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Tisztelt Városgazdálkodĺásĺ és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľeszletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testiilet a25312016. (XXI.Ol.) szźműhatfuozatźhan elfogadta Józsefuĺĺros Smaľt City
koncepciójának vźa|atat. A 89/2017. (IV.13.) szźmű képviselő-testii|eti lwtfuozatban a Smart City
koncepció kidolgozásara t4 millió Ft fedezet került biztosíüísra a 11605 címen.

A becsiilt érték nettó 11 millió Ft, ezśĺt a Józsefuárosi ÖnkoľmányzatKőzbesznrzśsi és Beszerzési
Szabá|yzat (a továbbiakbm: Szabźůyzat) D(. Részeľe tekintettel beszerzési eljĺárás keľiilt lefolýatásra.
A Szabát|yzat 20.1. pontja a|apjan a kijzbeszprzési értékhatáľt el nem érő aľubeszerzésro|, építési

beruhĺázásró|, szolrgźt|tatźls megrendeléséről legalább hĺárom ajźn|at bekérésével lehet dönteni, ezsrt az
ajánlattételi felhívás az a|ábbiakban felsorolt gazdasőgi szereplők tészére került megkĺilđésre, valamint
a felhívás a wwwjozsefuaros.hu honlapon is megielent:

Az ajźn|attéte|ľe felkért gazÄasági szereplök az a|ábbiak:
o ITI MagyarorszÁglntelligens Technológia és Infrastruktúra Kft. (1134 Budapest, Hun utca 13. fsz.

1.

indolalłźs: a Kft. jelentős referenciával rendelkezik többek ki'zött kutaĹás-fejlesztési,

infrastrukfurafejlesztési dokumentumok készítése terén.
o Szanama Szolgáltató Kft.Q|4| Csömör, Laki utca 11/b.)

indokolás: a Kft. széles körű tevékenységi körrel rendelkezit referenciái
dokumentum elkészítése szeľepel.

kiizött sámos fej lesztési

o Equinox Consulting Kft. (7400 Kaposvár, Damjanich utca 6. II, |ház, 3. em. 2.)

indolalás: a Kft. fő proÍiljába lCIrrtozik a stratégiai, szewez.etfejlesztési és projektmenedzsment

tanácsadói szolgáltatĺás. Több európai uniós pĄekt során működtek más sikeresen egyiitt

onkormányzafunkkal.
o Abud Mérnökiroda Kft. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. II. em.)

indo|rnlas: a Kft' tevékenységi kiirei között szerepel városvezetési dokumentumok, tanulmányok
készítése, egyéb teĺvezési, méľniiki feladatkör ellátrása is.

o T-Projekt Hungary Kft. (7t82 Závod,Szekely út 141.)

indokolas: a Kft. több referenciával ľendelkezik városvezetési, mérnöki dokumentumok

elkészítesével összefiiggésben.

Ajánlattevő feladata: megbízźlsi sz.erzndés keretében koncepció kidolgozĺsą meýnek során cél egy

átfogó, reálisan jtivőbelátó, megvalósítható és a keriileti fejlesztési koncepciókkal, shatégiákkal
iisszhangban lévő dokumentum megalkotása, amely széles körben egyezteťve, elsősorban az e|fogadott

Józsefuaros Smaľt Ciý koncep ciővén|atban elfogadott irĺányok szem előtt tzĺtÁsápa|.



Az aján|atteteli felhívás |2, pontja szerint az ajän|atteteli hatráľidő 2017. június 07. 12.00 óra volĹ
mely hatáľidőig összesen 5 darab aján|at érkezett. Az aján|atok séľtetlen, árt borítékban a felhívásban
foglaltak szerint megfele|ően érkeztek. Az ajźn|atok elbírálásĺĺnak értékelése az ajźn|attételi felhívás 9.
pontja szerint a,,legalacsonyabb iĺr'' elv alapján történt.

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése:

Hiánypótlási felhívás a Szanama Szolgáltató Kft. ajĺánlattevő felé kerĺilt megkÍildésre, a hiánypótlĺás
haĺírideje 2017. június 14. 12.00 óra volt. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget
azaz csato|ta a referenciaigazolás! valamint a 60 napnál nem régebbi cégkivonat máso|ati pé|dányát,
az aláíĺési címpéldáný, továbbá a teljes eredeti ajĺánlatot az ajźn|attételi felhívĺás 23.c. pontja szerint
formai követelményének benýjtottą valamint aján|atźt elekhonikus úton is benyújtotta az
ajánlattételi felhívás 23.b. pontjában meghatĺározottak szerint.

A TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. ajánlattevő felé az aján|ati árra vonatkozó gazdasägi
indokolĺás került megkĺildésre, tekintettel aľrą hogĺ az ajźn|ati łár a becsült nettó értéktő|20%o.a| e|tér.
Aj ránlattevő az ę|őírt határidőre _ 2017 . jtnius l 4 . |2 .00 őra - indokolásanak eleget tett.

Az aján|atok tartalmi éľtékelése soľán megállapítĺísra keriilt, hogy azok teljes kö,ríĺen nem
iisszehasonlíthatóak szakmai ajáln|at biányátban, ezéľt javasolt az eljáľást eredménýe|ennek
nyilvĺánítani és új beszerzési eljárást lefolýatni.

II. A beteľjesztés indoka

A beszerzési eljárás eredményének megállap itźsa a Bizottság hatĺáskörébe tartozik,

m. A dtintés célja' pénztĺgyi hatása

A Bizottság amennyiben a beszprzśsi eljĺárást eredménytelennek nyilvánída annak nincs pénziiryi
hatĺása. Az ťlj beszerzési eljárás fedezpte a 11605 címen biztosított 14 millió Ft összegben.

Iv. Jogszabálý kłiľnyezłt

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabáiyzatáről szóló 36120|4 (xI.06.)
önkormĺányzati rendelet 7. melléklet l.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
dönt beszerzesi ügyekben az eredmény megállapítĺásĺáról.

Mindezekalapjankéremaza|źbbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Határozati javas|at

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság úgy dtint' hogy

1. a,,Józsefuáľos Smart Ciý Stratégiájának kidolgoásri,'táÍgyűközbeszerzési éľtékhatĺát el nem éľő
beszerzési eljáľást eredménýelennek nyilvánítja.

Felelős: polgĺáľmester
Hatláridő: 20 17. július 19.

aján|attevő ajánlati áľ

Equinox Consultine Kft. 12.500.000 Ft + Afa
ABI'JD MérnökirodaKft. 11.300.000 Ft + Afa

ITI Magyaľorság Intelligens Technológia és
Infrastruktrira Kft.

11.000.000 Ft + Afa

TRENECON Tanácsadó és Teľvező Kft. 8.400.000 Ft + Afa
Szanama Szolsáltató Kft. 12.550.000 Ft + Afa



2. felkéri a Polgĺármesteľt, hogy gondoskodjon az űj közbeszerzśsi értékhatĺáĺ el nem érő besz-erzési
elj áras lefolytatasáról.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2017. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szpĺlezptiegység: JegĺzőiKabinet, Rév8 Zľt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététe|
módjara: honlapon

Budapes! 2017. július 12. ĺ-- .üů.Ą.
dr. Balla Katalin

jegyzői kabinetvezető
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e.ĺÁľr,4.ľľÉt-B.ľ-rFnĺ,gÍvÁs

Józsefváros Smaľt City Stratégiájának kidolgozása''

' tárgni, kozbeszęrzési érEkhatráľt el nem érőbeszetzési eljrírásban

(becsiilt érték nettó l1.000'000'. Ft)

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ Önkoľmányzat közbeszerzesi értékhatáľt el nem érö

beszerzésĺ eljárást hirdet meg, ametyben Ajánlaüevöként fęlkéľi tnt, illetve az Ön áltat képviseh
szerrezetet:

1. Áz ajánlatkprő neve, cime:
Budapest Főváros YIII. kerület Jóisefváľosi onkoľmányzat
cím: 1082 Budryes| Baross u,63.67. i

Az ajńnlatkérő ner'ében eljáró sĺłwezet neve, e|érhetősĘe:
Rév8 Zrt.

, Tel.:06-t459-f273
Bmail: forgaos-jano@rev8.hu : ,

2. Az ajánlatkéľő áltat a szenódéshez rende|t e|nevezési
Megbízási szerzódés alapján a ,,Jőzsefváros Smart City SÚrategĺńjának kidolgozása'
elnevezésü feladat elvégzése.

A statégia.összeáltítása során kídolgozandó a megva|ósítás koretendszerp (szervezeti), majd

helyzotelemzés a|apján a kęrĺi|ęti stratégia és a vďószínüsÍthetöen ryors eredménnyel járó
pľojektek (quick win-ek). azonosításą mely kitér az idöbeni ĺltemezésre, va|amint a
merya|ósítĺáshoz várhatóan igénybe vehetó foľľásokĺa.

Az ajántattéte|i felhívás 4. szdmtű melléHetetarta|mazzĺa'rész|etsz.ettfeladatleírást.

Ajántatkér6 felhívja ajánlattevők Íirye|mét' hog az ajránlatí ĺírat nettó összesen árban,

forintban kell megadni_azärajän|atkér.és I. szd.mú melléHete (felolvasóIap) szerinti módon.

3. Aszelzőđésĺđ6taľtama,teljesítési hĺtáridő:
A megbízási szęľzódéshatĺĺrideje: Szerződés kłitęstól számÍtoü l50 nap

4. A teljesítés helye:
Budapest Fóváros VItr. kertilet Józsefuárosi o1koľmányzaq 1082 Budapest' Baross u.6347.

5. Az ajánl.atkéľő pénzügyi e|lenszolgáltatásńnak felÚéte|e:
A beszęľzés Íinanszírozása az Aján|atkéró saját forľásából történik. Az AjánlatkéIő előleget nem
firr;t.
A teljesĺtés soráil ęgl részszámia nyťrjtható be a vállalási ár 5o%{ńró| a ,,Mepalósítas
keretrendszerénekfelépílése ,, és a ,Jrelyzet-, illetve adatelemzés,' fe|adatainak igazolt te|jesítését
követóen, míg egĺ végszámla a vá|lalási fu 58o/o.láĺő| az Ajánlatkérö álta| jóváharyott
Józsefuáros Smart City Stratégia dokumentum 1 peldány nyomtatoü, és t példlány e|ektronikus
formátumban történö leszállÍtását követöen.. Az el|enszolgáltatás a teljesítést követően benyujtott számlák ollenében, a teljesítés igazolását
követöen, 30 napon b€lĺil, áfutalással keľiil kifizetésre.

Á'jántati ár
Áä ajanlati árat forintban kell megadni. Ha az aján|ati áľ számokkal megadoü ó',""g" és a
betüvel leírt összege ktizt'tt eltérés van, akkor a betĺível kiírt ôsszeget tekinti az Ajĺłnlatkérő
érvényesnek
Az aj6n|athan.szerep|ö áraknak fix áľnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevök semmiýen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetĺrek vá|toz6 árattafiz|maz-í ajánlatot. A nettó
árakat úry ke|| megadni, hory azok taŕatm ażzarlakmlnden jáľulékos költséget, fflggetlenül.azok
formájátóI és fonásától. .
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Minden áradatoJ ůry kell megadni, hory a nettó áľ mellett a fi5összesítön eglértelmĺi formában
szeľepeljen az AFA o/o-ban és összegszerĺien, valaminta bľuttó ár. Azajän|ati árnak tartalrnaznia
kel| a teljesítés idötaľĺama alatti árváltozásb.ól eredö kockázatot és hasznot is..Az Ajánlattevök
csak magyaľ forintban (HuF) tehetnek ajánlatot és aszerzśdésktités valutaneme is csak ez |ehet.
Az aján|atl ámak taĺalmaznĺa kell mindazokat a kö|tségeket ameýek az ajän|at tárryának
eredményfelelős meryalósítĺfuálroz, az aján|ati fe|tételekben rögzített feltételek betartĺásríhoz
szĺikségesek, íry többek kiĺztitt mindęn il|etéket' dí.iaĹ bérletet, szoftver kČiltséget sállítĺísi,
ĺtzembe helyezési, oktatási' a hibak kijavítasához szĺikséges köItségeket is. Az ajánlat csak banki
átutalrásos fizetési módottaľtalmazhat, minden egyébfizstesi mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő
sámára.
Az ajánlatok kidolgoásdkor veryék firye|embe, hogy az ajän|atl árnak teljes körűnek ke||
lennie, varyis magába kell foglalni minden ajánlattevói kiÍizetési igéný. Az Ajánlattevőnek az
ajántati fuat aszerződés tárryának teljes körú megvalósítísfua, abefejezési batáľidőre rögzített
díjként kell megadnia' fońntban

6. Aszeľződést biztmító melté|ĺkötelezettségek:
Késedęlmi kt'tbér 10.000 forint/naptári nap. A maximuma az általános forga|mí adó né|kü|
sámított ellenszolgáltďás |0Yo-a. A kötbér maximumának elérésekor Vevö jogosult a
szerződéstöl elállni.

Meghiťlsulási kötbér: A nyertes Ąánlattovő meghiúsulási kötbér megÍizetésére kötples, ha olyan
. okból, amelyért felelós a szerzódés teljesítése meghiúsul: A meghiúsulási kötber méĺéko a

felolvasólapon ľögzített és általĺĺnos foľgalmi adó nélkiil számítor el|onszo|gá|tatás l0%.a.

Á Ptk. 6:186.$ (1) bekezdése alapjáĺl a kötelezeü p élufizntéséĺe köteleáeti magátarĺĺazesetre,
ha olyan okból, amelyéttfelelós, megszegi a szerzódést.

7. Anňak meghatározísa' hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevó nem tebet többváltozatri ajĺłnlatot.

8. Annak meghatáľozásĄ hogľ az ajánlattev.6 a beszeľzés tórgyának. ery ľészéro tehet-e
aján|atot:

. Ajánlatkérő tárgyi beszerzési e[áľás vonatkozásában nem tészi lehetővé ľésząianlatok tételét.

g. Az ajánlatok e|bíľátásának szempontja:
. Ajánlatkérő az ajźn|atokat az Ajánlatkérô képviseletében eljáľó elóterjesztése a|apján a

. 
legalacsonyabb áľ elve szerint értéke|i.

t0. Kizáľó okot atknlmasságĺ ktivetelmények:
IKizárő okok;

. Ajáľllattevó kizáľrĺsra keľtil, amennyiben az alábbi ki?Átő okok bárnielyike velo szemben fennáIl:
Az e[iárásban nem lehet ajánlattevő, ľészvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasśág igazolásĺíban olyan gazdasági szereplĄ aki
a) az alábbi büncselekmények va|amelyikét elkövette, éś a bűncse|ekmény elkövetése az elmúlt
öt évben. jogerós bíľósági ítéletben megá|lapÍtást nyert' amíg a büntetett előélethez ffiződö
hátrányok alól nem mentesiilt:
aa) a Büntetö Törvénykön1rrłróI szóló |978. évi tV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Bĺintetó Töľvény|önyvról szóló 20|2, évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bünszervezďben részvétel, ideéľwe a bűncselekmény bĺinszeľvezetben tiirténö
elkövetését is;
ab) az 1978. évi [V. t0rvény szęľinti vesztegetés,.befotyással iizęrkedés, b€folyás vásárlásą
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásár|ása nemzetkłizi kapcsolatokban, hůtlen
kezelés, hanyag kezelés, ĺl|etvę a Btk. )offIl. fejezetében meghatározott komlpciós. büncselekmények, valamint a Btk. szeriĺti hűt|en kezelés vary hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szeľinti kQltseryetési csalás, euľópai kö,złissĘek penztisyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szeľĺnti költséryetési csalás;
ad) az l978. évi IV. töľvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamintehhea kapcso|ódó
felbujtás' bünsegély vary kísérlet;

2.4 í-



ae) az 1978. évi IV. tĺiľvény, il|etve a Btk. Śzerinti pénzĺĺlosás, valamint a Btk. szerinti
terľońzmus fi nanszíŕozása;
af) az 1978. évi IV. ttiľvény, illetve a Btk. szeńnti emberkeľeskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az l97E. évi IV. töľvény, illetve a Btk. szerinti veľsenyt korlátozó megállapďĺĺs
kiizbeszeľzesi és koncessziós eljáľásban;
ah) a gazdasági szerepló. személyes joga szerinti, az a)g) pontokban felsoĺoltakhoz hasonló
brincsclekmény;
b) egy évnét.régebben lejáľt adô, vámfizetési vagý tałsadalombiĺosíłísi jĺíľulékfizetési
kötelezettségének nem tett elege! kivéve, ha taľtozását és az eset|eges kamatot és bírságot az
ajánlat vary részvételijelentkezés benyrijtásának idópontjáig megfizetĺevagy eznkmegfizetéséľe
halasztást kapott;
c) végelsámol.ás alatt áll, vonatkozásíban csődeljárás elrendęléséröl szóló bírósígi végzést
közzétettet az ellene indĺtott felsámolási oljárást jogerősen e|rende|ték, vary ha ł gaz4asági
szereplö személyes joga szeľinti hasonló eljárás van fo|yamatban' vagy aki szrmélyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felftiggesztete vagy akinek tevékenységét felfflggeszteüék;
e) gazdasági, illetve szakmď tevékenységével kapcsolatban büncse|ekmény elkövetese az elmůlt
három éven beltil jogoľös bírósági ítéletben megállapítást.nyert;
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hog az adott e|járásban megkísérelte.jogtatanul
befolyásolni az ajanlaÍkérő döntéshozata|i folyamatát, vary olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan elönyt biztosĺtana számźra a beszerzési eljáľásban, vary korábbi
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetébenjogorvoslatra neĺn kerÍilt
sor az éĺintett beszerzesi eljárás lezárulásától szárnított hĺĺrom évig;
g) tekintetében a követkéző feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Europai Gazdasági Térség vaw a Gazdasági Eryĺittmiiködési és
Fejlesztési Szeľvezet tagállamában, a Keľeskedelmi Világszewe?et kłĺzbeszeľzesi
megállapodásban részęs államban vary az EUMSZ l98. cikkében emlÍtett tengerentrili orsz{gok
és terĺiletek bármelyikében vary nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amelýel
Magyarországnak kettős adózÁs elkeriiléseröl szóló eryeanénye van' vagy amellyel azBurópai
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés teĺén,
gb) olyan szabályozot tózsdérr nem jeryzeü társasłĘ, amely a pénzmosłís és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséĺól és ńegäkadályozásáról s"ślő f007. évi CXXXVI. törvény 3. $ r)
pont ľa).rb) vagy rc}rd) alpontja szeĺinti tényleges fulajdonosát nem képes megnevezni, vary
gc) a gazdasági szeľep|óberr vary kĺizr'etlenĺil több, mint 25%-os tutąidoni résszel
vaw szavlza;ti joggal rendelkezik olyan jogi személy vag szsmélyes joga szerint jogképes
szenrę7śt, ame|ynek tękintetébena kb) alpont szeńnti fehétel fenrułll;
i) harmadik orszÁgbe|i á|lampolgár MagyarorszĘon engedélyhez kötĺitt foglalkoztat{sa ęsetén a
munkaĺigyi hatóság ä|ta| a munkaĺiryi el|enóľzesnól szóló 1996. évi Lxxv. törvény 7/A. $-a
alapján két évné| nem régebben jogeröľe emelkedeü közigazg^tÁsi - vary annak felĺilvusgä|ata
esetén bíľósógi - haÉĺozatban megállapított és a központi költségvetésbe történö bęfizetésrę
ktite|ezessel raw az idegonľendészeti hatóság ĺńltal a harmadik országbeli állampolgĺírok
beutazásáról és tartózkodásáról szóIó töľvény szerinti közľenđvédetmi bírságga| sújtoĺ
jogszabálysértést követett el.

Igazotás módja: 
ffi.fff}.?ľ'*#ff'l',*ľff 

3. szám|i melléklete szerinti

Áz alkalmassági követelmények:

Az ajánlattevők műszakĺ-szakmai elkatmassĘánakmegítéléséhez szĺilaéges pdrtok:

M.1.
A) Ajanlatüevö csatolni ktiteles az ajánlattételi felhívás feladásának idöpontjától visszafelé
sámított háľom évben (36 hónapban) te|jesített váĺosfejlesztési jellegu koncepciórą süatégifua
vary fejlesztési programkészítésrę vonatkozó legielentósebb szolgáltatásainak ismertetését

- legalább a teljesítés ideje, a szerzódést kötö másik fél, a szolgáltatás tát1yĺ., továbM az
ellenszolgáltaÍás összege vag}, a korábbi szolgá|atás mennyiségére utal.ó más adat
megjeliilésével_ tartalmazó, általa a|áíľt nyilatkozatát.
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Igazolís módja: Ajánlaüevő által kiáuított nyilatkozat er€detiben' cégsrcrű aláírással.

B)
Ajánlattwő nutassa be a teljesÍtésbę bevonni lívánt és a koncęoió kidolgozása során az

- Ajánlattwő ĺészére folpmatosanreĺrdeĺkezésre á1ló lęalább ery szakemberét. A szake'mbeľ(ek)
. beĺnutatása során osatolanđó a kQzettséget releváns szakmąi tapasztalatot igazoló szahneí

önéletrajz a szakember saját kezú atóírásával. A szakembeĺne.k az ajánlattéücli felbívás
' feladásának idópontjától visszafelé számÍtott háĺom. évben (36 tęljesÍtefr

várcsfejlesáési jeuegü konccpcióľą stratégíára vagy fqliexiaési pĺoeraskésátésme vonatkozó
meg!ízási szeruődéssel kell rendelkeznie \ľary munkavĺsmnnyal kell reĺriĺelkemie egl
váĺosfejlesztési jellegű koncęcióľą vagľ fejlosdési programkésátéssel foglatkozó
srsrĺlęŕ,mél. amęly lęplátĎ 12 bóĺlapig tatott" vz5l taľt jeleoleg is é8 a munkaviszony f€Dnáltt
az ajáolatt&elí felhívás feladásának idópontjától visszafelé sámított legalább ke á/Ü€n (f4

Igazolĺs módJe: Ajáĺ|attwő által kiállított nyilatkozat €Ípdďib€n' cégszerü atáÍľással.

Az r|óntettevók m{tzrld-szekmaĺ rltĺr|messágńnak m|n|num követelménv{íE

M.t. Alka|matlan az Ajánlatteyó' amennyíben a lęalébb az egik.a|kĺ|massági feltáelt nem
teljesíti az alóbbiak sz€rĺnľ
A). A felhívás feladását megelőző 3 évb€n (36 hónapban) ncm ręndelkczĺk legltább 1 db, a bcszcľzés
.tár$a szÉrinti (váĺosfejlesĺési jollegü toneęcĺoľą stratćgiáÍa :ľargy fejlesztćsí
progankésdtésre vonatkozó) szolgáltatás telicsÍtćsćsc vonatkozó refereĺroiával,
B)
Nem rcndelkczik a szolgáltatás képes legalább l f{t tapasztalt szakeĺnbcrĺcl.

ll. Eĺńrypóüűdlehetóség:
Ajánlatkéĺő a niĺny1fuĺas bbetőségá ery alkalomma! to[ies köÍÍb€'n bizŕosítia.
AjádatkéÍó fclbĺvja Ąánlattwók figyelmé{, hogr amemnýben a triánypótlási batárĺdóben az
abban fog|altałnak nem teszmpk clęgą az a be'uyújtoü ajánlat érvénýelenségét voqia 

'naga után.

.l2. Ąínlrttáelĺniĺĺao: 201ĺ7,06,07,12.00óľr
Ajánlattw6 a megfelelő ajánlarőcl ér.dckébcĺt az ajáolattćteli fęlbívásban foglatbklgl
knpcsolatban íľásban kiegésd6 (etelln@ó) t{iékoztatást k&t€t az ajánlatkéľ.őtől.
A kiog&dtő tájékoaatás kérésének határidcje 2017.05.3l. l2.fl) óľa

t3. Az riĺnlet benyúJtásĺnrk cÍmc:
nuoapest pováros VIII. k€Íiilct JózseMľosi onkormányzat' lo82 Budape*, Baĺoss u.63{i7,,
Itr. eĺneleŕ 30a. irodahetyiség

.14. Az aJlnlrttétel nyelve: magyaf

15. AztJínlrtok fc|bontĺsámk helyą ĺdeie:. 
Buł|apest F6város VIII. kęrület Józséfińĺosi onkormán}zat' t082 Budapest Baĺoss w 63ó?.,
várasfejtesztési lroda ltr. cĺncl€ŕ 304. íĺodahelýség

16. Bonüĺĺ időpontja: 20l7.o6.vl,12.ill óre
A szcľzödéskö.tés teryq'ďt id6pon{ia: a Budąpest Főváós vltr. k€ťĺileí JózseMĺosi
onkoroáo1zat Képvisel&'tcstiilĺe váÍosgazdátkodási és Pénzfigyi Bizottságának döntésé
kövđőcn.

t7. Az eJĺnlatok fďbontásĺn jelenléhe jogiosulÚak
Az ajáolatkéró táreyi beszen.ési eljárásban Ajánlattw6k vary Ajánlattev6k eljáró kfuvĺselóinek
jelenlétét bi*osítja.

ĺ8. Az ej{nlatĺ kötôttség rnlnlm{||g ldőteľtema:
Az ajáolattételí hatáÍidő lejáÍtától sźmĺton 60 nap.

. 19. Az e[árísbrn lehď.e tárglďn|' v.ry r benyriJtott rJíďatokat tírgptĺs nélkiil bíń|iák et:
Jeleĺr eljáľásban az Ajárlatkéľő táÍsŕalást ne'm folytat.

/
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f0. A dokumentáció rende|keżésre bocsátásának módja, hatáľideje, beszelzésÍ he|ye éś penziigyi
feltételei:

Ajánlatkéró tárgyi beszerzési eljáľásban kĺll<jn dokumentációt nem készít'

2l, Amennyiben n szerződés EU atapokból finanszírozott pľojekttel és/vary pľogľammal
kapcsolatos, úry annak megielölése:

Táľryi beszeľzési e[iárás az B|J alapokból finanszĺrozott pľojekttel vary Programmat nem
kapcs'olatos.

22. Egyéb információk:
a) Az aján|at. taĺtatomjegyzéket követó .
- e|sö oldalaként a felolvasó|ap szerepeljen (ąjánlattételi felhívás l. számri melléklete), amelyben

. közölni kell az értékelés alá kerĺllö adatokat aź ajánlattételí felhíváshoz mellékelt mintában
meghatározottak szerint. Azaján|atiárat nettó és bľuttó tisszegben is meg kell a&ri.

. második oldalaként(ajánlattéte|i fe|hívás 3. számú mellékletQ ajántati nyilatkozatot.

. harmadik oldalaként (ajánlattételi felhĺvás f. számú melléklete) akizárő okokra vońatkozó
nyilalkozatot.

. ezt követöon .az 
ajĺánlattételi felhívás 10. pontja szerinti ďkďmassági követelmények

ĺgazolására vgnatkozó nyilatkozatok szerepeljenek.

ezt kövétöen azaján|attételi ľeulĺvĺs 23. pont e) alpontja szerinti dokumentumok szerepeljenek.

b) Az ajánlatot 1 eredeti és l.másolati példányban, vatamint elektronikus formátumban
. (CD-n vłiry DVD.n) kett benyújtaní. Amennyiben eltérés vana:zajánlat ,,et€deti'' és ,,rnásolat''

pe|dánya közłĺtt az ajźn|atkéľö az ,'eredeti' peldányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat. taľtalmazó csomagon a ktivetkezó szöveget kell szeľepeltemi:

''J.ózsefváľosi 
Smart City. Stratégia _ Felbontani ti|m''

c) Á benyújtott ajánlafirak az alábbi formai követelményeknd< kell megfeletnie:
- Az ajĺínlat eredeti példányát zsinórral, |apoďratóan össze kell füzni, a csomót maľicĺĺval
az ajĺánlat elsö vagy hátsó |apjához ĺögzíteni, a matricát le kell béýegezni, vagl az

. ajĺńnlattevórészéről enejogosultnakalákell ími, úryhory abé|yegń,il|etö|egaza|áírás
legalább ery része a mahiđn loryen;

Az ajánlat oldďszámozísa eggel kezdódjön és oldalanként növekedjen. Elegendő á
szövegęt vary sámokat vary képet tartalmazó oldalakat számozni, az ĺlres oldalalot nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kel|, de |ehet számomi. Az
ajánlatkéľö az ettfi| kismértékben eltéró számozśst (p|. eryes olda|aknát a lA, ĺB
o|da|sám) is köteles elfogadni,. ha a tartalomjegyzékben ' az egyes iratok helye
eryéľte|m{ien azonosítható. Az ajáĺlatkérő a kismértékben hiĺínyos számoást
kiegészítheti ,ha ez az ajánlatban való ĺájékozódásą illewe az ajáľ.|atra való hivatkozása
érdekében szĺikséges;

. Az ajáĺrlatnak az elején tartalomjegzéket kell tartalľnaznią mely alapján az ajánlatban
szeľep|ö dokumentumok oldalszam alapján megÍalálhatóak;

lv aján|atot két, - az ajänlrati felhívásban meghatáĺozott szímú - példányban ke||. 
beadni, az eredeti ajánlałonmeg kell je|iilni, hory azazeredei;

- Az ajántátban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szeľvezeEré| €ÍTe jogosult(ak)nak vas/ olyan személynek, vaty
szeńélyeknek aki(k) erľe ajogosult személy(ek)től ĺrásos felhatalmĺ-ńst kaptak;

4s



f3.

- Az.aján|at minđen olyan oldalát' amelyen - az ajäĺ|at beadása elitt - módosftást

hajtotak végľe, az adott dokumentumot aláíró személynek vary személyeknek a
módosításnál is ké{egryel kell ellátrĺi. 

'

d) Érvénytelen az aján|a\haaz Aján|altevö a jelen felhívásban megfutározott kizáró okok
hatáýa alatt áll.

e) AzajánlatnaktaľüąlmazniakellAjánlattevöalábbiiratait:

- . az ajánlattételi felhívás meglc.ĺildésének idöpon{iáĺtál60 napnál nem régebbi cégkivonat
másolati peldránya, amennyiben. a cégkĺvonat szerint el nem bírált módosítás van
folyamatban, az eset|eges Ýá|tozásbejeg:jzśsi kérelem a cégbíľóság érkeztetó
bé|yeg?śjével ellátott másolati példánya; eryéni vállalkozo esetébén a vállalkozoi
igazolvány másolatą.

az ajáĺrlatot aláíľó va|amennyi szemé|y éwénye' aiáĺrĺsi cÍĺlrpéldányárrak vagy
óímm intáj ánerk másolata

Đ Az ajáľllatok összeállíĺísával és benyújtásával kapcso|atban felmeľiilt összps kiiltség az
ajánlatÍ€vóttęťhe|i.

g) Amennyibenvalamely igazolás vary nyi|atkozatnem maryar nyelven keľiil benyújtásra
maryar nyelvü foľdítása is csatolandó

Az ajánlattételi felhívás megkĺi|désének és a wwrv.iozsefyaľos.bu oldalon vató megje|enésének
időpäntja: 2o|7. o đ . .+1

Budapest 2oI1 . ..ą. Í ł ?ł'

Me|léklet€k:
I. szdmú meIIéHet: Fe|olvasólap
2. saźmú melléklet: Ajánlattevöi nyilatkozat
j, szátmi melléHet: Ki7Ärô okokra vonatkozó nyilatkozat
4. szólm,j melléklet:Feladatleírás (MĺiszakĹszakmai teírás)
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I. számú melléklet

Felolvasó|ap

Józsefváros Smart city stratégiájának kĺdo|gozásaĎ'
tźEwť\közbeszetzÁsíérbkhatáľtelnemérőbeszerzésieljárásban

rAz e|lenszolgáltatás teljes összege magában fogtďja a rcljesítés valaňennyi költségét. Azaján|ati átat kérjĺlk
sámmal mega&ri és betĺlvel leírni!

Kelĺ.......

[cégszeľĺi aláírás]

Ajánlattevó neve:

Ajánlattevö székhelye:

Ajánlattevö adószĺma:

Telefon:

Telofax:

Bmail:

Kije|ölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattartó elérhetösége
(telefon, fax, e-mail) :

Az ajánlattev ő, 6|ta|kért ellenszolgá|tatás
összege (nettó Ft + Afa: bruttó Ft)r:

,4ĺ
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2, számú mel|ěklet

Nyilatk<izat

*#"'ä*ĺ:*ffi *f,'ľ'Ť:ll:'ľi1ät:,ľ"ll!..ľffi.o',
Alulíľott .... ....... tiársaság (ajánlattevö), melyet képvisel:

az a|ábbi nyĺlatkozatot tessziik:

Nem áltnak fenn veĺem / velĺink szemben az a|ábtikilzátćlokot mety szeľint rpm |ęhet ajánlattevő, aki:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, nészvéte|rejelentkező, alválla|kozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasĘi szereplĘ aki
a) az alábbi biincselekmények valame|yikét elkövette, és a bůnoselekmény elkövetése az elmúlt öt évben
jogerös bírósági ítétaben megállapítást nyeľt, amĺg a bÜntetett e|fü|ethez füződö hátľányok alól nem
mentestĺłt:
aa) a Büntető Törvénykönyvröl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. tö,rvény),
il|ętve a Büntető TĆirvénykönryröl szóló 20|2. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történći elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befo|yás vásáľlásą vesztegetés
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásáľlása nemzetközi kapcso|atokban, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés, illeJve a Btk. XXV[. fejezetében megbatározott komlpoiós biincselekmények, valamint a Btk.
.szerinti hütlen keze|és vagy hanyag kezelés;
ac) az t978. évi IV. törvény szeľintĺ költségvetési csďás, európai.kiiziisségek pénzĺiryi érdekeinek
megsértése, illefve a Btk. szeľintí ktiltségvetési csalás;
ad) u |978. évi Iv. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint etůlez kapcso|ódó
felbujt.äs' bťĺnsegéIy vary kíséľlet
ae) az l97E. évi [V. törvény, illetve a Btk. szerirrti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti teľrorizmus
finanszírozĺsa;
aĐ az 1978. évi [V, ttirvény, illetve a Btk. .szerinti 

emberkereskede|em, valamint a Btk. szerinti
kényszeľmunka;
ĺE) u 1978. évi IV. törvény, illeWe a Btk.
koncessziós eljánísban;

szerinti versenl korlátozó megállapodás közbeszeľzési es

ah) a gazÄasági szereplő személyes joga szeľinti, az a)'g) pontokban felsoroltakhoz hason|ó
bilncselekmény;
b) egy e"néí régebben lejárt adó-, vámfizetési vary társadatombiztosítási jáĺu|ékflzetési
kötelezettségének nem tett elege! kivéve, ha taľto zäsät és az esetleges kamatot és bírságot az.ajránlat vagy
részvételi jelentkezés benyrljtásának idópontjáig megfiznttevagy ez*'megťlzetésére halasztrást kapoü;
c) vége|számolĺás alatt áll, vonatkozásĺíban csöde|járás elľendeléséről szóló bírósági végześt kłizétettek,
az ellene indított felszámolási e|járást jogeľösen elrendelték, vary ha a gazÄańgi szereplö szemétyes
joga szeľinti hasonló eljárás van folyamatban,vW aki szeméýes joga szerint hason|ó helyzetben van;
đ) tevékenysegét felffiggesztette vagy akinek tevđ<enységét felÍtlggeszteüék; .
e) gazdasági' il|etve szakmaí tevékenységével kapcso|atban büncsetekmény elkövetése az elmúlt három
éven belül jogeľős bírosági ítéletben megállapítást nyert;
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudją hory az adott eljáľásban megkísérelte jogalanul befolyásolni
az ajánlatkérö dtintéshozatali folyamatát' vary olyan bizalmas informácĺót kísérelt megszeľezni, amely
jo$alan elöný biĺosítana számára a beszerzési eljárásban, vary korábbi beszerzési eljĺán{sM| ebböt az
okból kizáĺĺák, és a |<izáÍás tekinteteben jogoľvos|atra nem kerillt sor ajz érintett beszeľzesi oljĺírás
lezárulasától saámítoü három évig;
g) tękintetében a következó feltéüelek va|amelyike meryalósul:
ga) nem az Europai Unió, az Európai Gazdasági Térseg vary a Gazdasági Eryüttmüköđési és.Fejlesztési
Szeweznttagállamában, aKereskede|mi Vi|ŕryszewezstkłizbeszerzésimegállapodásban ľészes államban
vary azEUMsz l98' cikkébcn említctt tengerentúli országokés teriĺletekbárme|yikében vary nem olyan
ál|amban rendelkezik.adóilletőséggel, amellyel Maryarorszź,gl* kettós adózás elkerĺiléséľó| szóló
eryeznénye van' vary amel|yel az Európai Uniónak kétoldalú megá|lapođása van a közbeszsrzésterén,

/ĺ
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gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság amely a pénzmosás és a terľorizmus finanszíroałsa
mege|ózeséról és megakadályozasáról szó|620o7.évi CXXXVI. titrvény 3. $ r) pont ra)-rb) vary ľc}rd)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vô5l
gc) a gazđasági szereplöben ktizvetetten vary ktizvetlenül több, mint 25o/oąs tulajđoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi śzemély vary személyes joga szeľint jogképes szarłeze\
amelynek tekinletében a kb) alpont szerinti feltélel fenná|l;
i) haľmadik országbeli állampolgár Magyaroľszágon engedé|yhez kđ,tött foglalkoztat.ása esetén a
'munkaĺiryi hatóság áItď a munka{tryi ellenóľzésről szóló 1996. évĺ LXXV. törvény 7IA'. $-aalapján két
évnél nem Égebben jogerőre emelkedett közigazgatási . vary annak fętülvizsgäÄata esetén bírósági .
lutáľozgĺban megállapĺtott és a kOzponti kölĺségvotésbe tortén6 befizetésre kötelezéssel vagy az
idegenrendészeti hatóság álal a harmadik országbeli ál|ampolgarok beutazásáról és tartózkodásáróI szóló
törvény szerĺnti kiizrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett oI.

cégszeriĺ a|áírás
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3. szómĺ,i melléklet
Ajánlatt6teli Nyiletkozat

"J,ózsefvńros 
Smart City Stratégiájának kidolgozásaĐ .

közbeszprzési értékhatĺĺrt el nem érő beszeĺzési elj áľás vonatkozísában

Alulíľott ......r...., mint a ..... ajánlattevö (szekhely:..................)
. (kepviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajän|attéte|i felhívásban fogla|t valamennyi

formai és taľtalmĺ követe|mény, utasítás, kikötés és müszaki leÍľás gondos áttekintése utáĺr
az ďábbí nyilatkozatot tessz|ik

1. Elfogadjut hogy amenny.iben olyan kitételt tettiink ajántatunkban, aĺni etlentétben van ajánlattételi
felhívással' vary annak mellékleteivel, illewe azok bĺírmely feltételéve|" akkor az ajánlatilnk
érvénýelen.

2. Az ajĺínlat benyůjtásával kíjelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevónek nyilvánítanak
bennünket akkor a szeľződést megkötjiik és a szprződést.teljesítj1lk az ajánlattéteĺi fe|hívásbart
annak mellék|eteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

3. Tudatában vagylnk annalĺ' hory köziis ajánlat esetéĺr a közösen ajáďĺôt tevök személye nem
változhat sem a beszerzési e|jráľás, sęm az annak alapján megkötött szeľzödés teljesĺtése során. Annak. is tudatában vagrunt hogy a közös ajánlattevök egyetemlęesen felelősek mind a boszeľzési eljĺáľaą
mínd az annak erodményelént megkötött szorzödés teljesítése sonĺn.

a. Kijelentjfü, hory amennyiben. mint nyertes aján|attevö kiváIasztásra keľillitnk, a szerzödést
megkii{iĺlt továbbá az $án|attételi felhívásban, annak me|léktetoiben rögzíteü árubeszerzést az
ajanlatban meghatáozott d(iéľt szerzódésszerĺien teljesídük.

5. Az aján|atételi hatĺíľídö lejáľtától számított 60 napig taľtjuk az ajárrlatunka! az addigľánk néľe
kiitelezô érvényű; ezen idószak lejárta elött bármikoÍ elfogadható.

cegszerü aláÍrás
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4. szárnú melléklet

FELADATLEĺRÁS (mĺisza|iĺ.szakmai leíľńs)

,nlózsefľáľos Smart City Stľatégiájának kidolgozása,,
ť*gyú, ktizbeszerzésĺ éľtékhatĺáľt el nem érö beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

Smaľt City (Smart City) e|őzmények Józsefvárosban

Budapest Főváros Mtr. kerĺilet Józsefuárosi ÖnkormányzatKépvisel&testĺilete 66120É, (tr.l9.) számú
hatáĺozatában diintött a keriiletí đigitális sfratégia kidolgozásáľól, illetve ehhez kapcsotódóan aDigitális
Józsęfyáros Munkacsoport létrehoásłłĺól..A cél ez í|ta| alapvetöen a digitális írástudás teľjesztése volt
mind a lakosság, mind a helyi vállalkozások vonatkozasában. A Képviselö.testĺitet a 24ĺ20|6. (II.M.)
számri hatĺáľozatával léhehozta a Smaľt Ciý Munkacsopoĺtot, amely többęk között a Digitális
Józsefuáros Munkacsoport feladatait is átvette.

A Smaĺ Cĺty MunkacsopoÍt 20l6.ban 8 ĺllést tartott, amely eredményeként megszĺileÚet Józsefráros
Smart Cĺý koncepciójának váz|ata (elen feladat|eírás melléklet& képezi), melyet a Képviset&.testĺilet
253ĺ20|6.CXu.01.)számrihatÁĺoratźpalelfogadott.

A Smart City Munkacsoport műktĺdési rendje megváltozott, azonban szerepköre hasonló maradt a
KépvisolĹtesfil|et 222ĺ20|6. (x.10.) számť' hatfuozata ľévén, amely által a továbbiakban a
Munkacsoport a Smart Ciý Ideiglenes Bizotbág (tovŕrbbiakban scIB) néven miikiidik tovább.

A Smĺrt City Stratégia elkéslítésébez szükséges feladat|eírás

Az scIB 3l2o17. (I.o9') számú batfuozatźtban felkérte a Józse&árosi Polgrármesteri tlivatalt, il|etve a
Rév8 Zrt.-t, hogl a Bizottság által megbatározoü taltalommal készíťse el a smaľt ciý stratégia megĺrására
vonatkozó pä|y ázĺlti ki írá tervezetét

A jelen beszerzési eljránáshoz kapcsolódóan megíľni kívánt smaľt ciý stratégia elkészÍtése során az alábbi
feladatot szempontok kii|önösen is irányadóak:

o A 'feladat ellátása sonĺn a cél .ery ätfogő, ľeĺłlisan jtivöbe|átĄ megvalósítható, és a keriileti
fej|esztési koncepciókkal, stľatégiákkal össáangban lévö stratégia mega|kotása' amely széles
kłirben egyeztetvą elsósorban a korábban elfogadott Józsefváros Smaľt City koncepcióvaztatban
elfogadott iľányokat tarlia szem elótt.

o 
. A stratégia megalkotása során szĺikséges a fo|yamatos kapcsolattaĺtás és egycztetés a.Józsefoĺárosi 

Polgármesteĺi Hivata| kijeliilt kapcso|attaľtóival, itteľe kiemelten ĺš az SCIB. ĺągiaival, a Rév8 Zrt.-ve|, valarrint a szakmai felüryeletet ellátó Lechher Tudásközponttal.
.Emellett elvárás a stratégia ínńsłłval megbízott ajaĺlattevövel szemben, hory képviselťesse magát
az SCIB il|ésein (havonta e5l alkalommal), ahol szélesk<ĺrii konzu|tációra nyĺlik lehetóségaz
éľintette.kkel is.

.. A Megrendelö a süatégia megalkotásához kapcsolodóan eryeztetftten köapműködik a
paĺnerségi terv összeá|lításában, és a stľatégia tervezet elkészítéséhez sáikséges parheľségi
egyeztetések lebonyo|ít.ásában. A Megrendeló a sziikséges ĺärsadalmi, paľherséÉi egyeaetésJk
lebonyolítasĺíhoz ._ aĺnelyeket kötelezö legalább két alkalommal: t ,,Hel1net-, íIletve
adatelemzés,' munkatésďlez, mástészt a ,,Stratégia neghatđrozdsa,, és a pľojektek javaslata
kapsan megúartani - szĺikseges helyszíneket térítésmentesen biztosítja.

. A stratégia megalkotásához kapcsolódó fęladat a folyamatos közremiiködés a lakosságot
tájékoztató anyagok elkészítésében és véleményezésében, va|amint további okos váľos anyagok,
dokumentációk véleméńyezése a keriilet okos vaľos stratégiájához történö illeszkádJsuk
vŁsgálata révén (l2óralhónap munkav égzśs erejéig,1.

. A stratégia kidolgozásának kótelezó résďetadaki (tisszesen kb. l50 nap):

A. Megva|ĺísítńskeretľondszeľénekfelépítése

- Mĺiködési modell:
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' A fejlesztés, az ĺlzemeltercs' a monitoring,.a vÍsszacsatolĺĺsok müködési

folyamakának leírásą az eryes fazisokat ki és horyan koordináIja.

. Kooľdiná|ó sznwezpt:

A kooľdinrál ő szenleznt felépítése, tagiai, kapcsolódása a keľti|eti döntéshozói és

ťoj lesztési szervekhez.

Fejlesztések lehetséges ĺizlďi modellje:

A kerület fejlesztésének és iizemeltďésének átgondolása hosszú trävú, fenntartható

gĺzÄasági szf mpontból.

- Paľtnerségi folyamat fterĺilet vezetésével megvalósuló pĄektelem):

. A paľbeľségi folyamat elhelyezése a város fejlesztési és műkiidési model[iében

. Päĺnerségi terv (keľĺilet vęzetésével megvalósuló pojektelem): Ku|csszeĺeplők

feltérképezése, a bevonásuk stratégiója.

Kommunikációs teľv (kerťitet vezetésével megvalósuló pľojektelem): Smaľt City
Kampĺĺny, tájékozódási és csatlakozási, bevonási |ehetöséget eredmények' 
kommunikálási eszközei.

. Edukációs terv (kerĺllet vezetésevel megvalósuló projektelem): Célcsoportok, témák
definiálása" edukációs módszérek.

B. He|yzet-' illetve adatelemzés
. ITs megalapozó vizqgálatok elemzö összefogla|ása:

ľÍE megalapozó vizqgálatainďg adatainak ęlemzése ađott szempontok alapjĺín.

- KĘészít6vizsgálaok
A keriitdti szo|gátatások, adatvagyon és eryĺittsniikĺjdések feltérképezésc és

eíemzése, adoü szempontok alapján. Á6ĺrĺatosĺgi mátrix vizsgálata adott

témákban.

Érvényben lévó sFatégiai és fejlesztési dokumentumok tlsszefoglató értékelése:

Az érvényben lévő helyi statégiák és fej|esztési teľvek céljainak tisszefoglalása.

. sĺüoTanalízis:.
swoT anĺilÍzis a fenti.fejezetek alapján.

c. StratĘia meghaúírozása .

- A Smart Cityjövóképe:
. A jtivökép ľiivid ismertetése, iltetve pár szavas összefog|aló meghatĺĺrozása.

- ITs cé|rendszeĺénekfelĺtlvizsgálata:

Az ITS cé|cik fe|ülvizsgálab, összevetése az okos város hat alľendszerével
(környezet, mobiliEs, gazdaság, koľmán1zĺás, étetköriilmények, emberekj.

- A Smaľt Ciý célrendszeľe:

A Smart City célrendszeľénęk felállítása a SWOT a|apján, az érvényes stategiák és

ITS ce|rendszolęire a|apoan a.

D. Gyors eľedménnyel jáľó pľojektek javastata

. . A Smaľt City quick win pĘetĺtjavastatok:

Az eryes intézkedések és az alájuk bontható pľojektek részlďes ismertetésď
táb|ázatos formában.
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. tLz egy€s egymásra épülő részfeladatok telvezett időtaľtama:
A. Megvalósítas keretrendszere - l hónap
B' Hetyzet-/ illetve adatelemzés - 2 hóńap
C. CéIrendszęrfelállítása(stratégia)meghatározasa -lhónap,
D. Quick win.ek - 1 hónap
E. Megvalósítĺási keľebendszer felülvizsgátata a C. és D. pontok soľán

A végteljesítéshez anyertes ajánlattevőnekaMogrerrdelő által véglegesonelfogadott stratégiát 1 stdlány
papíľ alapon, illetve l példáĺry elektřonikus formátumban (.docx és .PdĐ is szükséges teszállítania.

A sfuatégia elkészítésével összeftiggö kötelezettségeken kĺvĺil a nyeľtes ajánlatúevő feladata tovŕ.ŕlbá az
okos város tanácsadói feladatok ellátasa a Smaľt Cĺý Ideĺglenes Bizotság sa{máľa, 2019. szeptember
3O-ig.
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