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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bĺzottság!

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ĺsmeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmźnyzatjelenleg l98 kamerából álló
téďlgyelő rendszeľt miĺködtet. A Képviselő-testÍilet a |54120|7. (VI.08.) szálműhatźtrozatában
úgy döntĺitt, hogy Józsefuaľosközigazgatási tertiletén tovább 25he|yszínen térfigyelő kamerát
he|yez e|. A 20|7. évi költségvetésről szóló önkormźnyzati rendeletben a |1404-0l címen
bruttó 72 mi||iő Ft került biztosítasra 25 db téďrgyelő kamerarendszer kiépítésére. Az előzetes
piackutatas szeľint abeszetzés becstilt éľtéke nettó 50.200.000 Ft.

A Vaľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság az 58412017. (VII.19.) számú hatźrozatźlban
dĺintött akozbeszerzésekľől szőlő 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Haľmadik Rész, nemzeti
eljĺárásrend - Kbt. 113. $ (1) bekezdés - szerinti összefogla|ő tajékoztatnsal indított nyílt
közb eszer zési elj ĺáras megindít^ásĺĺľó l.

Az ajźnlatok éľtékelése a legjobb ár-éľték aúny elve. Az ajĺĺnlattételi hataľidőig 2 db ajan|at

érkezett. Az ajanlattevők neve, címe, értékelési részszempontokra tett ajánlatok ismeľtetése:

1. Ajánlattevő neve: M.B.v. Szolgáltató Kft., székhelye: 1103 Budapest, Geľgely utca
35.ĺG

EryiisszegÍi ajánlati áľ (nettó HIJF) Nettó 53 353 350,-Ft

Jótállás ĺdőtaľtama (ajáriati elem minimum
értékę: |2hőnap, éľtékelés során eltérő ponttď
éľtékelt legkedvezőbb szintje: 36 hónap.
Ajanlatkéľő a |2 hőnap és a 36 hónap kiiztitti
megajanlásokat értékeli a ktitelezően előírt
időtaľtam levonasával.)

|2hőnap+ |2
hónap:Z4hőnap
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2. Ajánlattevő neve: Multi Á|aľm Biztonságtechnikai F.ejlesztő' Kereskedelmi és Szolgál.
tatő Zrt., székhelye: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.

AzEsz-Ker Kft. megvizsgáltaaz ajánLattételi hatríridőn belül beéľkezett ajánlatok a Kbt. 69. $
(2) bekezdése alapjan és nem volt szfüség hiĺĺnypótlas elľendelésére.

A Bíráló Bizottság 2017. szeptember 5-én taľtott ülésén megvizsgálta a benyújtott ajánlatokat
figyelemmel a Kbt. 69. $ (1) bekezdésében foglďtakra, mely szeľint az ajźn|atok elbírálĺása
során az ajan7atkérőnek meg kell vizsgálnią hogy az ajźn|atok megfelelnek-e aközbeszerzśsi
dokumentumokban, valamint ajogszabéiyokban megllatźltozott feltételeknek.

A Kbt. 69. $ (4) bękezdése szerint az e|jźrás eľedményéről szóló döntés meghozatalát meg-
e|ozően az ď1źnlatkérő köteles az érteke|ési szempontokľa figyelemmel legkedvezőbbnek te-
kinthető ajźnlattevót megfeleló hatźnd(j tílzéséve| felhívni a k'lzárő okok, az alkalmassági
követelmények, a közbeszeruési dokumenfumokban előirtigazolasok benyujtasaľa.

Fentiekĺe tekintettel aBlrálő Bizottság megá|lapításai az alábbiak (előteľjesztés melléklete):
A Bíráló bizottság a Kbt. 69. $ (4) bekezdés szerinti igazolĺĺsok benyujtasara a Multi Alarm
Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató ZÍt. (|106 Budapest, Fátyolka u.
8.) és az M.B.V. Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Gergely utca 35./G) ajén|attevóket javasol.
ja felhívni.

il. A beterjesztés indoka

A közbeszerzśsi eljaľásban a döntés meýozatala a Bizottság hataskörébe taľtozik.

ilI. A diintés célja' pénzĺiryi hatása

A dĺintés céIja aKépviselő-testtilet |54/20|7. (VI.08.) sz. hatfuozatźbanfoglaltak szeľint Bu-
dapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuĺĺľosi Önkoľmőnyzat által iizemeltetett tétfigye|ő kamera-
rendszer 25 đb kamerával töľténő bővítése.

A kcizbeszerzéspéĺlnigyi fedezete a20|7. évi költségvetésről szóló önkoľmĺĺnyzati ľendelet-
ben a ||404-01címen bruttó 72mil|iő Ft keriilt biaosításľa'

Iv. Jogszabályĺ kiiľnyezet

A Bizottság hatásköľe a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuríľosi onkoľmźnyzat Képvise-
lő-testiiletének a Képviselő.testĺilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési SzabéůyzatźlrőI sző|ő
36/20|4. CxI.06.) önkormĺĺnyzati ľendelet 7. mellékletének 1.1.3 pontjĺán alapul.

Nettó 49,7|4.720,.FtEryösszegű ajánlati áľ (nettó rilJF)

Jótállás ĺdőtaľtama (ajánlati elem minimum
éľtéke: lf hőnap, éľtékelés során eltéľő ponttal
éĺtékelt legkedvezőbb szintje: 36 hónap.
Ajánlatkéľő alZhőĺap és a 36 hónap köziitti
megajánlĺásokat éľtékeli a kötelezően előírt
időtaľtam levonásával.)

tf hőnap+ |2
hónap:Z4hőnap

Mindezęka|apjankéľemazatrábbihatźtrozati javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,TérJiglelő lramerarendszer kiépítése,, tárgytl
közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy a Kbt. 69. $ (4) bekezdés szerinti igazolások benyuj-
tźľiźtta a Multi Alaľm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (l|06
Budapest, Fátyolka u. 8.) és az M.B.V. Szolgáltató Kft. (1103 Budapest' Gergely utca 35./G)
aj ánlattevőket hívj a fel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. szeptember 1 1.

A döntés végrehajtĺásźúvégző szewezetiegység: Ész-Ker Kft, Jegyzoi Kabinet
A lakosság széles köľét érintő dĺintések esetén az e|otĄesztés előkészffiének javaslata a
köz.zététe| módjara: honlapon

Budapest, 2017. szeptember 05. (,!
Bajušz Ferenc

ugyosztáIyvezetó
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Bír á|ó Bi zottsá g ĺ jegyzőkónw :,|ť érfigy e|ő ka me ra rend szer ki ép ítése,,

gÍRÁLogrzoTTsÁGI J EGYZő Kö Nw

r. Ámlános információk

1. Ajánlatkéľő: Józsefuárosĺ Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A közbeszezési eljá rás tiárgya :,)|érfigve|ő kamerarendszer kiépĺtése,,

3. EIjárási cselekmény: Étékelés a Kbt. 69. 5 (3) bekezdése alapján, Kbt. 69. $ (a) bekezdése
szerinti döntés fe|terjesztése

4. Az eljárást megindítására vonatkozó információ: a 2015. évi CXLII. töľvény (Kbt.)
Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nyí|t (Kbt. 113. 5 (1) bekezdés)
közbeszerzési eljárást indított 20L7. jú|ius 31.

5. Helyszín: 1082 Budapest Baross 63..67.116. iroda

6. Időpont=20L7, szeptember 05. 11.00

7. A jegyzőkönyv fe|véte|ekor je|en|évő személyek: Bíráló Bizottság a|u|írott tagjai

II. Ajánlattevők neve' címe, értékelési részszempontokra tett ajánlat

1. Ajánlattevő neve: M.B.v. Szolgáltató Kft.
Aján|attevő székhelye: 1103 Budapest, Geryely utca 35./G

Az aján|at zárt csomago|ásban, a megfele|ő felirattal el|átva kerü|t benyújtásra szemé|yesen, 1 papír
a|apú, és 1 db e|ektronikus máso|ati pé|dányban 2017. augusztus 18. napján 09 óra 58 perckor. Az
eredeti ajánlat kötése megfe|e| az ajánlattételi fe|hívasban előírtaknak.

Ajánlat:

Ajá4ląt

1 Egyiisszegű ajánlati ár (nettó HUF) Nettó 53 353 350,-Ft

Jótiállás időtartama (aján|atĺ e|em minimum
énéke: 12 hónap, étéke|és során e|térő pontta|
éľtékelt |egkedvezőbb szintje: 36 hónap.
Aján|atkérő a 12 hónap és a 36 hónap közötti
megajánlásokat értékeli a köte|ezően e|őírt
időtaftam |evonásáva|.)

12 hónap+ 12
hónap= 24hónap

2. Aján|attevő neve: Mu|ti Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedetmi
Szolgá|tato Zľt.
Ajánlattevő székhelye: 11o6 Budapest, Fátyo|ka u. 8.
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Bír á|ő Bĺzottsá g i jegyzőkönyv :,,Térfi g ye |ő ka mera rend szer ki épíLtáse,'

Az ajánlat záľt csomagolásban, a megfele|ő feliratta| e||átva kerĹjlt benyújtásra személyesen, 1 papír
a|apú, és 1db e|ektronikus máso|ati példányban 2017. augusztus 17' napján 13 óra 37 perckor. Az
eredeti ajánlat kötése megfe|el az aján|attételi fe|hívásban e|őírtaknak.
Ajánlat:

Ajánlat

1 Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Nettó 49.7L4.72o,-Ft

Jótá|lás időta*ama (aján|ati elem minimum
éľtéke: 12 hónap, énéke|és során eltérő ponttal
ércéke|t |egkedvezőbb szintje: 36 hónap.
Aján|atkérő a 12 hónap és a 36 hónap közötti
megajánlásokat éftéke|i a kotelezően e|őíľt
időtaľtam |evonásáva|.)

12 hónap+ 12
hónap= 24hőnap

Az ajánlattéte|i határidőn be|ü| beérkezett ajánlatok a Kbt. 69. 5 (2) bekezdése a|apján
megvizsgálásra kerültek és nem vo|t szükség hiánypót|ás e|rendelésére.

II. Kbt. 69. 5 (2) bekezdés szerinti döntési javas|at

A bírá|ó bizottság javasolja megá||apítani, hogy a Kbt. 69. s (2) bekezdés a|apján a Multi A|arm
Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1106 Budapest Fátyolka u. 8.) és
M.B.V. Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Gerge|y utca 35./G) aján|attevők aján|atai nem
éruénytelenek és nem kel| az e|járásbó| kizárni.

III. Kbt. 69. s (3) bekezdés szerinti étékelés

A Bíráló Bizottság az aján|atokat a Kbt. 69. s (3) bekezdése a|apján az alábbiak szerint
éÉéke|i:
A |egjobb ár-éľtét arányú ajánlat ajánlattevője:

1. Ajánlattevő neve: Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és
Szolgáltatoz]t.
Ajánlattevő székhe|ye: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.

A Kbt. 69. s (6) bekezdés alapján a második |egjobb ár.étét arányú aján|at aján|attevője:

2. Ajánlattevő neve: M.B.v. Szolgá|tató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 11o3 Budapest, Geryely utca 35./G

IV. Döntési javaslat a Kbt. 69. 5 (4) szeľint felhívandó aján|attevőre

A Bírá|ó bĺzotbág a Kbt. 69. s (4) bekezdés szerinti igazo|ások benyújtására a Multi Alaľm
Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kercskedelmi és Szo|gá|tató z't. (1106 Budapest, Fátyo|ka
u. 8.) és az M.B.v. Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Gergely utca 35./G) aján|attevőket
javasolja felhívni.
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Bírá ló Bizotts ági jegyzőkonyv :'Térfi gye|ő ka m e ra rend szer kiépíŁése,,

Bírá|ó Bizottság tagjai:
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EGYENI BIRÁLAT! LAP

,,Térfigyelő kamerarendszer kiépítése', tárgyĹt, Kbt. Harmadik Rész, nemzetĺ e|járásrend szerinti nyí|t
közbeszezési e|járás (Kbt. 113. $ (1) bekezdés szerint) során az éĺtéke|és a Kbt. 69. 9 (3) bekezdése
a|apján, Kbt. 69. $ (4) bekezdése szerinti döntés felterjesztése

Ajánlatkéľő neve: Józsefvárosi onkormányzat(lo8z Budapest, Baross u' 63-67.)

Bíra|ó Bizottság tagja .?Aĺ.,rĄ sfuvut

I. Kbt. 69. s (2) bekezdés szerinti diintési javas|at

Javas|om megá||apítani, hogy a Kbt. 69. s (2) bekezdés a|apján a Mu|ti A|arm Biztonságtechnikai
Fejĺesztő, Kereskede|mi és Szolgá|tató Zrt. (1106 Budapest, Fáýolka u. 8.) és M.B.V. Szo|gá|tató Kft.
(1103 Budapest, Gergely utca 35./G) aján|attevők ajánlatai nem éruényte|enek és nem ke|l az e|járásbó|
kizárnĺ.

II. Kbt. 69. s (3) bekezdés szeľintiéftékelés

A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a Kbt. 69. s (3) bekezdése alapján az a|ábbiak szerint
éÉéke|i:

A legjobb ár-érték arányú aján|at aján|attevője:

1. Ajánlattevő neve: Multi Alarm Biztonságtechnikai FejlesztĘ Kereskedelmi és Szolgáltató
Zrt
Ajánlattevő székheIye: 1106 Budapest Fátyo|ka u. 8.

A Kbt. 69. 5 (6) bekezdés a|apján a második |egjobb ár-érték arányú aján|at ajánlattevője:

2. Ajánlattevő neve: M.B.v. Szolgáltató Kft.
Aján|attevő székhelye: 11o3 Budapest Gerge|y utca 35./G

III. Döntési javaslat a Kbt. 69. 5 (4) szerint felhívandó ajánlattevőre

A Kbt. 69. 5 (4) bekezdés szerinti igazo|ások benyújtására a Multi Alarm Biztonsagtechnikai
FejlesztĘ Kereskedelmi és Szolgáltató Zľt. (1106 Budapest Fátyotka u. 8.) és M'B.v.
Szo|gáltató Kft. (1103 Budapest Gergely utca 35./G) aján|attevőket javas|om fe|hívni.

Budapest, 2017. szeptember 05.



EGYÉNI eÍRÁLnľr l.np

''Térflgyelő kamerarendszer kiépítése,, tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t
közbeszerzési e|járás (Kbt. 113. 5 (1) bekezdés szerint) során az értéke|és a Kbt. 69. 5 (3) bekezdése
a|apján, Kbt. 69. 5 (4) bekezdése szerinti döntés fe|terjesztése

Ajánlatkéľő neve: Józsefiĺárosi önkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

Bírá|ó Bizottság t.gj..,Ą&\uŚĄK,( C g o
I. Kbt. 69. s (2) bekezdés szerinti döntési javas|at

Javaslom megá||apítani, hogy a Kbt. 69. 5 (2) bekezdés a|apján a Mu|ti Alarm Biztonságtechnikai
Fejĺesztő, Kereskedelmi és Szo|gá|tató zft' (1106 Budapest Fátyo|ka u. 8.) és M.B.V. Szo|gáltató Kft.
(1103 Budapest Gerge|y utca 35./G) aján|attevők ajánlatai nem éĺvényLelenek és nem ke|| az eĺjárásbó|
kizárni.

II. Kbt. 69. 5 (3) bekezdés szerinti éÉékelés

A Bírá|ó Bizottság az ajánlatokat a Kbt. 69. s (3) bekezdése alapján az a|ábbiak szerint
éÉékeli:

A |egjobb ár-érték arányú aján|at ajánlattevője:

1. Ajánlattevő neve: Multi Alarm Biztonsagtechnikai Fejlesztő, Kereskede|mi és Szotgáttató
Zrt
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Fátyo|ka u. 8.

A Kbt. 69. 5 (6) bekezdés a|apján a második |egjobb ár-éfték arányú aján|at ajánlattevője:

2. Ajánlattevő neve: M.B.v. szolgá|tató Kft'
Ajánlattevő székhelye: 1Í03 Budapest, Gergely utca 35./G

III. Döntési javaslat a Kbt. 69. s (4) szerint felhívandó ajánlattevőre

A Kbt. 69. 5 (4) bekezdés szerinti igazo|ások benyújtasára a Multi Alarm Biztonságtechnikai
FejlesztĘ Kereskede|mi és Szolgáltatő zrt. (1106 Budapest, Fátyo|ka u. 8.) és M.B.V.
Szolgáltató Kft. (1103 Budapest Gerge|y utca 35./G) ajánlattevőket javas|om fe|hívni.

Budapest, 20t7 . szeptember 05.
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EGYENI BTRALATI LAP

',Térfigyető kamerarendszer kiépÍtése,, tárgyĹl,Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t
kozbeszerzési e|járás (Kbt' 113' 5 (1) bekezdés szerint) során az éftéke|és a Kbt. 69. 5 (3) bekezdése
alapján, Kbt. 69. $ (4) bekezdése szerintĺ dontés felterjesztése

Ajánlatkéľő neve: Józsefuárosi önkoľmányzat(lo8z Budapest Baross u. 63-67.)

Bírá|ó Bĺzottság tagja:

I. Kbt. 69. s (2) bekezdés szerinti döntési javaslat

Javaslom megá||apítani, hogy a Kbt. 69. 5 (2) bekezdés alapján a Mu|ti Alarm Biztonságtechnikai
Fejlesztő, Kereskede|mi és Szo|gá|tató Zrt. (1106 Budapest Fáýo|ka u. 8.) és M.B.V. Szolgá|tató Kft.
(1103 Budapest, Gerge|y utca 35./G) ajánlattevők ajánlatai nem éľvényte|enek és nem ke|| az e|járásbó|
kizárni.

II. Kbt. 69. 5 (3) bekezdés szerinti éftékelés

A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a Kbt. 69. s (3) bekezdése alapján az a|ábbiak szerint
éľtékeli:

A legjobb ár-éĺték arányú aján|at ajánlattevője:

1. Ajánlattevő neve: Mu|ti Alarm Biztonsagtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szo|gáltató
Zrt
Aján|attevő székhe|ye: 11o6 Budapest Fátyolka u. 8.

A Kbt. 69. s (6) bekezdés alapján a második |egjobb ár-éfték arányú aján|at aján|attevője:

2. AjánIattevő neve: M.B.v. Szolgá|tató Kft.
Aján|attevő székhelye: 1103 Budapest Gergely utca 35./G

III. Diintési javasIat a Kbt. 69. s (4) szerint felhívandó ajánlattevőľe

A Kbt. 69. 5 (4) bekezdés szerinti igazo|ások benyújtásara a Multi A|aľm Biztonságtechnikai
FejtesztĘ Kereskedetmi és szoĘáltató zt. (1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) és M.B.v.
Szo|gáltató Kft. (1103 Budapest, Gergely utca 35./G) aján|attevőket javas|om felhÍvni.

Budapest, 2017. szeptember 05.
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