
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 
Közterület-felügyeleti Ügyosztály   sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2020.  augusztus  31-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat a  „Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer 
karbantartási és hibajavítási munkái" közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Bajusz Ferenc Ügyosztályvezető 
Készítette: Bardovits Gábor Közbiztonsági Referens 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 1.  adatlap 

2. előkészítő bizottsági jegyzőkönyv 
3. ajánlattételi felhívás db bontási jegyzőkönyv 
4. jegyzőkönyve ajánlatbontásról+jelenléti ív 
5. 3  db felolvasólap 
6. vállalkozási keretszerződés-tervezet 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás  es  a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  térfigyelő rendszer működésével kapcsolatosan a Képviselő-testület a  224/2015. (X.22.)  számú 
határozattal döntött azon közterületek kijelöléséről, amelyek képfelvevővel kerülnek megfigyelésre. 
Jelenleg Józsefváros területén a Képviselő-testület döntése alapján  235  db. térfigyelő kamera működik. 
Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.)  23.  §  (5)  bekezdés  18.  pontjára, a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése 
kötelező önkormányzati feladat, melynek elengedhetetlen feltétele a karbantartás.  A  korábbi 
karbantartási szerződés  2020  márciusában lejárt.  A  Józsefvárosi Önkormányzat  2020  évi költségvetési 
rendelete a 11404-es soron fedezetet biztosít a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 
lefolytatására.  A  beszerzési eljárás célja, hogy a kamerarendszer folyamatos üzemszerű működését 
biztosítsuk. 

A  várható költségigényre — nettó  12,200,0  e  Ft  — tekintettel a Józsefvárosi Önkormányzat 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  IX.  része szerinti beszerzési 
eljárás került lefolytatásra. 
Tekintettel arra, hogy a jelen ügy nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért az említett Szabályzat 
rendelkezéseit alkalmazzuk. 
A  Szabályzat  20.1.  pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési 
beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, ezért az 
ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére került megküldésre: 

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők: 

1.TVT Vagyonvédelmi Zrt.  (1119 Budapest, Major u. 61.) 

2. Video-Data  Kft.  (1184 Budapest,  Nefelejcs  u. 10.) 

3. M.B.V. Kft.  (1103 Budapest,  Gergely utca  35/G.) 

4. IBTK Kft.  (1094 Budapest,  Berzenczey  u. 10-12.) 

5. FOR REST  KFT.  (1164 Budapest,  Ostorhegy  u. 31.) 



A  felkért szervezetek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a cégek profiljába tartozzon a 
térfigyelő kamerarendszerek kiépítése, üzemeltetése. Az OPTEN cégtár nyilvántartása szerint ezek a 
gazdasági szervezetek ilyen tevékenységet folytatnak, működésük törvényes is megfelelő, 
köztartozásuk nem áll fent.  A  megjelölt cégek a hazai térfigyelő rendszerek kiépítésében, 
üzemeltetésében kiemelkedő, piacvezető szereplők, melyek kiválasztásánál döntő szerepet játszik, 
hogy felkészült szakembergárdájuk révén mindannyian magas színvonalon lennének képesek ellátni az 
elvárt karbantartás elvégzését. Mindegyik cég rendelkezik önkormányzati területen referenciával, 
tapasztalattal. 

Az ajánlattételi felhívás  12.  pontja szerint az ajánlattételi határidő —  2020.  augusztus  24. 10.00  óra 
volt, melyre összesen  3,  azaz három darab ajánlat érkezett. Az ajánlat elbírálásának értékelése az 
ajánlattételi felhívás  9.  pontja szerint a „legjobb ár-érték arány" ár szempontja szerint történt. 

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése 

1. sz. Ajánlattevő:  Az  M.B.V. Kft.  (1103 Budapest,  Gergely utca  35/G.)  ajánlata  2020.  augusztus 19-
én,  11.10  órakor ép, sértetlen,  zart  csomagolásban érkezett.  Az  ajánlat  a  tartalmi és formai 

követelményeknek nem felel meg, ezért érvénytelennek lett nyilvánítva. 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege 
nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/hó) 2.957.- Ft  +  27%  ÁFA=3.755.-  Ft 

eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja 
(Ft/óra) 

23.500 Ft  +  27%  ÁFA=29.845.-Ft 

alkatrészek összesített megajánlott értéke  (Ft) 
(Műszaki leírásban szereplő árazatlan 
költségvetési lista alapján) 

3.307.994.- Ft  +  27%  ÁFA=4.201.152.-

 

Ft 

2. sz. Ajánlattevő:  A Video-Data  Kft.  (1184 Budapest,  Nefelejcs  u. 10.)  ajánlata  2020.  augusztus 24-

én,  9.10  órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai és tartalmi 

követelményeknek megfelel, ezért az érvényes. 

Az ajánlattevei által kért ellenszolgáltatás összege 
nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/hó) 
2.765.- Ft  +  27%  ÁFA=3.512.-  Ft 

eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja 
(Ft/6ra) 

19.200.- Ft  +  27%  ÁFA-24.384.-Ft 

alkatrészek összesített megajánlott értéke  (Ft) 
(Műszaki leírásban szereplő árazatlan 
költségvetési lista alapján) 

2.815.362.- Ft  +  27%  ÁFA=3.575.510.-

 

Ft 
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3.  sz. Ajánlattevő:  A  TVT Vagyonvédelmi Zrt.  (1119 Budapest, Major u. 61.)  ajánlata  2020. 
augusztus 24-én,  9.45  órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat a tartalmi és formai 
követelményeknek nem felel meg, ezért érvénytelennek lett nyilvánítva 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege 
nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/hó) 
2.979.- Ft  +  27%  ÁFA=3.783.-  Ft 

eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja 
(Ft/óra) 22.000.- Ft  +  27%  ÁFA-27.940.-Ft 

alkatrészek összesített megajánlott értéke  (Ft) 
(Műszaki leírásban szereplő árazatlan 
költségvetési lista alapján) 

2.859.665.- Ft  +  27%  ÁFA=3.631.775.-

 

Ft 

Az Ajánlatok értékelése: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány ár szempontja szerint értékeli az alábbi 
részszempontok szerint: 

Értékelési szempont megnevezése súlyszám 

1 havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/hó) 40 

2 eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja (Ft/óra) 30 

3 alkatrészek összesített megajánlott értéke  (Ft) 30 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám  also  és 
felső határa:  0-10  pont.  A  részszempontok esetén a legjobb tartalmi elem az értékelési pontszám 
maximumát kapja.  A  többi ajánlati részszempont szerinti pontszám a legjobb tartalmi elemhez 
viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítéssel. Az értékelés 
módszere képlettel:  POE----(A  legjobb /  A  vizsgált)x10. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ár-érték 
arányú árat tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

Az ajánlattevő neve: MBV Kft. 
Az értékelés 

  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

részszempontjai A 
részszempontok 
súlyszámai 

Ajánlat 

havi karbantartási díj 
összege 
(Ft/kamera/hó) 

40 2.957 9,35 374 

eseti hibajavítás 
esetén a munka 
rezsióradíja (Ft/óra) 

30 23.500 8,17 245,1 

alkatrészek 
összesített 
megajánlott értéke 

30 3.307.994 8,51 255,3 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként 

   

874,4 



Az ajánlattevő neve:  Video-Data  Kft. 
Az értékelés 

    

részszempontjai A 
részszempontok 
súlyszámai 

Ajánlat Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

havi karbantartási díj 
összege 
(Ft/kamera/hó) 

40 2.765 10,0 400 

eseti hibajavítás 
esetén a munka 
rezsióradíja (Ft/óra) 

30 19.200 10,0 300 

alkatrészek 
összesített 
megajánlott értéke 
(Ft) 

30 3.307.994 10,0 300 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként 

   

1000 

 

Az ajánlattevő neve: TVT Vagyonvédelmi Zrt. 
Az értékelés 

    

részszempontjai A 
részszempontok 
súlyszámai 

Ajánlat Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

havi karbantartási díj 
összege 
(Ft/kamera/hó) 

40 2.979 9,28 371,2 

eseti hibajavítás 
esetén a munka 
rezsióradíja (Ft/óra) 

30 22.000 8,72 261,6 

alkatrészek 
összesített 
megajánlott értéke 
(Ft) 

30 2.859.665 9,84 295,2 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok összegei 
ajánlattevőként 

   

928 

A  súlyozott számítás alapján a legjobb ajánlatot a  Video-Data  Kft.  (1184 Budapest,  Nefelejcs  u. 10.) 

Lette. 

II.  A  beterjesztés indoka 
A  beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevönek megállapítása a Bizottság hatáskörébe 
tartozik. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavítási munkái közbeszerzési értékhatárt el 
nem ere) beszerzési eljárás eredményének megállapítása. 
A  beszerzés fedezete, azaz a nettó  12.200,0  ezer  Ft  a  2020.  évi költségvetésben a  11404-01  címen 
belül biztosított. 
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A Video-Data  Kft.  (1184 Budapest,  Nefelejcs  u. 10.)  ajánlattevő elfogadott ajánlati ára: 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege 
nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/hó) 
2.765.- Ft  +  27%  ÁFA=3.512.-  Ft 

eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja 
(Ft/óra) 

19.200.- Ft  +  27%  ÁFA=24.384.-Ft 

alkatrészek összesített megajánlott értéke  (Ft) 
(Műszaki leírásban szereplő árazatlan 
költségvetési lista alapján) 

2.815.362.- Ft  +  27%  ÁFA=3.575.510.-

 

Ft 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014 (X1.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1.1.1.  alpontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt 
beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról. 
Valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  23.  § 
(5)  bekezdés  18.  pontja, amely szerint az önkormányzat feladata különösen a helyi közbiztonság 
biztosítása. 
Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Úgy dönt,  bogy 

I. a  „Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer karbantartási és 
hibajavítási munkái" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja. 

Felelős: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Határidő:  2020.  augusztus  31. 

2. a beszerzési eljárásban a legjobb ajánlatot a  Video-Data  Kft.  (1184 Budapest,  Nefelejcs  u. 10.), 
cégjegyzékszáma:  01 09 174787,  adószáma:  24392046-2-43)  ajánlattevő tette, ezért a  Video-Data 
Kft. a nyertes ajánlattevő. 

Felelős: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Határidő:  2020.  augusztus  31. 

3. a határozat  2.  pontja alapján felkéri a Polgármestert a vállalkozási keretszerződés aláírására nettó 
12.200.000,-  Forint +  27  % mértékű ÁFA, azaz bruttó  15.494.000,-  Forint értékben. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  11. 
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KÉSZÍTETTE: KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: BARDOVITS GÁBOR KÖZBIZTONSÁGI REFERENS 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL: tt 

JOGI KONTROLL: c o uc2 
, 

)  

BETER  SZTÉSRE ALKALMAS, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: JÓVÁHAGYTA: 

SÁTLY BALÁZS 
A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

ELNÖKE 

CZUKKERNE  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

1 I ‘, 
Bajusz Feren 

Közterület-felügyeleti Ügyosztályvezető 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon. 

Budapest, 2020.  augusztus  25. 
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Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal 

ADATLAP <I.P 

KÖZBESZERZÉSI 

ÉRTÉKHATÁRT EL NEM ÉRŐ  

BESZERZÉSHEZ 2‘E-07/M01 

fedezete a  11404-01  címen biztosított 

eredmény megállapításáról a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottságitatározata 

Polgármesteri Kabinet/Közterület-felügyeleti Ügyosztály 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti 
Ügyosztály, 

Szakmai kontrollt ellátó szervezeti egység megnevezése 

r  Közterület-felügyeleti 
ügyosztály 
Gazdasági vezető (Fedezet 
igazolások) 

Budapest, 2020.  július 

 

r-' 

 

    

kezdeményező szervezeti egység vezetüjének aláírása 
Láttam: 

 

Czukkemé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

1  Az eljaras megneveze'se 

r  A  (köz)beszerzés tárgya 

1  Várható költségigény 

A  (köz)beszerzés mennyisége 

Előzetes kötelezettségvállalás 
(szerződés2, 

A  szerződés meghatározása 

1 A  szerződés lejärta 

A  teljesítés helye 
A  kötelezettségvállalásra 
vonatkozó önkormányzati 
rendelet vagy képviselő-
testületi határozat száma 

Fedezet 

Szükséges határozati javaslat 

Előkészítő (kezdeményező) 

Bonyolító 

Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő 
térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavítási rnunkái 

Nettó  12,2  millió  Ft+  Áfa 

Vállalkozói szerződés 

1 2021. Wins 31. 

i-,  Budapest  Főváros VIII. kerület é's  1.086 Budapest,  Víg 
! utca  36.  BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI UGYOSĽ IALY 

Jegyzőkönyv 

Az Előkészítő Bizottság tagjai: 

- Bajusz Ferenc ügyosztályvezető, Közterület-felügyeleti Ügyosztály 
- Csendes Antainé ügyosztályvezető, Pénzügyi ügyosztály 
- Dr. Kis  Eva  jogi referens, Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 

A  térfigyelő rendszer működésével kapcsolatosan a Képviselő-testület a  224/2015. (X.22.) 
Számú határozattal döntött azon közterületek kijelöléséről, amelyek képfelvevővel kerülnek 
megfigyelésre. Jelenleg Józsefváros területén a Képviselő-testület döntése alapján  235  db. 
térfigyelő kamera működik 

Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.)  23.  §  (5)  bekezdés  18.  pontjára, a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése 
kötelező önkormányzati feladat, melynek elengedhetetlen feltétele a karbantartás.  A  korábbi 
karbantartási szerződés  2020  márciusában lejárt.  A  Józsefvárosi Önkormányzat  2020  évi 
költségvetési rendelete a 11404-es soron fedezetet biztosít a közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárás lefolytatására.  A  beszerzési eljárás célja, hogy a kamerarendszer folyamatos 
üzemszerű működését biztositsuk. 

Az ajánlattételi felhívás az alábbi  5  gazdasági társaság részére kerül 

TNT  Vagyonvédelmi irt. 

1.119 Budapest, Major u. 61. 

2. Video-Data  Kft. 

1184 Budapest,  Nefelejcs  u. 10. 

3. M.B.V. Kft. 

1103 Budapest,  Gergely utca  35/G. 

4. IBTK Kft. 

1094 Budapest,  Berzenczey  u. 10-12. 

5. FOR REST  KFT 

1164 Budapest,  Ostorhegy  u. 31. 

E  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  le  459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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BUDAPEST  FOVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI ÜGYOSZTÁLY 

  

A  megjelölt cégek a hazai térfigyelő rendszerek kiépítésében, üzemeltetésében kiemelkedő, 
piacvezető szereplők, melyek kiválasztásánál döntő szerepet játszik, hogy felkészült 
szakembergárdájuk révén mindannyian magas színvonalon lennének képesek ellátni az elvárt 
karbantartás elvégzését. Mindegyik cég rendelkezik önkormányzati területen referenciával, 
tapasztalattal. 

Az átláthatóság érdekében az ajánlattételi felhívás az Önkormányzat honlapján is 
megjelentetésre kerül. 

Az Előkészítő Bizottság javaslata: 

A  mellékelt ajánlattételi felhívás megküldését az  5  gazdasági társaság részére 

javaslom t nem javaslom. 

Budapest, 2020. 08. 11. 

  

A 

    

Csendes Aida né Bajusz Fer Dr.  'Cis Eva 
ügyosztái*vezető ügyosztályvezető jogi referens 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. ft 459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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AJÁNLATTÉTEL! FELHÍVÁS 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő tertigyelő rendszer karbantartási és 
hibajavítási munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

(a beszerzés becsült értéke nettó  12 net) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem ere 
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőkent felkéri Önt, illetve Társaságát: 

I. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefonszáma, címe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyeleti 
Ügyosztály 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel: 06-1-459- 2596 

bardovitsgelidozsefvaros.hu 

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Vállalkozási keretszerződés keretében  Budapest  Főváros VIII. kerülnének területén üzemelő 
térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavítási munkáinak elvégzése. 
Ajánlattevő részletes feladatait az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező műszaki 
tetras  tartalmazza 

3. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő: 
A  szerződés hatálybalépésétől számított  12  hónap,  de  maximum a keretösszeg kimerüléséig. 

4. A  teljesítés helye:  Budapest  Főváros VIII. kerület és  1086 Budapest,  Víg utca  36.  BRET( VIII. 
kerületi Rendőrkapitányság 

5. A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Késedelmi kötbér:  A  szerződés ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén az 
ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni.  A  késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés 
napjától kezdve naponta a nettó vállalkozói díj  1%-a, de  legfeljebb a nettó vállalkozói díj 
10%-a. A  késedelmi kötbér összege esedékessé válik,  ha  a késedelem megszűnik; vagy  ha  a 
kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja 
a  15  naptári napot, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába 
beszámítani. 

Meghiúsulási kötbér:  A  szerződés teljesítésének ajánlattevő hibájából bekövetkező 
meghiúsulása eseten az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 
Amennyiben olyan okból, amiért Ajánlattevö felelős, a szerződés teljesedésbe menclise 
meghiúsul, köteles Ajánlatkérő felé az.  1.  sz. melléklet szerinti felolvasólapon rögzített, és 
ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-át megfizetni. 

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
A  beszerzés finanszírozása az Ajánlatkérő saját forrásából történik. Ajánlatkérő rögzíti, boa), 
jelen beszerzési eljárásban meghatározott feladat teljesítésére összesen maximum nettó 
keretösszeg áll rendelkezésére, mely keretösszeget meghaladó  ant,  illetve költségei tartalmazó 
ajánlat nem kerül értékelésre (forráshiány miatt). 
Ajánlatkérő előleget nem fizet.  A  műszaki leírásban részletezett karbantartási szolgáltatások 
havi átalánydíjban kerülnek elszámolásra, a hibajavítás külön számlázás alapján. Az 
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ellenszolgáltatás a teljesítést követően benyújtott számla ellenében, a teljesítés igazolását 
követően,  30  napon belül, átutalással kerül kifizetésre. 

Az ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 
valutaneme is csak magyar forint lehet.  Ha  az ajánlati ár számokkal megadott összege és a 
betűvel kin összege között eltérés van, akkor a betüvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérö 
érvényesnek. Az ajánlatban szereplő árnak  fix ‚malt  kell lennie, vagyis az ajánlattevők 
semmilyen fonnáhan  es  semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó 
ajánlatot.  A  nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos 
költséget, függetlenül azok fonnájától és forrásától, pl.  yam,  különböző díjak  es  illetékek, stb. 

Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a  netto  ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az 
ÁFA  %-ban  és összegszerűen, valamint a  brunt')  ár. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a 
teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az ajánlati írnak 
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az. ajánlat tárgyának eredményfelelös 
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így 
többek között minden illetéket, díjat, bérletet. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot 
tartalmazhat, minden egyéb fizetési  mod  elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körünek 
lennie, vagyis magában kell foglalnia minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlattevönek 
az ajánlati unit a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a keretszerződés 
időtartamára rögzített dijként kell megadnia, forintban, az Ajánlattevő az ajánlati áron a 
szerződés időtartama alatt nem változtathat. 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevö tehet-e többváltozatú ajánlatot: 

Ajánlatievű  nein  tehet többváltozatú ajánlatot. 

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: 
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőséget nem biztosítja jelen eljárás során, mivel a  Budapest 
Föváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer szervesen összekapcsolódnak, 
összehangolt működésük szükséges, ezért karbantartásukat és esetlegesen szükséges 
javításukat is csak egységes lehet elvégezni, nem lehet az egyes egységeken egymástól 
Riggetlenül karbantartási munkálatokat végezni. 

9. Az ajánlatok elbirilisirtak szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb  är-érték arány ár szempontja szerint értékeli az alábbi 
részszempontok szerint: 

Értékelési szempont megnevezése súlyszám 

1 havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/há) 40 

2 eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja (Ft/óra) 30 

3 alkatrészek összesitett megajánlott értéke  (Ft) 30 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
also es  felső határa:  0-10  pont.  A  részszempontok esetén a legjobb tartalmi elem  at  értékelési 
pontszám maximumát kapja.  A  többi ajánlati részszempont szerinti pontszám a legjobb 
tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapitásra, keltő tizedes jegyre való 
kerekitéssel. Az értékelés módszere képlettel: legjobb /  A  vizsgált)x10. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ár-
érték arányú árat tartalmazó érvényes ajánlatot tette. 

JO. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 
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Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvá.11alkozó,  es  nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok  ale)]  nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ah)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Stk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
tie)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
4)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési  es  koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
h)  egy évnél. régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csödeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, van'  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felftiggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
D az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
h)  tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
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ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség  Yap  a Gazdasági Együttműködési is 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok 
és területek bánnelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséröl szóló egyezménye van, vagy amellyel  at  Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
itIv olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás  es  a terrorizmus 
fimuiszírozása megelőzéséről is megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  3&  pont 
szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
hc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a  hi;)  alpont szerinti feltétel fennáll; 
0  hannadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a 
alapján kit évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy  at  idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutaz.ásáról  es  tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértást követett el. 
D az. államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint  nein  minösül 
átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény I. §  4.  pontjára. 

Igazolás módja:  at  ajánlattételi felhívás  2.  sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírásával. 

Az alkalmassági követelmények: 
Az ajánlattevtik pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok is 
a megkövetelt igazolási  mod: 
P.I Ajánlattevö, közös ajánlattétel eseten minden ajánlattevő köteles csatolni valamennyi 
cégkivonatában szereplő számlavezető pénzintézetnek (az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző  30  napnál nem régebbi) a nyilatkozatát az alábbi tartalommal: 
- a vezetett számla száma, számlanyitás  (Manna, 
- számláján  at  ajánlattételi felhívás feladásától visszafele számított  12  hónapban volt-e  45 
napot meghaladó időtartamú sorban állás. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye: 
P.1  Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben hánnelyik a cégkivonatában szereplő 
számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozata alapján bármelyik számláján az 
ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított  12  hónapban  45  napot meghaladó sorban 
állá tétel mutatkozott. 

Az ajánlattevők müszaki-szakmai  alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok  es  a 

megkövetelt igazolási mód: 
M.I Alkalmas  at  ajánlattevö,  ha  rendelkezik a jelenleg üzemelő rendszerközpont gyártója 
(DIGIFORT) által kiállított a rendszer installálására, javítására, karbantartására való 
jogosultságot igazoló érvényes tanúsitvánnyal. 

M.2  Alkalmas az ajánlattevő,  ha  rendelkezik legalább egy olyan közterületi térfigyelő rendszer 
üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó referenciával, amelynél a rendszer központ gyártója 
megegyezik a kerületben jelenleg üzemelö térfigyelő rendszer gyártójával  (DIG WORT). 

M.3  Alkalmas az ajánlattevő,  ha  rendelkezik legalább  1  fö egyetemi- vagy főiskolai mérnöki 
végzettségű szakemberrel. aki rendelkezik legalább  3  év térfigyelö rendszer üzemeltetésére 
vonatkozó szakmai gyakorlattal és MV.ÉV - Építmények építményvillamossági munkáinak 
felelős műszaki vezetése jogosultsággal. 
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Igazolás módja az  M.1-3.  esetében: Ajánlattevő által kiállított eredeti nyilatkozatok, cégszerű 
aláírással. 

M ajánlattevők műszaki-szakmai  alkalmasságinak minimumkövetelményei: 
Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő,  ha: 

nem rendelkezik a jelenleg üzemelő rendszerközpont gyártója (DIGIFORT) által kiállított 
a rendszer installálására, javítására, karbantartására való jogosultságot igazoló érvényes 
tamisítvännyal, 
nem rendelkezik legalább egy olyan közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, 
karbantartására vonatkozó referenciával, amelynél a rendszer központ gyártója 
megegyezik a kerületben jelenleg üzemelő térfigyelő rendszer gyártójával  (DIG WORT), 
legalább egy foglalkoztatottja nem rendelkezik legalább  3  év térfigyelő rendszer 
üzemeltetésére vonatkozó szakmai gyakorlattal és  MV-ÉV - Építmények 
építményvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetése jogosultsággal. 

2. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 

12. Ajánlattételi határidő: 2020.  augusztus  24.  hétfő,  10.00  óra 

13. M ajánlat  (postal  vagy személyes) benyújtásának címe: 
Budapest  Főváros vm. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyeleti 
Ügyosztály  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  alagsori. sz. helyiség 

14. M ajánlattétel nyelve: magyar 

15. M ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyeleti 
Ügyosztály alagsori. sz. helyiség  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Bontás időpontja:  2020.  augusztus  24.  hétfő,  13.00  óra 

A  szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményét megállapító, Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottság döntését követően haladéktalanul. 

16. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró képviselőinek 
jelenlétét nem biztosítja. 

17. M ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított  30  nap. 

18. A  dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye is 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkóri) tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

19. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem 
kapcsolatos. 

20. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben 
közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell megadni. 
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b)  Az ajánlatot  1  eredeti és  1  másolati példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton 
a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztályára (Baross  u. 63-67.  alagsor  1.  sz).  A 
postai feladásnál kérjük figyeljenek, hogy az Ajánlat az ajánlattételi határidőig beérkezzen, a 
postai úton történő feladás tényét igazoló feladóvevényt beszkennelve küldjék el a 
bardovitsgii!jozsefvaros.hu  email címre. 

Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget kell szerepeltetni: 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer karbantartási és 
hibajavítási munkái" „Felbontani tilos" 

e) A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön is oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni  A  címlapot és hátlapot 
(ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. 

- Az ajánlatot két — az ajánlati felhívásban meghatározott számú — példányban kell beadni, az 
eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

d)  Érvénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll. 

el Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 

az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  90  napnál nem régebbi cégkivonat 
másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van 
folyamatban;  az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével 
ellátott másolati peldánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 

az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata. 

f) Az ajánlatok összeállításával  es  benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
Ajánlattevőt terheli. 

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

24.  Ajánlattételi felhívás megküldésének a vvvvw.jozsefvaros.hu honlapon történő 
megjelentetésének időpontja:  2020.  augusztus  12. 

Fikó Andras 
134blgámljstee'r : 

Budapest, 2020.  augusztus  11. 
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I. sz. mellaclet 
Felolvasólap 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer karbantartási és 
bibajaWtási munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon: 

Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon,  e-mail)  

  

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege (számmal és betűvel kiírva) 
nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/hó) 

 

eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja (Ft/óra) 

..... 

 

alkatrészek összesített megajánlott értéke  (Ft) 
(Műszaki leírásban szereplő árazatlan költségvetési lista 

alapján) 

 

[Keltezés] 

[cégszerű aláírás] 

7 



2.  sz. melléklet 

Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térregyelö rendszer karbantartási  es 
hibajavítási munkái" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:  

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben vagy  at  általam igénybe veendő alvállalkozóval 

szemben  at  alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: 

a) at  alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az elmúlt Öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előálethez fűződő hátrányok 
idol nem mentesült: 

aa) a Büntetö Törvénykönyvröl szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti tifinszervezelben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  at 1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terroreselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bünsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
af)  at 1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a  Mk.  szerinti versenyt korlatozó megállapodás 
közbeszerzési  es  koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti,  at  a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény: 

b) egy évnél régebben lejárt  ado-,  vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot és birságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 
e) végelszámolás alatt  all,  vonatkozásában csödeljárás elrendelésérül szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 
d)  tevékenységet felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
ei  gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban büncselekmény elkövetése az elmúlt 
harem even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert: 
J)  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak  nein 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazoláskent benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségének 

továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja  at  ajánlatkérönek a kizárásra,  at 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak  veto  megfelelőségére vagy  at.  ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
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fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

g) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor 
az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
12)  tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok 
es  területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
Jib)  olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi  LID.  törvény  3.  §  38.  pont 
szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
he) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a hb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

i)  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény  7/A.  §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutnzásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi birsággal sújtott 
jogszabálysertést követett el. 
J)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem minősül 
átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 
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3.  sz. melléklet 
Műszaki leírás 

.,Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelti rendszer karbantartási is 
hibajavítási munkái" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest.  VIII. kerület területén működtetett,  235  dh kamerájának, is ezen kamerák térfigyelö 
rendszer adatviteli hair:matte csatlakozó átviteli eszközeinek, valamint a rendszer központjának 
karbantartási  es  hibajavítási munkái 

A  rendszer főbb elemei 

Térligyelő  kamerák 
- 184 db Hikvision DS-2D135174-A speed dome 
- 3  db  I likvision DS-2DE5186-AE speed dome 
- 2  db  Hikvision DS-2DE5225W-AE speed dome 
- 21  db  Hikvision DS-2DE5230W-AE speed dome 
- 1  db  Hi kvision DS-2DE5232IW-AE speed dome 
- 1  db  Hikvision DS-2DE7186-AB speed dome 
- 4  db  llikvision DS-2CD4A26FWD-IZS  kamera 
- 3  db  llikvision DS-2CD6986F-H panorama  kamera 
- 4  db  Samsung SNP-6200H speed dome  kamera 
- 2  db  Mobotis M I6D  kamera 
- 10  db tartalék kamera 

Összesen:  235  kamera 

Kamera helyszinek: a mellékletek végén feltüntetett külön lista szerint. 

Ebből, jelenleg jótállási kötelezettségvállalás alatt traó kamera helyszinek 
234 Bláthy  Otto u. 29.  — Hikvision DS-2CD6986F-H 
235 Bláthy  Otto u. 33.  —Hilcvision DS-2CD6986F-H 
236 Bláthy Ottó  u.  - Vajda Pétert sarok — Hikvision DS-2DE5232IW-AE 

hálózat 
A  fenti kamerák végponti átviteli eszközei, valamint a kapcsolódó átviteli hálózati ugró pontok  (.z 
átjátszók, gerinc hálózati elemek. 
Föbb berendezések: SIAE, SAF,  Mimosa, Ubiquity,  Milcrotik,  Cambium Networks 

Térfigyelő központ 
A  V ig utcai térfigyelő központ, valamint Német utcai ierfigyelö alközpont aktív is passzív hálózati 

elemei, szerver berendezései és kezelöi munkaállomásai.  A  térfigyelő központban Digifort  Enterprise 

videó-felügyeleti rendszer működik. 

A  rendszer működését  es  tizemét a térfigyelö központban tizemelö szoftver határozza meg.  A 

térfigyelő rendszer szakszerű karbantartása. hibajavítása a központi tértigyelö szollverre vonatkozó 

szakértelein nélkül nem végezhetö el. 

Így kizárólag a térfigyelő központ felügyeleti szoftverét gyártó cég által elöininösitett vagy a cég által 

kiadott tanúsítvánnyal rendelkező kivitelező végezheti a beüzemelést  es  a karbantartást a jótállási, 

garanciális és szavatossági feltételek teljesülése.  es  az üzembinos működés fenntartása érdekében!  A 

pályázat kötelező eleme a terfigyelö központ felügyeleti szofiverét gyártó cég által ajánlatadó részére 

kiadott tanúsítvány meglétének igazolása. 
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Tét-figyelő rendszer központi berendezései 

4  db  DELL  PowerEdge  R520  NVR 
1  db  DELL  PowerEdge  R320 
4  db  DELL Precision T3600 
2  db Iweb Xeon N'VR  100 
11  db lweb  Client  kezelői munkaállomás 

Rendelkezésre  *TM 
A  bejelentett hibák elhárítását kezdje meg azonnal, a helyszíni szerelési munkálatokat  1  munkanapon 
belül. 

Karbantartási feladatok 

Térfigyelő kamerák: 
- Szemrevételezés, mechanikai ellenőrzés, 
- Rögzítések, csatlakozások szemrevételezése (kamera konzol, kamera ház, kötődobozok, kábelek, 
védőcsövezések, betáplálás, túlfeszültség védelem, tápegységek), 
- Készülék karbantartása, tisztítása, 
- Kamera beállítás ellenőrzése, szükség szerinti korrigálás (irány,  zoom,  élesség). 
- Ellenőrzés előírt gyakorisága: negyedéves 

Átviteli hálózat: 
- Antenna adatkábelek csatlakozásának, vízszigetelés állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel, 
- Kapcsolatok vizsgálata, szükséges antenna beállítások ellenőrzése, 
- Adatátviteli kábelrögzítések ellenőrzése, 
- Átjátszó kültéri egység vízszigetelés vizsgálata bontással, 
- Átjátszó kültéri egység eszközeinek ellenőrzése szemrevételezéssel, tápfeszültségek mérése, 
betáplálás mérése, 
- Betáplálás, tápegységek vizsgálata, állapotellenőrzés, 
- Túlfeszültség védelem ellenőrzése. 
- Ellenőrzés előírt gyakorisága: negyedéves 

Térfigyelő központ: 
- Szemrevételezés, mechanikai ellenőrzés, tisztítás, 
- Tápellátás ellenőrzése méréssel, 
- Adat- és hálózati kábelek rögzítésének ellenőrzése, 
- Meghajtók ellenőrzése hibamentesség, mechanikai állapot szerint, 
- Alkalmazói, rendszer  es  segédprogram működésének ellenőrzése, 
-  A  szükséges paraméterek  es  beállítások ellenőrzése, a beállítások korrekciója, 
- Kezelő egységek működésének ellenőrzése, 
- Átviteli berendezések működésének ellenőrzése, szükség esetén beállítások elvégzése. 
- Ellenőrzés előírt gyakorisága: negyedéves 

-2p 
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ArendtIan költségvetés az egyedi hibajavitisi munktik elvégzéséhez 

(Ajánlattevő által KITÖLTENDŐ !!!) 

I 

Típus leírás Head tastier 

- WIIKVISION 
S-217F5212W-AE 

2 MP  %IDA  IP F1Z denkamers; 32x zoom; 24 
VAC/Pe+ 

OF t 

2 
HIKVISION 
DS-2DE5232IW-AE (C) 

2 MP Ilt IP Fa déenkamern; 32x zoom; 24 
VAGTHPon 

0 Ft 

3 
MIK VISION 
DS-2DF5232X-AEL (T3) 

2 MP !MDR rendszknifellsmeit IPPTZ 
dómkamera;  32x zoom; 24 VAC 

( F 

4 
HIK VISION 
DS-2DF6A436X-AEL (T3) 

4 MP Darklighter  rendszámfelismerő  IP pn 
dómktiméra; 36x zoom; 24 VACiFliPoE 

0 Ft 

5 
11KVISION 

DS-2DF6A836X-AEL (B) 
8 MP IP PTZ dixnkamera; 36x zoom: 24 
VAC/HiPoE 

0 Ft 

6 
MIK VISION 
DS- I 6027.3 

Killtéri  fali tartó  5" speed  dómhoz OR 

7 
MIK VISION 
DS-I6022.1-box-corner 

Wilted fan  tartó  5" speed dinnhog 
kötödobozzak sarolcadaptertel 

0 Ft 

8 

9 

HIKVISION 
4660E1 

Kokes' parapet tarter speed démokhoz 0 Ft 

HIKVIS1()N 
DS-16631.1 

Mennyezeti konzol  Pit deankamerghtm  0 Ft 

10 
Ubiquiti, Nanulleam AC. Gen2, Átaitaii háiózati etzazz 0 Ft 

II iNanoBeum 19 Isolator Shield Átvitcli  hálózati eszköz 0 Ft 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

- 
, 

: 11 
1 - . 
! 22 
i 

; 23 
).._.._...... 

E 24 
4 

! 25 

Uttiquiti, 2.4 GM? PowerBearn AC 
(40Ornm) 

mvitai wane make 
0 Ft 

 

kingpin, PowcrBetim AC ISO. 
.OEL/I.. i•OE 0111111 

Mach II:116mA  eszköz 0 Ft 

 

I aliqui"' Gigailcani Löng
-1t352e

 
60611z/5011e. 
llbiquiti, 5 GI•lz PrimuStation 5AC 

Átrizcli hälózati wit& 0 Ft 

Átsitcli hálózart ceszköz 0 Ft 

libiquiti, Ikim-5-30, 5GHz. 19dBi, 
31)•  tölcsér  antenna (PrismAP-5-30) 

• tviteli hätörzati  eszköz 0 Ft 

I.Miquiti, I lorn-5-45, 5GHz, 17dBL 
45" 'Nests antenna tPrismAP-5-45) 

hildeati  eszköz 0 Ft 

ohirmiti, I IORN-5-60, 5GHz., 
I 6dB  i,  600  taker =lama 
tPnsinAP4.612) 

' di  hálózati eszköz 0 Ft 

M ilim Ht. RouterBOARD 201 HL-

 

IN 
\ I : ktg,  (ik.  Routcr(PTAR 0 2011iLS- 
!s. 

— 
5k,• I ;2 41111x400%.200 Min 

éi211..icktirlY 

Átviteli  luiloniti cszköz 01 

Át 
vile

, i  hidóiati  eszköz 0  Fi 
• 

0 Fli 
--- 1 

0 Fq low ) so97650 VF230-ACIDC 

P ‚ 1.-K -1 140...V.1 \ ;2 Lau,  ‘i.cluagy 
us)) iittsmlit 

. . 

Túlfeszül  keg ‚tin 

 

0 RI 

•
ISzerrIblar Psi  st)  ry  i  .K -1 51 /‘911 
aipusú sick run). net eSP 71001)002 

 

OF 

or 

_J 

(KT 76/60/3 
, mdterox Icápon lutes. eta otaloP, 
tüzlhorganyozva, Ihratosztóm 200x200out: 
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26 HKT 76/803 8 'nacres kit" Wes 4441  oszlop. 
titaihorganyozva, foratosztás: 300x300sum 0 Ft 

27 

Western Digital  Belső  MD 3.5' 
‚TU  - WD6OPURZ (5400rprn. 64 
MB  puffer, SATA3 - Purple 
(biztonsaechnikaiatzlekbe is» 

Szerver merevlemez 0 Ft 

28 

Western Digital  Belső  !MD 3.5" 
81B - WD82PUR2 (2200rptik256 
MB  puffer, SATA3 - Purple 
(bizIonsigteclmilcai rögzilifildie is)) 

sun« inerevicinez 0 Ft 

29 Seagate cans 512e(4lut 6TB Sarver merevIcinez 01k 

30 

Western Digital  Belső HDD  3.54 
miens mercocina 

0 FIJ 
2TB - WD2OPUR2 (540Orpm, 64 
MB  puffer, SATA3 - Purple 
eiztonségtechnikai rögaókbe is)) 

31 Thenualtake TuughPuwer Grad 
RGB 650W  Tipegyseg 0 F 

 

összesen  (eat  az  assert  kérjük  a 

  

felolvasólapon  szerepeketnil): 



4.  sz. melléklet 
Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területen üzemelő térfigyelő rendszer karbantartási 
bibajavítási munkái" tárgyú közbeszerzési értékbatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulfrott 

mint a 
ajánlattevő (szekhely: 

 (leavelea jogkeirinitdus megnevezése) az ajánlattételi 
felhívásban foglalt valamennyi formai is tartalmi követelmény, utasítás, kikötes  es  műszaki leírás 
gondos áttekintése után 

at  alábbi nyilatkozatot tesszük: 

I. Eltbgadjuk,  bogy  amennyiben olyan kitettelt tettiink ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az 
ajánlatunk érvénytelen. 

2.  Az ajánlat benyújtásával kijelentjük,  bogy  amennyiben nyertes ajánlattevönek nyilvánítanak 
bennünket, akkor a szerződést megkötjük  es  a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, 
annak mellékleteiben ás az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3  Tudatában vagyunk annak,  bogy  közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot  levied(  személye nem 
változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 
Annak is tudatában vagyunk,  bogy  a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a 
beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést 
megkötjük, továbbá az ajánlattéleli felltivásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást 
ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

5. Kijelenteni, hogy a wty.y.ijozservarnaJui honlapon található Adatvédelmi Szabályzatban 
foglaltakat mezismertem, S az abban foglaltakat elfogadom. Jelen nyilatkozat aláírásával 
hozzájárulok a személyes adataim S az ajánlat benyújtásával kapcsolatos adatoknak (a 
továbbiakban: adatok) a  Budapest  Fővárosi VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat (a 
továbbiakban: Adatkezelő) által történő kezeléséhez a benyújtásra kerülő ajánlat rögzítése, 
elbírálása, a vállalkozási jogviszony létrehozása, a szerződés alapján fennálló kötelezettségek 
teljesítésének az Adatkezelő által történő nyomon követése/ellenőrzése, a szerződésekkel 
kapcsolatos nyilvántartás vezetese. az Adatkezelöt jogszabály alapján terhelő közzéteteli, 
tájékoztatási  es  ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a velem. illetve a jogi személlyel 
való kapcsolattartás céljából. 
Hozzájárulok továbbá, hogy az Adatkezelő által kezelt adatokhoz az Adatvédelmi Szabályzatban 
meghatározott adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáfédenek. 

Kett:  

cégszerü aláírás 
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S. sz. melléklet 
Titoktartási Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területen üzemelő térfigyelő rendszer karbantartási  es 
hibajavítási munkái" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

1. Alulírott  mint a 
ajánlattevő 

(székhely: 
 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem 

esetén tudomásul veszem, hogy a beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása során a 
tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen 
személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a 
nyilvánosság tudomására. 

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek 
hasznára nem alkahnazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, 
felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom,  tern  sokszorositom, abból kivonatot nem készítek, 
illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok. 

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog 
megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom 
megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni. 

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott ideig,  de  legalább öt évig terhel. 

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők kártérítési 
és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 
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; K meraszam • Kamera  elhelyerkedése 

001 Horvath Mihaly ter 9. -  Baross  u. 71.  sarok  

002 
-1T1orkb Mihaly ter 12. - Tava57me76 u.l. 

lane  

003 7-  jams u. - Nemeth u.  kereszteződés 

Kis Stició  u. 5.  - Vajdahunyad  u. 1/13 
..arok 

005 Baross  u 49  -József  Wink 55-57. sear 

1106 0:ik0ezi  ter (M01.  Bubi  állomás mellett) 

007 torsef körúr  25. 

008 i  Déri Miksa u.  2  - Fttik6cz1 tar  7-8. nook 

009 Nupstinház  u. 12.  - Csokonei  u. 16.  sarok _ 
010 . lorset körű'  36.  - Kis  Salami u. 4. stunk 

011 ; Joist.). u I 0 - Sultan th 12. sang 

012 Ranier u. 17.- Hemet u. 15.  sarok 

013 Kisfaludy  u. 29.  - Corvin käz  6/8  sarok 

014 Cowin lcdz 2.  sarok 

004 

h-  022 Sziguny  ii.  park-oó 

023 OE fluroNs  u  I. -  Leonardo  da  Vinci  U. 2/A 
;sarok 

024 ! Baross  u. 06.  (Szigony  u.  szemben) 

025 ;  Bares it 112.  - Szigetvár  u. 10/B  sarok 

: Koszur6  u. 24.-  Magdolna ".  10/A  sarok 

015 ,  Mad Wink 80. - Peer u. I. stook 

016 Nap u. 12.  Kisfaludy  u. 26. sere* 

017 ! Prater u. 20/8- Vedalumyad u. 29. amok 

018 Nap u. 25. - Fun!. u. 23. sari*  
4 

019 Pr‘)tur u. 34. •  Nagytemplom  u. 10. meek 

020 • Hoek Ikon. 12. - Nap u. 40.  sarok 

021 1, Prater u. 51. -1361cay »nos u. 32.  sarok 

Dallkó U. 26. - Magdolnau. 22. amok 

028 1 eleki László  tit 10.  - Doboti  u.  L sarok 
1  

Teleki  Liszt()  tir  5.  - Szerdahelyi  u. 20. 
029 

sarok  

Kameralista 

030 t  Teleki László  Mr 25.-  Kun  u. 12.  sarok 

011 Matyás Kt CL - Danko a. I. stunk 

032 !  Mátyás  tez 14. - Ballet  Sándor  it 1.  sarok 

013 I  Mátyás  Hz 5zA - Taeaszmee5 u. 21.  sarok 

034 I knot% 61. - MBAs Ur I.  sarok 

o.'5 I favastinerb u.  14-18. (Salle u. samba))  

036 I KWIC( u. 40. (Lonny Lätzli5u. reemben) 

037 1.16rael u. 34.- Tabard  Lajos  u. 46.  sarok 

038 I Fue is - Hord& Mildly ter 2.  sarok 

039 Ilarnaintitetteselt  tare 5.  sarok 

1411 Rökk Solárdu. 23. - Kiddy Gyula u. 20. 1  
;  sarok  

(141 1 1161u. 2. - Miria u 48. tarok 

042 Bamss  u. 44.  -  Maria u. 31.  sarok 

043 Batoss  u. 21.  - Szentkitályi  u 45.  sarok 

044 Krady Gyula  a-9.  (Hainsticy  u.  stanben) 

045 
Szentkirályi  u. 40.  -  Masai*  lalmén tir 
6.  sarok (Reviczky  u. mambos) 

046 
Brady  &odor  u. 9.  - Szenticbilyi  u. 19. 
nook 

047 Vas  u. 15/13  (litarag6  IL  szemben) 

048 
Brody  Sándor a.  36.  Gioránszky  u. 
lambent 

049 Gutenberg ter 2.  •  Brady  Sándor a.  48. 
sarok 

050 Gutenberg  wir  4.  - Scheiber  Sander u.  I. 
sarok 

1151 Gyukii  Pal u.  I. -  Stably u. 4.  sarok 

052 Stibly  u. 13.  (Márkus  Emilia u.  szombat) 

053 Blabs  Lujza  it  (NépszlnIda  u.  szemben) 

054 Bennie u. 13.  - Kisslózsef  u. 13.  tarok 

055 II.  Janos Pal  papa  tit  I. - Bezerádj  u. 21. 
stunk 

056 U. Janos  Pil  pips air 5.  - Sziligyi  u. 5. 
sarok 

057 Astoria 

058 
Brády  Sander u. 1.- Pollack Warily  tér I. 
tarok 

059 Miser= u. 2.- Pollack  Mihály sir  2. nook 

060 Szentkirályi  u. 10.  („fat a. szemben) 
061 Bentsenyi  Made( u. 8.  - Lágszesz  u. 2. 

sarok 

062 Karácsony  Winder u. 12.  • Magdolna  u. 34. 
sarok 

063 Lujza  u. 16.  • Magdolna  u. 40.  sarok 

064 
Kerepesi  tit  - Hungária  Mkt 
keaesnezödes 

065 Bérkocsis  u. 25/A- Nits u. IS.  sarok 

066  ,  Salitrom  u. 2/A- Racial ter 2.  sarok 

067 Solniny  u.  S. sarok 

068 Szatados út  15.  -  Sorel  Aligos  u. 9.  sarok 

069 Hős  u. 5.  - Osztály  u. 16.  sarok 

070 Százados át  67.-  Ciprus  u. 7  sarok 

071 0116i in 42. 

072 Tömő  u. 23/A  - Szigony  u. 24  sarok 

073 II.  Janos Pal  pápa  Mr 

074 Fiumei  at 19/A  (Dologház  it  szemben) 

075 
. _ 

076 

078 

Leonardo  da  Vinci  u. 44.  - Tómi)  u. 3. 
saruk  
KcIcti Palyaudvar 

Arena Plaza 2  (alsó kijárat) 

079 Arena Plan 2  (felső kijárat) 

080 Hen u.  (MOL  WO 

081 Rákóczi itt  75.  - Bross tir I. 'tarok 

082 Rákóczi út  55.  -  Kiss  Asset u. 1. stunk 

16 



083 Mead St 35.- Markus Emilia u.  I. sarok 

084 need in 29.  - Gyulai  Pal u. 1.  sarok 

085 Riled  irt  17.  - Snmtkirályi a I/A sarok 

WM Rrikóeri út  9.  - Puskin  u.  I. samk 

087 0115i at 24.  - Szentkirailyi  u. 51. wok 

088 Cfllői át  58.  • Futó  u. 57.  sarok 

089 
01161  át  68.  -  Leonardo  da  Vinci  u. 52. 
sarok 

090 011616191.  - Szigony  u. 36.  sarok 

091 Koninyi  Sander u. 2/A  -  01161 fit 78.  sarok 

092 Blahs  Lujza  Id  (metr6f4án5) 

09 3 Bókay  linos u. 56.  -  Apathy lean u. 2. 
stook 

094 József körát  65.-  Qepreghy  u. 5.  sarok 

095 Tömb  u. 56.  - Füvelszert  u. 26/B  sarok 

096 Prater  ti.  65.  - Lippa  u. 2. wok 

097 II. linosPM papa  ter 17.  - Kun  u. 1.  sarok 

098 Kun  u. 9.  - Alföldi  u. 5. wok 

099 
Vay  Adam u. 8.  - Alföldi  u. 2.  sarok 
eldpszlzthkz  u.  szemben) 

100 
Népszinház  u. 30.  - 11.1inos  Pal  papa  ten 
kereszteződds 

101 Ndpszinbta  u. 27.- Aurora u.  I. sarok 

102 NH  Miksa  u. 18.-  Nagy Fuvaros a  9. 
amok 

103 Aurdra  u. 29. -Did  Isfiksa  u. 17.  sarok 

104 Dad lama u. 6-  •  Teel  Lajos  u. 33. 
sarok 

105 Ms u.  (LIDI') 

106 MIK (Salgátaditni M parkoló) 

107 NM  (Hungária  led  - Salgótarjáni  SO 

108 Ibiliszi  air 

109 Gags u. 4 

110 Villám  u.  - Bceovaky Móric  u. 

111 Barossu.  Ill 

112 Nagyvárad tér 

113 Losond  Ur 

114 Molnar Face  tér 

115 Szigony  u. 15 

116 Szigony  u. (belt) 

117 Szigony  u. 5 

118 Corwin else 3 

119 Corvin  pea 

120 Malvin  ter  (EndoBank) 

121 Teleki  ter  piac 

122 Benyovszky  WS  IL  - Blithy Ottó  u. 
(Serum) 

123 Arána  Plaza  I (parkoló kijárat) 

124 Aram Pea 1  (parkoló kijárat) 

129 Dobozi  ix. 23.-  Magdolna  u. 53.  tarok 

130 
Kilvéria  Ur 19.  - Karicsony Sindor  u. 37. 
sarok 

131 Ile u.  • Kálvária  it 2.  sarok 

132 Prater u. 77.  • illds  u. IS.  sarok 

133 Illd  u. 38.  - Dugonics  u.  I.  wok 

134 Orczy tár- Fiumei út keresztezódés 

135 Orrery  tár - Orczy Ot fc1611 oklal 

136 Orrzy út  41.  - Köris  u. 32.  sarok 

137 Orczy át  29.  - Sárkány a.  16.  előtti 
kacszte5der 

138 Orczy át  6.  - Elek  u. 1.  sarok 

139 Dcicj  u. 49.-  Vajda  leer u. 4.  sarok 

140 Blake 0116 u. 35.-  Vajda  Pam u.  S. sarok 

141 Blade Otte u. 19.  • Reguly Antal  u. 42. 
sarok 

142 Bide OW u. 7.  - Eludiku.  12.  tarok 

143 
Ur's  u. 15.  - Diószsgby Sintud  u.  I I. 
sarok 

150 Múzeum lonit  14.-  Brády  Sander u. 2. 
set 

151 Korányi Sándort  12. 

152 Szabó  Erwin *2.  -  0116161 12.  tarok 

153 Szabó Ervin tér  2.- Barons  a.?. sarok 

154 Urine  Pap tdr  2.  - Krády Gyula  u. 13. 
sarok  (Maria u. samba) 

155 Rd&  Sziltird  u. 13.  (Kis Salétrom  u. 
stamen) 

156 
Feick  Szilird  u.  I. •  (Isenberg tit 3.  sarok 
(Békási  u.  e Kiihney  u.  szemben) 

157 Vas  u. 5. (Stably u. urban) 

158 Somogyi 13da  u. 3.  -  Stably u. 14. sate 

159 Ratai  ter 9.  - Baosó  Bala u. 31.  (Visar 
u.  sanben) 

160 Band  Bdia  u. 2.  • Ndparinház  u.  I I. sarok 

161 Rák6ezi  6141.  - Csokamti  u.  I. sarok 

162 u. (Tobtai u. Ntipicinház 16. Lajos 
szemben) 

163 Hátoctds  u. 33.  - Fecske  u. 10. wok 

164 UMW  t  65.-  Kenyettnedi  u.  I. sarok 

165 II.  Jaws Pal Papa id 28.  sarok 

166 Bross  ter 5.  !tarok (Fiumei át  mew) 

167 Kerepesi  at  I. - Forters . _. 
sarok 

168 Légszcsz  u. 8.  - Fiumei Út?.  wok 

169 Fiumci  úl 14.  - Gfabing  u.  kerenteddis 
(Fenetics György  u.  szembee) 

170 Fiumei  it 16.  (Alföldi  u. semen) 

171 Fiumei  at 27.  - Magdolna  u. 55. wok 
(Salgótarjáni  lit  szeinheal 

172 Kőbányai  in l-15. (limbs wed 
befaratival szembetu 

ITS Kőbányai  tit 12. (27-us  kisáruház, piac 
bobbed  szcraben) 

174 Kőbányai Út  22.  - Könyves  Kalman kite 
wok 

175 Szizados  fit 32.  sarok  (Sport u.  szemben) 

:17 
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Tisztes  u. 1  -  Stress u.  sarok  (Qom« 
176 

Autóalkatri-sz bolt elölt) 
177 . Százados  in 29.- Hen u. 5.  sarok 

178 Strobl  Alajos".  7.  - Strázsa  u. 1.  sarok 
1  Kerepesi ül  2911$  (Dózsa György át 

szemben) 

180 1261azi (Kerepesi  át 
e 

181 Kerepesi  et 8. (Alp bit járduzige0 
t  

182 
Kerepesi M  9. (Arena Plena  bejárat, 

.  "'Masted)  
183 Vajda  Peter  u.10/B  (Valera u.  nembe') 

184 Bir61sjosu.62.-ViIIbnu.24.sarok 

179 

r. 187 1  Batsitnyi  u.  -  Rene. ter 21.  sarok 

188 86.  - Delej  u. 2.  sarok 

185 I-  BIM  Lajos  u. 23.  - Delej  u. 38.  sarok 
Benyovszky Mórk  n. 13.  - Delej  u. 22. 186 sarok 

189 i üllöiút  100.-  Bläthy Ouó  u.  I. sarok 

I (JO 
=neon)  
Reze5 téri' sarok  (Goal Mimes u. 

191 Gybe  István  v.2. • Raab ter 12.  sarok 
Györe  'stain u. 22.-24. (Valero u. 
szemben)  

E  Drury in 9.  - Rozgonyi  u. 8.  samk 
CUM tit 102.  - Könyves  Kalman  körút 
sarok . . . 

: Könyves  Kalman  körin  40.-  Elnök a. 
keresztezödés iürdasziget)  
Diószeghy  Samuel u. 18.  (Korányi Sándor 

• u  szemben) 
Didszeghy  Samuel u. 17/A  - Dugonics  u. 

201 I Dugonics  ii. 7.  (Kálvária  u.  szemben) 

202 1 Ines u. 23.  (Illés köz szemben) 
.4 

293 Korányi Sándor  u. 3/A  (Illés". szemben) 
-4. 

I 204 I Sárkány  u.  - Diószeghy Simuel  u. 
.1-

 

192 

193 

194 

195 

196 

197 
1 27.  sarok 

Csobánc  u. 2.  - Kálvária  ter 13.  tarok 
198 

Pies:tech%  Samuel U.  szentben)  

199 Csobáne  u. 10.  - Szeszgyár  u. 5.  sarok 
. . .......  

200 I Köris„.6.-  Kálvária".  12.  sarok 

205 Szigony tr.  29. Mato  m.  members) 

 

Leonardo  da  Vinci  u. 28. (Colvin *teeny 
206 szemben) 
207 Nagytemplom  u. 31 

2110 Leonardo  da  Vinci  u. 7.  - Nap  u. 42.  smok 

209 Magdolna  u. 3.  -  Vases Vie  sarok 

210 Prater u. 59.  - Szigony  u.  I6/A  smolt 

211 Szigony  u. 14/A  -  Lowed  bk  5.  parkoló 

212 u. -  Lamed ter  twoda Szigony 4. 

213 Losonci  ter  S. 
214 Losonci  Mr  I. 

215 u.  - u. Nap Lecoardo  da  Vinci (Nap  ter) 

216 Gutenberg ter 4. 

217 Kis Fuvaros  u. 11.  - Homok  u. 2.  sere 

218 Tahiti  László  Mr 7.  - Lujza  n.  I. sarok 

219 Kálvária  ter (Berms u. IS  Dankó  u. MAO 

220 
Kálvária  ter  jitszester (Kálvária tér és

 

 

Baross  u. Men) .  
221 FiDo  Mr  (Fiumei Út' Dobozi  u. Mktg) 

222 Bauer  Sándor  u. 8.-  liomok  u. 11.  sarok 

223 Kálvária  u.  I. -  KM várja  ter 6. stuck 

224 Total  László  ter 15.  - Fmmei üt  25.  sarok 

225 Lujza  u. 40,  - Baross u.  120.  sarok 
.. _. 

226 
__ ____ Dobozi  U. 2.-  Baross  u. 130.  sorok _ .... ..... . . . ... ... . _ _ 

227 Salgótarjáni  u. 9 

228 Tbiliszi  ter  (templom) 

229 Tbiliszi tó-- Szemafor  u.  sarok 

230 Salgótarjáni  u.  - Szemafor a. 

231 Blahs  Lujza rit. (merróre1ján5) 

232 
Kerepesi irt  9. (Arena Plaza baguet, 
. . jtirdaszkact) 

233 Kerepesi út  8.  (Agip  Mt, járdasziget) 

234 Bled»,  Ottó  u. 29. 

235 Bletby  Gun u. 33. 

236 Blathy Ottó  u.  - Vajda  Peter  tr. sarok ...., 
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BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERULEI 
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL I j iliii‘SA 

( 

 

 

Jegyzőkönyv 

GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁ  IS 

amely készült az  „Budapest  Főváros VIll. kerületének területén üzemelő térfigyelő 
rendszer karbantartási és hibajavítási munkái"  taro))  közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás Előkészítő Bizottság (továbbiakban: Bizottság) ülés ajánlatbontásának 
tárgyában. 

Időpont; 2020.  augusztus  24. 10 Ora 00  perc 

Hely: Polgármesteri Hivatal Közterület-feWgycleti Ügyosztály Alagsor  1.  számú 
szoba. 

kleoleyők: jelenléti ív szerint 

A  Bizottság megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívás  2020.  augusztus 12-én az alábbi 
cégeknek került kiküldésre, valamint a www,jozsefvaros.hu honlapon megjelentetésre: 

TVT Vagyonvédelmi 

Video-Data  Kft. 

M.B.V. Kft. 

IBTK Kft. 

FOR REST  KFT. 

1119 Budapest, Major u. 61. 

1184 Budapest,  Nefelejcs  u. 
10. 

1103 Budapest,  Gergely : 
utca  35/G. 

1094 Budapest,  Berzenczey 
LI.  10-12. 

64 Budapest,  Ostorhegy 
u.31. 

tvt@tvt.hu 

szgyorgy@videodata.hu 

in fo@mbvsecurity.hu 

ibtk@ibtk.hu 

forrest@forrest.hu 

Az Előkészítő Bizottság megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívás határidejéig  3  db ajánlat 
érkezett, amelyek a következők: 

I. TVT Vagyonvédelmi Zrt. 

Az ajáulattevii által kért ellenszolgáltatás összege 
neltó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/hó)  2.979.- Ft  -I  27%  ÁFA=3.783.-  Ft 

22.000.- Ft 27% ÁFA+27.940.-Ft eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja (Ft/óra) 

alkatrészek összesített megajánlott értéke  (Ft) 
(Műszaki leírásban szereplő árazatlan költségvetési lista  1 

• a I apj an) 

2.859.665.- Ft + 27% 
ÁFA+3.631.775.- Ft 



Csendes AntainÉ 
Pénzügyi Ügyosztály 

ügyosztályvezető 

CC 

---/ Bardovits Gábor 
Közterület-felügyleti ügyosztály 
Körzeti Rendész szolgálatvezető 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET . 
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 

 

GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

2. Video-Data  Kft. 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege 
nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/hó)  2.765, Ft  +  27%  ÁFA=3.512.-  Ft  ; 

19.200.- Ft  +  27%  ÁFA-24.384.-  ; 
eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja (Ft/óra)  j  Ft 

alkatrészek összesített megajánlott értéke  (Ft) 
(Műszaki leírásban szereplő árazatlan költségvetési lista 

alapján) 

3. M.B.V. Kit 

2.815.362.- Ft 27% 
ÁFA--3.575.510.- Ft 

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összege 
nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/MS)  2.957.- Ft  +  27%  ÁFA=3.755.-  Ft 

i  23.500.- Ft  +  27%  ÁFA-29.845.-  ; 
eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja (Ft/óra) i  Ft 

alkatrészek összesített megajánlott értéke  (Ft) 1 
; (Műszaki leírásban szereplő árazatlan költségvetési lista ; 

alapján) 

3.307.994.- Ft 1-27% 
ÁFA---4.20I152.- Ft 

Budapest, 2020.  augusztus  24. 

Bajusz Ferenc 
Közterület-felügyleti Ügyosztály 

ügyosztályvezető 

Dr. Kiss  Eva 
Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 

Jogi referens 

3P 



JELENLÉTI  IV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Ilivatal Ajánlatkérőnek a 
"Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer 
karbantartási és hibajavítási munkái" eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest. 
Baross  u. 63-67.)  alagsor  1.  helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2020.  augusztus  24. 10.00  óra 

legjelent szeniély nes e 
,i 

- • 
Szen tit t Aláírás 

    

Csendes Antalne 

Dr. Kiss Éva 

Bardovits Gábor 

Bajusz Ferenc 
JPH Közterület-felügyleti 

Ügyosztály, 
ügyosztályvezető 

JPH Pénzügyi úgyosztály, 
ügyosztályvezető 

JPH Jegyzői Kabinet Jogi 
Iroda, 

Jogi referens 

JPH Közterület-felügyleti 
Ügyosztály, 

Körzeti Rendész 8dres‘i tcb. 
szolgálatvezető . . . . . . • • •• . . . . 

. . 
• 

3 



 Telefax:  1  - 
E•mail: inlbembvseeuritv..Ina 

Kijelölt kapcsolattartó.  I Szűcs Imre 
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 

(telelbm 
Az ajánlattevő  anal  kért ellenszolgaltatás összehe (számmal  es  betűvel 

nettó  Ft 'OE>  Áfit =  bruit Ft 

havi karbantartási díj összege (Ft/kamerab6) 
2 937 Ft  + ÁFA a  3 755 Ft 1 

azaz háromezer-hétszázötveuM forint 
•••• 

eseti hibalaellas esetén a munka rezsióradíja (Fthára) 

alkatrészek összesitett megajánlott értéke  (Ft) 
(Műszaki leirésban szereplő ärazatlan költségvetési lista 

alapján) 

23 500 Ft  + AFA -  29 845 Ft 
azaz huszonkilencezer-
nyolcszáznegyvenöt forint 
3 307 994 Ft -1-  AFA  4 201 152 Ft  I 
azaz négymillió-kettöszázegyezer-
százötvenkettö forint 

Felolvasólap 

„Budapest Rheims  VIII. kerületének területéta üzemelő térfigyelű rendszer karbantartási és 
hibajavítási munkártargyű, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevó neve: M.B.V. Szolgállató Kft. 

Ajánlanevö székhelye:  1 103 Budapest,  Gergely inca  35./G 

Ajánlattevő adószáma:  14465677-242 

Telefon: 

Budapest, 2020.  augusztus hó  19.  nap 

M. . Szolgáltarali. 
tweacsliare ügyvezető 

‚4.5V. SzoirgIbille Nit 
1103 B.Cairel CietSts • 

A.1a2i2aia. 14410:7 j 



I. szánni melle1.1(.1 

Felolvasólap 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területen űzentelő terfigehi rendszer karbantartisi  es 
bibajavitási  minicar  tárgyú közbeszerzesi ertekhatárt cl nem erő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Ajánlattevű székhelye:  1119 Budapest, Major  utca  61. 

Ajánlattevő adószáma:  12097476-2-43 

Telefon;  06 (1) 203 1070 

Telefax: 06 (1)203 1070 I 
E-mail: -1 tvuievt.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: Béres  Zoltan 

Kijelölt kapcsolattartó elthcittisege 
(Wake, e-mail): 

  

Az ajánlattevő iltal kért eßenszolgáltatis összege  (samosa es  betűvel  Mina) ----1 
nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft 

havi karbantartási clij összege (FtAcarnera/hó) 2 979,- Ft  + ÁFA =  3 783,- Ft 

eseti hibajavítás esetén a munka resióradlja (Ft/óra) 22 000,- Ft  + ÁFA =  27940,- Ft 

2 859 665,- Ft  + ÁFA -. 
3 631 775,- Ft 

alkatreszek Összesített megajánlott értéke  (Ft) 
(Műszaki icinisban szereplö  Mazatlan  költségvetesi lista 

alapján) 

"Ce • -4:-• 
Kelt:  2020.  augusztos  24 • 

.4) 

"71 

MÓTŐ LIjOS 

\ 4> VCZtfiga71,81.4;'... 

TVT Vagyonvédelmi ZRt 

603 33 C 



Telefax: 
E-mail:  infoavideodata.hu 

Kijelölt kapcsolattartó:  Szailumiry György 
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 

(telefon,  e-mail):  inth(EiividPnclata  hu 
Az ajánlattevő által kért ellenszoigáltatis üsszege (számmal S betűvel kiírva) 

nettó  Ft  + Áfa = bruttó  Ft  

havi karbantartási díj ősszege (Ft/kamera/hó) 

eseti hibajavitás eseten a munka rezsióradija (Ft/óra) 

alkatrészek összesített megajánlott értéke  (Ft) 
(Műszakileirásban szereplő árazatlan költségvetési lista 

 alapján) 

2.765,- Ft +27%  A-FA = 
3512,-Ft,  azaz háromezer-

 

ötszáztizenkettő  Ft 
19.200,- Ft  +  27h .70A  = 

24.384,- Ft,  azaz 
huszonnégyezer-

 

hironenmiznyolevannee  Ft 
2115.362,- Ft  +  27%  ÁFA = 

3.575510,- Ft,  azaz 
hárommillió-

 

iitszázhetvenötezer-ütezáztiz  Ft 

Felolvasólap 

"Budapest  Fővíros VIII, kerületének területén üzemelő tét-figyelő rendszer karbantartási  is 
hibajavítási munkái"  Son,  közbeszerzési éttékhatárt  el  nein  érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő szeldielye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon: 

Video-Data KR, 

1184 Budapest,  Nefelejcs  u. 10. 

24392046-2-43 

+36 1 786 8616 

Budapest, 2020.  augusztus  24. 

[cégszert aláírás) 



VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

Mely létrejött egyrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Székhelye:  1082 Budapest  Baross utca  63-67.  szám 
Levelezési cím:  1082 Budapest  Baross utca  63-67.  szám 
Adószám:  15735715-2-42 
Törzskönyvi azonosító szám: 735715KSH 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
Bankszámlaszám:  11784009-15508009-00000000 
Képviselője: Pikó  Andras  polgármester 
mint Megrendelő ( a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről 
Székhelye: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 
Bankszámlaszám: 
Statisztikai számjele: 
Képviselője: 
mint Vállalkozó ( a továbbiakban: Vállalkozó) együttesen: Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő 
Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 

ELŐZMÉNYEK 

Megrendelő, mint ajánlatkérő jelen keretszerződés megkötésére irányulóan  2020.  augusztusban a 
„Budapest  Főváros VIII kerületének területén üzeme/ó' tél:figyelő rendszer karbantartási és 
hibajavítási munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást (a továbbiakban: 
beszerzési eljárás) folytatott le, melynek eredményét Megrendelő Képviselő-testületének Költségvetési 
és Pénzügyi Bizottsága a /2020.  (....) számú határozatában állapította meg. Az eredményes 
beszerzési eljárás alapján Megrendelő a kerületi térfigyelő rendszer karbantartási és egyes hibajavítási 
munkái vonatkozásában Vállalkozótól rendeli meg a jelen keretszerződésben meghatározott munkák 
teljesítését. 

I. Előzetes megállapítások: 
A  szerződő felek kijelentik, hogy ellenük csőd, felszámolási vagy végrehajtási, vagy ilyenek 
veszélyével járó peres vagy nem peres eljárás nincs folyamatban, a jelen keretszerződés megkötéséhez 
és teljesítéséhez szükséges hatósági és egyéb felhatalmazással, engedéllyel és jóváhagyással 
rendelkeznek, a jelen keretszerződés megkötése a másokkal kötött szerződéseiket, vagy harmadik 
személy jogait nem sérti. 
A  keretszerződés alapját az ajánlattételi felhívás, továbbá a Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő 
által elfogadott ajánlat határozzák meg. 

2. A  keretszerződés tárgya: 
2.1.A  Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a  Budapest  Főváros VIII. kerületének 

területén üzemelő —  235  kamerás — térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavítási munkáit. 
2.2. A  részletes műszaki leírást a beszerzési eljárás felhívása (különösen a műszaki leírás) 

tartalmazza, mely külön tartalmazza a jelenleg (szerződés megkötésekor) jótállással érintett 
rendszerelemek megjelölését is. 

2.3.  Vállalkozó a megrendelést elfogadja. 
2.4.  Felek megállapodnak abban,  bogy  a fenti feladatokat a Vállalkozónak, mint a fenti feladatokat 

rendszeresen, üzletkörében végzően ellátó személytő l elvárható fokozott gondosság mellett 
kell ellátnia, eredményfelelősséggel. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte az ellátandó 
feladatot és ennek ismeretében, fentiek figyelembevételével kijelenti, hogy a szerződés 
teljesítésére képes és ezen alkalmasságát a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. 

3y ar) 



2.5.  Megrendelő jelen keretszerződés alapján eseti megrendeléseket bocsát ki a Vállalkozó felé a 
hibajavítási feladatok elvégzésére, az ajánlatban rögzített alkatrészárak szerint. Megrendelő 
jelen keretszerződés alapján egyidejűleg több eseti megrendelés kibocsátására is jogosult. 

2.6.  Vállalkozó jogosult alvállalkozó (Ptk. szerint: közreműködő) igénybevételére.  A  Vállalkozó 
az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói 
(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el.  A  jogosulatlanul igénybe 
vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen 
alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

2.7.A  teljesítés helye  Budapest  VIII. kerület, és  1086 Budapest,  Víg utca  36.  BRFK VIII. kerületi 
Rendőrkapitányság, a műszaki leírásban meghatározott kamerahelyek. 

2.8.  Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét részfolyamatában is ellenőrizni.  A  Vállalkozó 

köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési 
jogosultságát. 

3. A  szerződés összege, hatálya:  
3.1. A  keretszerződés  2.  pontjában meghatározott feladatok elvégzéséért Vállalkozó az alábbi 

összegű vállalkozási díjra jogosult: 
1. havi karbantartási díj összege (Ft/kamera/hó) ,-Ft/kamera/hónap 

eseti hibajavítás esetén a munka rezsióradíja 
2. ,-Ft/óra 

(Ft/óra) 
A  külön megrendelt hibajavítási feladatok vonatkozásában az alkatrészekre 

3. maradó keretösszeget a felek a  12  hónap vonatkozásában maximum nettó 

Ft  + ÁFA összegben határozzak meg. 

3.2. A  vállalkozási díj kifogástalan minőségében elvégzett munkára vonatkozik, tartalmazza a 

teljesítéssel kapcsolatos felmerülő valamennyi költséget.  A  Vállalkozó a szerződés teljesítése 

során Megrendelővel szemben további költségeket nem érvényesíthet. 

3.3. A  szerződő Felek rögzítik, hogy jelen keretszerződés határozott időre, a szerződés mindkét 

fél általi aláírásának napjától, legkésőbb  2021.  szeptember  30.  napjáig terjedő időtartamra kötik. 

3.4.  Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés alapján megvalósított eseti 

megrendelések összesített ellenértéke a  3.3.  pontban megjelölt időszakban nem haladja meg a 

nettó  I2.000.000,-Ft.  + ÁFA , azaz tizenkettőmillió forint + ÁFA keretösszeg. 

3.5. A  Megrendelő nem köteles a szerződés keretösszegét megrendelésével kimeríteni. Vállalkozó 

a megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé kötelességgel nem élhet. 

3.6.  Amennyiben a jelen keretszerződés alapján megvalósított eseti megrendelések összesített 

ellenértéke alapján a  3.4.  pontban meghatározott keretösszeg kimerül, a keretszerződés a 

Szerződő Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül a  3.3.  pontban meghatározott időtartam 

előtt is megszűnik. 

4. Pénzügyi fedezet, elszámolások, számlázás:  
4.1.  Megrendelő a szükséges pénzügyi fedezet saját forrásból biztosítja. 

4.2.  Megrendelő részszámlázást biztosít, mely során naptári havonta utólag  1-1  számla benyújtása 

lehetséges a karbantartási feladatokról.  A  hibajavításról az eseti megrendelés teljesítését követően 

van lehetőség számla kiállítására (rezsióradíj + a ténylegesen felhasznált, az ajánlat mellékletét 

képező alkatrészek ellenértéke). 
4.3.  Vállalkozó előleg igénylésére nem jogosult. Vállalkozó a számla benyújtására a teljesítést 

követően jogosult.  A  számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás. 

4.4.  Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla  30  napon belül átutalással kerül 

kiegyenlítésre a Vállalkozó  számú 

bankszámlájára. 
4.5. A  helytelenül kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számlára kifizetés nem 

teljesíthető. 

5. Kapcsolattartás: 



5.1.  Kapcsolattartásra kijelölt személyek, elérhetőségeik: 
Megrendelő részéről: 

Név: Bardovits Gábor, Közterület-felügyeleti Ügyosztály 
Cím:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67 
Telefon:  06-1-459- 2596 
E-mail:  bardovitsg@jozsefvaros.hu  

Vállalkozó részéről: 
Név: 
Cím: 
Telefon: 
E-mail: 

5.2 A  kapcsolattartásra kijelölt személyek adataiban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek 
egymást írásban, lehetőség szerint előzetesen értesítik. 
5.3 A  Szerződő Felek közötti minden nyilatkozatot, vagy egyéb értesítést írásban — tértivevényes 
levél, személyes kézbesítés,  e-mail  — kell eljuttatni az  Si  pontban meghatározott elérhetőségekre. 
5.4  Az  e-mail  útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek,  ha  a címzett azt igazoltan 
kézhez vette, arról automatikus, vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 

6. Garancia:  
Vállalkozó a szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a 
legmagasabb minőség biztosításával köteles eljárni. 

7. Szerződésszegés jogkövetkezményei:  
7.1. A  szerződés felmondására és megszüntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. 
törvény rendelkezései irányadók a szerződésben rögzített kikötésekkel. 
7.2. A  Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja 
a szerződést,  ha  a Vállalkozó 
- szerződéses kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi; 

- fizetésképtelenné válik, ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, 
végelszámolást határozza el, felfüggeszti tevékenységét, kifizetéseit beszünteti; 
- tevékenysége következtében Megrendelő érdekeit, vagy jó hírnevét sértő esemény következik be; 
- tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt jogerős elmarasztaló határozatot 
hoznak. 
7.3.  Felmondás esetén a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult. 
7.4. A  Vállalkozó jogosult a szerződést  90  napos felmondási határidővel megszüntetni,  ha  a 
Megrendelő a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére jelen szerződés rendelkezéseinek 
betartásával készült, a Megrendelő által elfogadott teljesítést követően szabályosan kiállított 
számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest  120  napot meghaladó késedelembe esik. 
7.5  Szerződő Felek nem követnek el szerződésszegest,  ha  kötelezettségeik teljesítését „vis major" 
akadályozza meg, amely a szerződés aláírását követően következik be. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
8.1.  Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a jelen keretszerződéshez kapcsolódó 
eseti megrendelésekben meghatározott teljesítési határidőkhöz képest késedelmesen teljesít, úgy a 
Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.  A  késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés 
napjától kezdve naponta a nettó vállalkozói díj  1%-a, de  legfeljebb a nettó vállalkozói díj  10%-a. A 
késedelmi kötbér összege esedékessé válik,  ha  a késedelem megszűnik; vagy  ha  a kötbér eléri a 
kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a  15  naptári napot, 
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
8.2.  Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval. 
8.3. A  késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a 
teljesítés alól. 
8.4.  Megrendelő jogosult az általa érvényesített kötbért a vállalkozási díjból visszatartani. 
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8.5.  Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerződésszegés 
7.2.  pontban meghatározott eseteiben), vagy,  ha  a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.  A  meghiúsulási kötbér 
mértéke az eseti megrendeléshez kapcsolódó nettó vállalkozási díj  10%-a. A  meghiúsulási kötbér a 
teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás Vállalkozóval történő írásos 
közlésével válik esedékessé. 

9.  Egyéb rendelkezések: 
9.1.  Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik  a  tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi 
jogosultsággal és feltétellel, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely  a 
tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeknek vagy jogosultságoknak érvényességi ideje  a 
szerződéses időszak ideje alatt lejár, úgy ezeket meghosszabbítja. 
9.2.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  a  jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására 
jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól jelen 
szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó  a  szerződés teljesítése során 
tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag  a  Megrendelő jóváhagyásával hozhatja 
harmadik személy vagy hatóság tudomására.  A  jelen szerződés alapján elkészített tanulmányok 
nyilvánosságra hozatalához  a  Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  A  titoktartási 
kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely jelen keretszerződés azonnali 
hatályú felmondását vonhatja maga után  a 7.2.  pontban foglaltak szerint. 
9.3.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben  a  szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy  a  beszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával 
ellentétes lenne, akkor  a  szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további 
jogcselekmény, így különösen  a  szerződés módosítása nélkül —  a  megsértett kötelező érvényű 
jogszabályi rendelkezés vagy beszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell 
megfelelően alkalmazni akkor  is, ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése  a  szerződés része (vagy  a  szerződésben szövegszerűen szerepelni kel)) és 
azt szövegszerűen  a  szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés  a  szerződés részét képezi). 
9.4.  Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. 
(X11.31.)  Korin. rendelet  50.  §  (la)  bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezet, és az 
államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  I.§ 4.  pontjában és  41.  §  (6)  bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel  a  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (I)  bekezdése  1. 
pontjában foglaltaknak megfelel. 
9.5.  Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően  is,  kölcsönösen 
betartják  a  hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen,  de  nem 
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi 

törvény (,,Infotv."), valamint  a  természetes személyeknek  a  személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a  95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezésérő l szóló Európai Parlament és  a  Tanács  (EU)  2016/679.  számú 
rendelet („G DPR") rendelkezéseit. 
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy  a  GDPR  5.  cikk  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján kifejezetten 
jogszerűnek tekintik  a  jelen szerződés alapján  a  másik fél rendelkezésére bocsátott személyes 
adatoknak  a  másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés  a  jelen 
szerződés teljesítéséhez  a  másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy  a  jelen szerződésben 
megadott adatok  a  valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy 
egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik. Felek rögzítik, hogy  a  személyes 
adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos kötelezettségek  a  Vállalkozó részéről  a  teljesítésben 
közreműködőkre  is  megfelelően vonatkoznak. 
9.6.  Szerződő Felek kikötik, hogy  a  jelen keretszerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita eldöntése 
ügyében  a  Pesti Központi Kerületi Bíróság  a  kizárólagos illetékességét kötik ki. 
9.7.  Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi — Megrendelő példányához csatolva —  a 
beszerzési eljárás iratanyaga (ajánlattételi felhívás, nyertes ajánlat). 
9.8.  Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba. 
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Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen keretszerződésben foglaltakat elolvasták, megértették, és 
mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták  4 
eredeti példányban. 

Budapest, 2020.     2020.  

Megrendelő Vállalkozó 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviseli: 
képviseli: Pikó András 

polgármester 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Budapest, 2020.  

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Fedezet  Budapest, 2020.  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Paris  Gyuláné 
gazdasági vezető 
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