oora
7 105 Hunoária krt. 26. (Hős u.) Lid] Lidl vi|áqítási osz|opra
I 106 Salqótaľiániu. í0 Épületre

I 107
MTK pálya Hungária krt. -Sa|gótarjáni
u.

Bl(/ oszlopra, vagy Új
oszlopra, vagy az MTK

stadĺon épü|etére
10 108 Tbiliszitér Új osz|op
't'l 109 Golqota u.4. Új oszlop
12 110 Villám u. - Benvovszkv u, Új osz|op Vagy épĺi|etre
13 111 Baross u.111 Épületre
14 112 Nagwárad tér Üj osz|op
í5 113 Losonci tér Épületre
í6 114 Molnár Ferenc tér Új oszlop
17 115 Sziqonv u. 15. (Sziqonv u' első rész) Épü|etre
í8 116 Sziqonv belső (Szĺoonv u. hátsó rész) ÉpÍiletre
19 117 Leonardo da Vinci ktz (Szioonv u. 5.) Új osz|op

h,{
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20 118 Corvin sétány 3.
Meg|évő oszlopra vagy

épĹlIetre

21 119 Corvin p|áza Corvin p|áza épĹiletére vagy
meg|évő osz|opra

22 120 Kálvin tér Erste bank Erste bank épü|etére
23 121 Te|ekitér oiac Piac épĹiletére
24 122 B|áthv ottó u. - Benyovszkv M. u Üj oszlop vagy épületre

25 123 Sárkány u. - Dilszegi u.
Épületre (204-es kamera

áthelyezése)

A telepítesi munkálatok engedélyeztetése, a tulajdonosi hozájárulások beszeaése nyeftes
Ajánlattevő feladata.

Áwiteli hátózat módosításai

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az új he|yszínek kiépítése mellett a megnovekedett áWiteli há|ózati
igény kiszo|gálásához sziikséges gerinchálózati bővítéseket is! Gerinchá|ózati rendszerben
kizáróIag 24 és 80Ghz frelalenciataftományú áviteli eszközök használhatók!

Vil|amos betáplátó há|ózat kiépítése

A megfele|ő erősáramri csat|akozás teľvezése, engedé|yeztetése és kiépítese Ajánlattevő feladata.

: Műszaki minimum követelmények

Ka merá kkal szem ben tá masztott m ĺisza ki m i n i m um kiivete|mények:

360o.ban távo|ńl körbeforgatható, dönthető, zoomolható kü|téri ún. speed dome kamera,

1920x1080 pixel felbontás,

ONVIF támogatás,

Képmegjetenítés ful| HD felbontásban 25 kép/másodperc,

Leg a|ább 2?x optikai zoom optika,

Minimá|is megvilágítás: színes 0.05 Lux,

. H.264 tömörítés,

t(ü|téri kameraház

. ÁwiteIi geľinchátózati eszközökkel szemben támasztott mĺiszaki minimum
követelmények:

, 24 GHz vagy 80GHz-es frekvencia taftományon belüli műkodés,

3, 5-56 M Hz.es á l l ítható csatorna sávszélessĄ;,

l ľ,linimum 128-bit AES titkosítas,

i FrrrPs, SNMP, SSH hálózat menďzsment,

MíÍktjdési hőmérsék|eti tartomány legalább .20oc és +55oC kozött

Áwiteli végponti hálózati eszkiizökkel szemben támasztott míĺszaki minimum
követelmények:

5 GHz.es frekvencia tartományon belü|i míÍködés,

hĺ-
{Ť
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5 l to l f0 ĺ 40 M Hz.es á l l ítható csatorna sávszé|esség,

i Mlnimum 128-bit AES titkosíľás,

l ľľrrps, SNMP, SSH hálózat menedzsment,
:i MíÍkodési hőmérsékleti taftomány legalább -zooc és +55oC között

: Központi Iendszerlę| kapcsolatos minimum kiivetelmények:

A bővítésnek a jelen|egi kozponti rendszerben kell megvalósulnia, a meglévő kezelői
munkaállomások és rĘzítbk haszná|atávaI. A központi rendszer bővítese a következőke terjedjen
ki:

- térfigye|ő kozponti rendszer kamera licenc bővítése f24 kamerára, a szükséges egyéb licenc
bővítesi ko|tségekkel,

. 1 db új, redundáns központi szeľver szá||ítasa fielenlegi térfigyelő rendszerhez illeszkedő típus),

. a tárolási kapacitás bővítése a24 Új fu|l HD kamera rögzítéséhez, valamint a te|jes tárolási idő
kibővítesere 5-rő| 8 napra'

- a térfigyelő szoflver fej|esztésére a |egfrissebb vezióra (mind a meglévő, mind a bővített. elemek tekintetében).

A tervezett tárkapacitás bővítés megfelelőségét számításokkal igazolni kel|.
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19. melléHet a 44/2015. (XI. 2.l MvMrendelethez3l

l<o zP'Bs ZEnzÉ s I AD ATB ÁZI S
os szefo glaló táj éko ztatás

Az érdelrelt gazdasógi szereplőlolektójélłozta**r*,:;:,;,":,,:;:,:|::r:ľ;,;;;:::::;;;,::";
A Közbeszerzési Hatóság honlapjón történő kiizzétételre.

I. sza kas zz Aján|atkérő
I.1) Név és cím(ek) | 6"ta4, meg az eljórasértfetelős összes ajánlatkérőt)

íivatalos nev: Józsefuárosi Önkorm ányzat

Postai cím: Baross utca 63-67.

vAros: Budapest ?ostai irányĺtós zÁn: 108f )rság: Magyôrország

I.2) Kommunĺlűĺcĺó

éľdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT Irodaház

: +36 L1789-6943
: eszker@eszker.eu

II. szakasz: Táľgy
II.1) Meghatározás

l) A szerződés típusa o Építési bęruhá'ás X Árubeszezés o Szolgáltatásmegľendelés

I.l.2\ 
^szeľződés 

táľgya:,Íérfigye|ő kamerarendszer kiépítése,,

ki5zigazgatÉlsi területén 25 db kamera te|epítése sztikséges. A kamerák a jelenleg
rendszerhez ke| | i ! leszkedjenet a n na k bővíteseként telepítendőek.

kameraképek va|ósidejű megjelenítese a Te|este SVMX kezelői fe|ületen sziikséges. A felvételeket
egyseEes módon, a meg|évő Teleste sVMx rendszerben szÜkéges rĘzíteni.

kamerasám fejlesztésével párhuzamosan a központi rendszer bővítése is szüks{7es.
árajánlatához csatolja a főbb berendezések adatlapjait (kamerát központi szeruer

vezeték né|ktl|i áwiteli háIózati eszközok).
j kameľahelyszínek
rendszeń az a|ábbi kamerahelyszínekke| kell bővíteni. A betápláló hálózat és az adatátvitel a je|en

képzelést mutatja, azonban a teľvezés - engedé|yeztetés során elképzeIhető, hogy modosítani kell.
lmerahelyszínek megfigyelési területet je|entenek. A teruezés.engedélyeztetés, (mely nyertĺ
án|attevő fetadata) során, Megrendelő képvise!őjének írásos jóváhagyása mel|ett kell meghatározni

tos kamera pozíciólot! A megjelott he|yszíneken a pontos kamera pozíciók a teruezés

J,ĺ*



te|epítesi munkálatok engďé|yeztetése, a tulajdonosi hozzájáru]ások beszezése nyertes

hátózat módosításai
ajánlatnak taŕa|maznia kel| az új helyszínek kiépítése mellett a megnövekedett átviteli hálózati

szükéges gerinchálózati bővíteseket !s! Gerinchá|őzati rendszerben kzárőlag 24
freloĺenciata rtomá nyú áwiteli eszközök haszná l hatók!

betápláló há|ózat kiépítése
megfele!ő erősáramú csat|akozás tervezése, engedélyeztetése és kiépÍtése Aján|attevő fe|adata.

szemben tá masztott műszaki minimum követelmények:
távo|ró| körbeforgatható, dönthető, zoomolható ktittéri ún. speed dome kamera,

920x1080 pixe! felbontás,

támogatás,

fu|l HD fe|bontásban 25 kép/másodperc,

22x optikai zoom optlka,

II. János Pál pápa tér

Aréna p|áza épületére, 2 db
fix kamera

1 parko|ó kijárat (fő kihajtó)

Ú1oszlopra 1 db fix kamera

Aréna 2 fe|ső k.ljárat (benzinkút)
Kerepesi út 9.

BKK oszlopra, meglévő
speed dome mellé 1 db fix

kamera

MTK pálya Hungária k]t.
Salgótarjáni u.

B!(!/ osz|opra, vagy új
oszlopra, vagy az MTK

Baross u. 111

Szigony belső (Szigony u. hátsó

Leonardo da Vinci köz (Szigony u.

Sárkány u. - Diószegi u.



|is megvi|ágítás: színes 0.05 Lux,

264 tömörítés,

kameraház

gerinchálózati eszközökkel szemben támasztott mĺiszaki minimum követelmények:
GHz vagy 80GHz-es frekvencia tartományon be|üli működés,

,5-56 MHz-es ál1ítha6 csatorna sávszélessĄ;,

128-bit AES titkosítás,

SNMP, SSH hálózat menedzsment

hőmérsék|eti taftomány tęalább .20oc és +55oC közott

végponti hálózati eszközökkel szemben támasztott műszaki mi

GHz-es freloĺencia ta rtomá nyon belti|i mííködés,

o l 20 l 40 M Hz-es á l l ítható csatorna sávszé|esség,

128-bit AES titkosítás,

SNMP, SSH hálózat menedzsment

ködési hőmérsékleti taftomány |ęalább .20oc és +55oC között

ľendszerľel ka pcso|atos m i n i m u m követel mények:
bővítésnek a jelenlęi központi rendszerben kelI megvalósulnia, a meglévő keze|ői
rqzítík használatával. A kozponti rendszer bővítése a kovetkezőkre terjedjen ki:

térfigyelő kozponti rendszer kamera |icenc bővítese 224 kamerára, a szĹikéges egyéb Iicenc
,

1 db új' redundáns központi szerver szállítása fie|enlegi térfigyelő rendszerhez illeszkedő típus),
a tárolási kapacitás ffivítése a 24 ťlj full HD kamera rogzítesehez, valamint a tetjes tárolási

5.ń!8 napra'
a térfigye!ő szoftver fej|esztésére a lęfrissebb vezióra (mind a meglévő, mind a bővített

).
teruezett tá rka pacitás bővítés megfele!ősegét számítasokka| igazo|ni kel|.

A szerződés időtaľtama, vagy a teljesítés határideje

hónapban: vagy napban: [120]

Éváros VIII. kerület; NUTS-kód: HU110 Budapest

II. János Pál oápa tér

Aréna 1 parkoló kijárat (fő kihajtó)

Aréna 2 alsó k.ljárat (Főtaxi o|da!)
Ú1oszlopra 1 db fix kamera

dome mellé 1 db fix



kamera

6 080 Hős u. MoL kút MoL kút vlláqítasi oszlopra
7 105 Hunqária kń. 26. (Hős u.) Lidl Lidl viláoítasi osz|oora
I 106 Saloótańáni u. 10 Eoületre

9 Ĺo7
MTK pálya Hungária kÍt.
Salgótarjáni u.

Bl(/ oszlopra, Vagy új
oszlopra, vagy az MTK
stadion éoiiletére

10 108 Tbi|iszitér Úĺ oszIop
11 109 Golqota u. 4. Ui oszlop
LZ 110 ViIlám u. - Benyovszky u. Úi oszlop vaqy épĹiletre
13 111 Baross u. 111 Éoü|etre
L4 Ltz Naowárad tér Ui oszlop
15 113 Losonci tér EpÜletre
16 LĹ4 Molnár Ferenc tér Úi oszlop
17 115 Sziqony u. 15. (Sziqony u. e|ső rész) Epületre

18 116
Szlgony belső (Szigony u. hátsó
rész)

ÉpÜletre

19 117
Leonardo da Vinci köz (Szigony u.
s.) Ú; osz|op

z0 118 Corvin sétány 3.
Meglévő oszlopra Vagy
éoÍi|etre

2L 119 @ĺvin p|áza
Corvln pláza épü|etére Vagy
meo|évő osz|oora

22 L?O Ká|vin tér Erste bank Erste bank épületére
23 L?L Telekitér piac Piac épületére
24 12? B|áthv ottó u. - Benyovszlśŕ M. u Úi osz|op vagy épületre

25 123 Sarkány u. - Diószęi u.
Epületre (204-es kamera
átheIvezése)

IIL l) "Eĺtékęlési saęmpontok;

x-,sz-a-l'áb.bj-é-rté'kęlśs!-s-zęmp-9-Í$o'k

9*łĺiĺp"seeĹsaęmpo..'ĺ''t!ĺFsu."y"ę"*s"i,-T"e"|jęs"karíĺ'tab*bJętjóhllás"ld"őJa'rtama (minimum 12 hónap, maximum
36 hónap) ĺ'sĺlysam: 20""l',-]

Q'' KÖltség's'zęmp"onÍ 
".' 

Męgleyę-zés:-/'Sú!ys-zfun-;'-l-3-

X.-ł-{ľ*-s.aęmpo-nĺ--.M-ępęy.p-zés-;..EgyösszegĹĺ ajánlati ár (nettó HuF)/sűxamúQj

IY. szakasz: Jogi információ

ry.l) Részvételi feltételek

Az alklmasaíg minimumkcivetelménye(Í) :

M1. Alka|matlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik az eljárást megindíto fe|hÍvás
megkĹildésének időpontjától visszafe|é
számíEott három évben (36 hónapban)
szenődésszerűen te|jesített, osszesen
lega|ább 18 darab térfigye|ő kamerát

adatok és a mqkcivetelt ĄqazolásÍ mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. t14, 5 (2)
bekezdése szerint nyi|atkoznia sztiksĄ7es
(4/A illetve amennyiben releváns 4lB sz.
mellék|et), hogy az álta|a igazolni kívánt
alkalmassági követe|mény tetjesÜl, az
aIkalmassági követe|mény teljesítésére
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köte|es megadni.

A Kbt. 69. 5 (4) bekezdése alapján,
aján|atkérő az értéke|ési részszempontra
figyelemmel lękedvezőbbnek tekinthető
ajá nlattevőtől megfe|elő határidő tíízésével
ezen alkalmassagi követe|mény igazo|ása
tekintetében az alábbi dokumentumok
benyújtását kéri:

tąL. Az aján|attevő csatolja a 32LlfoĹ5.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. s (1) bekezdés
a) pon$a alapján az aján|attéte|i felhÍvás
mękĹi|dését megeIőző 3 év je|entősebb
referenciáit a 32lĺ20t5. (x. 30.) Korm.
rende|et 23. $ szerint meghatározott
formában igazolva, mely tartalmazza
!ega|ább az alábbiakat:

. az e||enszo|gáltatás mennyisĄ]e;
r a teljesítes idejét, (év.hónap-nap

pontosságga| feltüntetett kezdési és
befejezésl dátum megadásaval);

. a te|jesítés he|yét;

. a te|jesített munkák Ieírását;

. nyi|atkozni kel| arró|, hogy a te|jesítés
az e|őír.ásoknak és a szezôldésnek
megfele|ően tortént-e.

Ajánlatkérő rĘzíti, hogy amennyiben egy
gazdasági szereplő referenciaként olyan
korábbi tevékenysĄ;et kíván bemutatni,
amelyben konzorcium vagy
projekttá rsasá g ta gjaként teljesített, a bba n
az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja
el az a|kalmasság lgazolásaként, ame|y
konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kielegíti az
előírt a|kalmassági feltételeket,
figyelemmel a Kbt. 140. S (9)
bekezdésében męhatározottaka is.
(Kérjtik emiatt a te|jesítes bemutatásáról
szóló nyi|atkozatban adják meg a saját
teljesítés méftékét sázalékban Vagy
forintban.)

Amennyiben bármely a|ka|masságot
igazo|ő dokumentum nem magyar nye|ven
kerül benyújtásra ajánlattevő részéről,
ajánlattevő csatolja a dokumentumok
magyar nyelvű fordításat ls. Ajánlatkérő a
magyar nyelvű dokumentumot tekinti
irányadónak.

Ajánlattevő (közos ajánlattevők) az előírt
alkalmassági követelményeknek bármely
más szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfele|het a Kbt. 65. 5

és (9) bekezdéseben

kamerarendszer
és/vagy kiépítese tárgyú referenciáva|, me|y
magába fog|a|t teruezést és/vagy
engedé|yezési feladatokat.
Az a|ka|massági követe|mény |ęfeljebb kettő
darab referenciáva| te|jesíthető.
Aján|atkérő a 321ĺ20L5. (X. 30.) Korm.
rende|et 27, 5 (1a) bekezdése a|apján a
vizsgált időszak alatt befejezett, de |egfeljebb
hat éven be|ü| megkezdett szál|ításokat veszi
figyelembe.

Ajánlatkérő a 32U2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 2u^. $ alapján a teljesítés
igazolásaként köteles e|fogadni annak
igazo|ásat is, ha a referencia követe|ményben
foglalt eredmény Vagy tevékenység a
szerzffiés részte|jesítéseként va |ósu lt meg.



megfele|ően.

Amennyiben aján|attevő az a|ka|massági
kovetelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
kÍván megfelelni, úgy ajánlattevő
alkalmasságát a Kbt. 65. s 0) bekezdése
illetve a Kbt. 67. s (3) bekezdésének
megfe|elően a kapacitást nyújtó
szervezetnek az e|őírt igazolási modokka|
azonos módon kell igazo|nia az adott
a|kalmassági feltételnek töfténő
megfelelést.

s{.1.!) F.ennta rtott szerződésekre vonatkozó információk 2

f A szerződés a Kbt. l 14. $ (l l) bekezdése szerint fenntartott

ULlJ)ÁJíbŕ" 75,"$'(2}bekęz.dés.e)łoĺÍiánakalkalmaz'ásffi;
Ąján|atkérő az e|járásban nem alkalmazza a Kbt. 75.5 ę) bekezdés e) pontját.

Y. szakasz: Eljáľás
Y.1) Adminisztratív infoľmációk

.l) Az e|járás iránti érdek|ődés je|zésének határideje

m:2o!7. iútlus il'liHelyi idő: 11:00 óra

Vr. szakasz: Kiegé szítő ĺnfoľmációk
vl.l) További ĺnformácĺĺík:

.l.l1 Ajánlatkérő fethívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdekló1désÜket az eljárás irántazI.2)
megadott címen a V.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

l.2) További információk "

vI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátumaz 2017. o7ffi

, szÍilrség szerinti szómban ismétefe meg

2 adott esetben

3-.-ł-,úty,ĺłán-Ip!,u.ę.t't,fulilps's!źE js-mesądheĺń

a'-.ł-ú]yszáru-hęlyęttíąnĺp.s.sás-is-męsądhgté;.hg.p-ór.az.ęgęll.eJ3-étĺékléti'.szęIworul'.súly-tz!źn 
nęa-sziiks-ésęs.
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