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Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

E|őzmény
A Képviselő-testület a 448/2012. (x[.06.) szźtmíl hatarozatéban dĺintéseke t bozotta Józsefuárosionkormányzat részére térinformatiřuĺ ."na,"". u".,"""te.äol, melyben ,i^.ił*a PolgármesteriHivatalban 2013, évbenu' 

"gy.eg",-iJĺoĺo.-u,ikui,";a;;; ki6i*ää.döo;ä"J,ŕ, összegben, mely
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A becsĺilt éľték
A becsült értéknettő-7:009.099:..Ľt, melynek a?apjána Józsefuárosi onkormá nyzatKözbeszerzési és
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szeľinti, l,aza,ełłerzesĺ éĺekhatĺJ ei

Abeszerzés táľgya
Szállítási szerződés a|apjźn a
- térinfonnatikai rendszer leszállítása és üzembe helyezése:o térinformatíkai rendszer kiépítése 

lmelľ -'gau* ro g|aija a|apszoftver licencek) beszerzése;o míĺszaki taľtalomnak megfeielő testreszabása, fejtesiések elvégzése;o adatállomány feltöltés és konvertálás:o telepítése;
o prőbaizembiztosítása;
o a rendszer hasmálatával kapcsolatos oktatás.

- support szo|gźitatásellátása:
o specifikált adatkörcikre és azok ľrĺ{tesĺ'cl'||1ránakmegfele1ően adattaľtalmak frissítése;o térinformatikai ľends zer uzembehelyezését koveto jotářás és hibajavítás bifosítása:



. egyéb szolgáltatások (amely magában foglalja legalább a

fělhasználás során megváltozott igények kiszolgá1ását) is

maximum 10 óľa hívható 1e.

A szti|itásí szer zodés időtartama:

kísebb továbbfejlesztést, a
biztosít' melyekre havonta

o a testreszabott, adatolĺJ<al fęltöltött térinformatikai rendszer szállításának határideie a

szerződés aIáiĺźsátőI számított 6 hónapon belĹil;

. a suppo ĺt szo|gtůtatást az aján|attevő a térinformatikai rendszer üzembe helyezésétől számított

1 éüg biztosítja.

Ajánlattételľe felkéľt szeľvezetek
A Szabźiyzat a1apjtn a közbeszęrzési értélĺüatiĺrt el nem érő szo\gtrltatas megrendeléséľől dönteni

1ega1ább ót u3ĺĺuib"kérésével lehet' Az ajánlattételi felhívás - mely az eLőteqesztés 1. sz. mellékletét

kěpezi_zolz.đecember 19-én elektronikus tltoĺazalábbi szervezeteknek került megkÍildésre:

1. CompArt Stúdió Kft., szélĺ*lely: 1034 Budapest, Bécsi út 88-90.

afelkérés inäoka: Előzetes piackutatás és más fővárosi kerületekben végzettmunkája alapjan

2. HungaroCAD Kft.; székhe|y: 1022 Budapest, Bogár úca76ĺb.
afelkérés ináoka: Előzetes piackutátás és más fóváľosi kerületekbenvégzett munkája alapjan

3. CAD+Inform Mérnöki, Szoftverfejlesztő' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (CAD+Inform

Kft.).; szélĺhely: 4026Debrecen, Bem tér 18/C

a felkérés indoka: Internetes piackutatás alapján

4. Vaľinex lnformatikai zRt.; székhely: 1141 Budapest, Kőszeg ltca 4.

afelkérés indoka:Előzetes piackutatás és más nag1ruárosban végzett munkája a|apjźĺn'

5' ViaMap Kft.; székhely:2176 ErdőkÍirt, Tég|aházutca4.
afetkérés indoica: E1őzetes piáckutatás és más fővárosi kertiletekben végzettmunkája alapjan

Fentieken kívül tájékoztatom a Bizottságot - figyelemme| az aján7attételi felhívás 23. pontjában

foglaltakra _,hogy_azajánlattéteti felhívás a www.iozsefvaľos.hu oldalon is megjelent.

Eljáľási cselekmények
o az Ąźĺiattételi fithívás módosítása f}I3,januar 18-án, amelyről az ĺisszes ajránlattételre felkétt

szervezetértesiilt, valamint a honlapon megjelent.

. ajáĺlLattételi határidő _2oI3. februar 15., 10.00 óra - ajánlattevők:

- CompArt Studió Kft.
- HungarocAD Kft.
- Varinex lnformatikai zRt.
- ViaMap Kft.
- Rudas &, Karig Számítástechnikai,

megjelenés alapján)
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(honlapon történt

o ajánlatok bontása _2013. februĺár 15' 10.00 óľa.

. 
"g" ajźnlattevo hiánypótlásra felszólítása, egy ajánlattevő gazdasági indokoltságra történő

felszólítása.

Ajánlatok érvényességénevérvénytelenségének megállapítása
A Rudas & Karig Sžámítástech''ikui, Kěreskedelmi és Szolgáltató Kft. aján|attevő ajźnIata

érvénýelen tekintJttel arra hogy az á|tala benýjtott dokumentáciő gazđasági indokoltsága nem

tisztázott'
A CompArt Stúdió Kft., a HungaroCAD Kft., a Varinex Infoľmatikai zRt., a ViaMap Kft.

ajánlattevő ajźn7ata érvényes tźlrgya|ásra alkalmas.

t
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o 4 egyezteto tárgya|ás az a|átbbiak szeľint:
1. műszaki tartalmat egyeztetó,2013. március 28. 15.00 óra,
2. muszakj tartalmat egyeztető,2013 ' ápn|is 1 1. 15.00 óra,
3. műszaki és szerződéses feltételeket egyeztetó,2Ol3. ápńlis 26.72:00 őra,
4. szerzódéses feltételeket egyezteto,2013. május 21. 8:15 óra.

A tĺárgyalásokról emlékeńetők készĹiltek, az Ajźn|attevők részleteiben megismerték a beszerzési
eljárás tźrgyátképező feladatot, a szállítási szerződés tervezetben foglaltakat elfogadták.

Végső ajánlattevők, végső ajánlatok
Végső ajánlattéte|i határidő: 2013. május 2I.9:30 ôra, ajánlattevők: .

- CompAĺ Stúdió Kft.
- Varinęx Infonĺratikai zRt.
- ViaMap Kft.

A HungaroCAD Kft. ajánlattevő nem jelent meg a tárgyaláson , ezért a 2073. február 1 5-én benyujtott
ajźnlata keriilt értékelésre, figyelemme| az ajźn7attételi felhívás 19. pontjában foglaltakra'

CompArt stúdió Kft. ajánlattevő ajĺánlata
- térinfoľmatikai rendszer kiépítése 2.200'000,- Ft +AFA
- support havi díja 12x250.000,- Ft +AFA
- ľendelkezésre állási idő: (órďperc) 0 óra 30 peľc

HungaroCAD Kft . ajánlattevó ajánlata:
- térinformatikai ľendszeľ kiépítése 6.990.000, - Ft +ÁFA
- support havi díja 12x150.000,- Ft +ÁFA
- rendelkezésre állási idő: (órďperc) 0 óra 59 perc

Varinex Informatikai zRt. aj ánlatt evő ajánlata:
- térinformatikai rendszer kiépítése 2.2O},OOO,- Ft +ÁFA
- support havi díja 12x25o.oo0,- Ft +ÁFA
- rendelkezésľe állási idő: (órďperc) 3 őra

ViaMap Kft. ajánlattevő ajźĺn|ata:
- térinformatikai rendszer kiépítése 490.000,- Ft +ÁFA
- support havi díja 12x530.000,- Ft +ÁFA
- rendelkezésre állási idő: (órďperc) 6 őra

Végső aján|atok éľvényességénelďérvénytelenségének megállapítása
HungaroCAD Kft. kivételével valamennyi ajanlattevő felé kiegészítő tájékoztatás felhívás keriilt
megkiildésre a végső ajźn|at gazdasági indokoltságáľa vonatkozóan.

ViaMap Kfi. ajdnlata:
a térinformatikai rendszer kiépítésének költsége aránytalanul alacsony, a support havi díja aránýalanul
magas. Minden esetben a support időszakban magasabb, közel kétszeres napidíjjal számol. A napidíj 8
órára vonatkoztatva jelenik meg. Az adatkör frissítések mennyisége és a ráfordítandó idő tulbecsült.
Ajánlattevőnek nem feladata az adatrögzitést. Rendszeres oktatást tervezett be a support időszakban is,
az ajźnlattételi felhívás szeńnt az a rendszęr üzembe helyezése sorián felmeriiIő köte|ező feladat.

Fentiek a|apjtn javasolt az ajánlat érvénýelenné nyilviánítása.

CompÁrt Stúdió Krt. ajónlata:
a végső ajánlat szeľinti áľ több mint hrisz szźza|ékka| eltér a becsült értéktől. Ajránlattevő _ abeszerzés
tárgya szerinti feladatot az tita|a fejlesztett Minerva térinformatikai rendszeľrel k'lvánja
megvalósítani, mely rendszer fejlesztés nélkiil teljes könĺen képes megvalósítani. Az aján7at az eddig
fejlesztett Minerva rendszerelemek fejlesztési kĺiltségét nem taľtalmazza. A kiépítési időszakban
becsült ráfordítási idő elfogadható a migrálandó adatkĺir<jket és a testreszabási feladatokat tekintve. A
support időszakban tervezett ľáfordítási idő az elvarásoknak megfelelő.

Fentiek a|apjźn az ajźn|at érvényes.



Var inex Informatikai z Rt. aj ánlata :

a végső ajźlnlat szerinti ár több mint húsz száza|ékkal eltéľ a becsült értéktől. Ajanlattevő abeszerzés
tárgyát képzó térinfoľmatikai rendszer kiépítését és support szolgáltatást teljes mértékben a jelenlegi
szakember gárdźtva| kívanja ellátni. A kiépítési ídőszak és a support szolgáltatás tervezett ráfordítási
ideje arányos az elvégzendő feladattal.

Fentiek a|apján az ajźn|at érvényes.

Végső éľvényes ajánlatok bíráiata
Az ajźn|attételi felhívás 9. pontja szerint Ajánlatkérő az aján7atokat,,az összességében legelőnyĺisebb
aján7at" elve szęrint értékeli, és minden részszempont esetében a fordított arányosság elvét
alkalmazza.

Szempont Súlvszám
térinforrnatikai rendszer kiépítésének tlraĺetIő Ft + Afa, bruttó

forint
5

support havi díja nettó Ft + Afa lhó, bruttó forint 3

hiba elhĺárítása, módosulés átvezętése miatt kivonulási, vagy
hibaelhárítási, ľendelkezésre állási idő (óra, perc)

I

t- '.: p-oot- . -. ,

térinformatikai ręndszer
kiéoítésének költsése nettő2 200 000 Ft 50,0

suooort havi díia nettő 250 000 Ft 19.2

ľęndelkezésre állási idő (órďperc) 30 oerc 10.0

summa

aiaĺat,
térinformatikai rendszer
kiéoítésének költsése nettó 6 990 000 Ft 19.2

suooort havi díia nettó 150 000 Ft 30,0

rendelkezésľe állási idő (órďperc) 59 oerc 5,6

summa

térinformatikai rendszer
kiéoítésének költsése nettő 2 200. 000 Ft 50,0

support havi díia nettó 250 000 Ft 19,2

rendelkezésre állás idő (órďperc) 180 pęrc 2.5

summa

Fentiek a|apjźln az összességében legelőny<isebb ajánlattevő a CompAlt Stúdió Kft. (székhely: 1034
Budapest, Bécsi út 88-90.). A nyertes ajiánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a Varinex
InformatikaiZrt. (szék,hely: 1141 Budapest, Kőszeg utca 4.).

Az előterjesztés3. sz' mellékletétkepezianyertes ajánlattevővel kötendő szá|Iításiszerzódéstdrvezet.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mtĺködési Szabá|yzatétrő| szó|ő 25l20I3 (v.27.)
önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alponda szeńnt Ytlrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|jźtrás megindításiáról, eredmény megáIlapittsttrőI,
beszerzésiügyekben az eľedmény megállapításáról.

Mindezeka|ap jánkéremaza|źtbbihatźlrozati javaslatelfogadását'



Határozatijavaslat

,Ą Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság úgy dtint' hogy

1. a ,,Józsefuárosi onkonnányzat részére térinformatikai rendszer bevezetése'' tź!ÍgytL,kozbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a CompArt Studió Kft. (székhe|y: 1034 Budapest,
Bécsi út 88-90.); a HungaroCAD Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bogár utca I6lb), a Varinex
IĺrfoľmatikaiZrt. (szék,hely: l141 Budapest, Kőszeg utca 4.) ajánlattevők ajánlata érvényes.

2. az,,összességében a legelőnyösebb ajánlat'birtůati szempont alapján abeszęrzési eljarás nyertese
a CompAľt stuđió Kft. (szélĺüely: 1034 Budapest, Bécsi út 88-90.), ajźn7ata: téńnformatikai
rendszer kiépítésének tra 2.2OO.Ooo'- Ft +ÁFA, support havi díja 12x250.000,- Ft +ÁFA,
rendelkezésre állási idő: (órďperc) 0 óra 30 peľc.

3. a nyertes ajánlatot kĺjvető legkedvezőbb ajánlatot tevő a Varinex Informatikai Zrt. (szék'he|y:

1141 Budapest, Kőszeg utca 4.), ajźn7ata: térinformatikai rendszer kiépítésének ára2.200.000,-Ft
+ÁFA, support havi đíja 12x250.000,- Ft +ÁFA, rendelkezésre állási idő: (órďperc) 3 óra'

4' a2. pont alapjĺán felkéri a Polgárľresnrt a szá||itási szerződés a|áírźsźra'

Felelős: Polgármester
Határidő: 1-3. pontok esetén 2013. junius I0.,4. pont esetén 2013. június 15.

A döntés végrehajtását végző szewezetiegység: Városfejlesztési és FőépítésziLJgyoszttiy
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjráľa: honlapon

Budapest, 2013. junius 4. +v:̂
Fernezelyi Gg,gely DLA
mb. főépítész

rÉszÍrpľľn: Vl'RosľBĺLEsZTÉsI És FoÉpÍrÉs z|'ÜGY oszT ÁLY

LBÍnľe,: ANNUS vIKToR, PÉľpnrryMÁnroľ kĺ-
PÉNzÜcyIFEDE'ETETIGÉNYEL: :+<-.Vtk .( tL1^44-ot .-J
JoGIKoNTRoLL: VJ,'lĄ.

EI-mľoRlzľp: 
rt, , €

,Í,, -ť&#ą*řyDR. MÉszÁnERIKAĺurcvzo 201J JUN 0 4'

BETERIESZTÉSRE ALKALMAS: rivÁHe.cyľe.:

A VÁRoSGAZDÁ'LKoDÁSI
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4. sz.

ĺ.lÁnlĺ.rľlĺľľu lilclľlĺvÁ-s

a ,,Jĺizsefvál.osi onkoľmányzat ľósz(ll.c ĺóľinfoľnrntiklti l.cnĺlszcľ bcvclzcĺćsc'' títtgyťl közllcszcľzćsi
éľtékllatáľĺ el lrelrr érij beszeľzési eliáľásban

Budapest Fŕĺváľos VIII. kcľĺilet Józscfr,áľosi Önkol.nlányzaĺ közlreszcľzćsi éľtr-ikhatiut cl nc:nl ćto
beszerzési eljáľást hiľdet meg, alrrelybell ajálllattcv(ĺként í'blkéľi olrt, illetve az Ölr illtal vezetett szcľvez',e1ct';

1. Az ajánlatkéľő neve, cínre:

Budapest Föváľos VIII. kerĹilct JózsefváI osi Önkonnálryza|
Cím: l082 Budapesĺ, Batoss u.63-ó7.
Az ajánlatkóľő nevébcn cljáľó szelvczct lrovc, cĺnrĺ:, tclcfĺln- faxsz,árrra, c-nlail cínrc:

Budapest Főváľos VIIĺ. kertilet Józse|városi onkonnállyzĺlt |)olgáľlnestcľi I.ĺiva(ala Váľosĺ.cjlesztési
és Főépítészi Iroda
1082 Budapest, Baross u.63-6'l.
Tel: 06-l-459- f27l
E-mail : annusv@j ozsefvaľos' Ilu

2. Az ajánlatkéľő álta| a szeľzőĺlósltcz ľcnĺ|elt clnevczós:

Szállítási szeľződés alapján a Józsefvárosi ol*oľnrányzat döntési ĺblyanataihoz sziikséges gytx.s ćs
hatékony adatok szolgáltatására és ezek kezelésélrcz szükségc's téľinľoľrnaĺ.ikai ľenclszer bevezet'ése
ós üzembe helyezŕse, amely rnagálran foglalja:

- a térinfoľnratikai szoftveľ beszeľzéséĺ.
- annak telepítését,
- próbaüzembiztosítását,
- a ĺenđszerhaszllálatával kapcsolatos oktatást

az ajáilattételi felhívás mellékletét képez,o miisz'aki leírásban foglaltak szerint.

Ajánlattevő a térinťonnatíkaí ľendszer üzelrrbe helyezéstől számított 1 évig a szoftverkövetést és

kaľbantaľtásĹ biaosítja.

3, A szerzőĺlés ĺĺlőtaľtama' teljesítésĺ hatáľidő:

A szállítási szerzłíđés határozott időtaľtamli az a|ábbíak szeľínt:
a) a téľínfonnatikai rendszeľ üzembe helyezésének végteljesítési hatáľideje a szeľződés

megkötésétől szárnított 6 hónap;
b) ajánlatkéľő a részteljesítést az ajánlattételi fclhívás rrrellékletét képező rnĹiszaki leíľasban

szereplő modulok 50%-nak üzembe helyezésével bíztosĺtja;
c) a szoftverkövetés es kaľbantartás időtartama a szoftveľ éles üzembe helyezésétĺíl szárnított l

év.

Jelen közbeszel.zé,si éľtékhaĺáľt eĺ nem éľő beszeľzés becsült értéke neuó 7,00a.000 ,- Fl,

4. A te|jesítés helyc:

Budapest Főváros VIII. kęrület Józsefuárosi onkonnányzat Polgáľmesteľi Hivatala Városfejlesztési
és Foépítészi Iroda l082 Budapest, Baross u' 63-6,7 . 306-os helyiségcsopoľt.

5. Aszeľződéstbiztosítóľnellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér a nettó szerződés áľ l oÁ-a, meghiúsulási k<ĺtbér a bruttó szerzódés ár 10 o/o-a,

Kósede|mi kłitbóľ: A szeľződés ajánlattevőnek felľóható késedelmęs teljesítése esetén az aján|attevő
késedelmí kötbért köteles fizetni. Ajániatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult az aján|attevi5
által kiállított számlába beszámítani.



MeghÍúsulási kłĺtbéľ: A szerződés teljesítésének ajánlatĺcvo hĺt]iÚát,ól trckiivctkeziĺ lrlcglriúsulĺlsa
esetén az ajánlattevő meglriúsulási kötbélĺ köĺcles ĺizetni.Ajĺinlaĺkéro a nrcghiúsul/łsi kijĺbéľ tisszcgót
j ogosult az ajánlattevő által kiál lított' szálnlába beszáĺn ĺĺ ani.

6. Ázajánlatkérőpénzĺigyiellcnszĺlgáltatásánalĺfclĺétclc:

Ajánlatkéto előleget nęnr ťtzet. Ájánlattevo a tédnfoľmaĺ'ika ľcnĺlszeľ ĺĺIcs iizerrrbc hclyezéséíg l
résszámla és I végszámla benyujtásáľa jogosult az ajánlaĺtćĺeli felhívás 3. pollĺja ala1ljáll, nrelyct
Ajánlatkéró a teljesítésigazolást kovető 15 lrapon belül áĺutalással egycnlíti ki'

Ajánlatkérő a szoítveľ nyomon kĺĺvetésének és kaľbarrta{ásárrak clíjáĺ uĺólag, lravi szánrla kiáIlítása
ellenében, a teljesítésigazolást köveĹöen l5 napon belĺil átutal/rssal egycnlíti ki.

Az ajänLattevők csak magyaľ foľintbatt (I{Ur) telretnek ajálllatot és a sz-cľzőĺléskiiĺés valutallcrllc is
csak ez lehet.

Ha az ajän|ati áľ számokkal mega<lott iisszegc ls a bctŕivel leíĺ' összegc kiizött eltél.és valr, akkoľ a
betíivel kiíľt összeget tekinti az Ajánlatkéľő érvényesllek.

Az ajánlatban szereplö áraknak fix áIllak kell lerurie, vagyis az ajánla1tcvők senrnrilycn Íbľnrában és
semmilyen hívatkozással sem tehetnek változó áľat tafta|nrazó ajánlatot.

A nettó árakat tĺgy kell rnegadni, hogy azok taľtalnrazzanak nrillĺlen jálulékos költséget, fiiggetlentil
azok fonnájától és fonásától, pl. váln, külonböző díjak és illetókek, stb. Mindcrr áľa<latot tigy kcll
megadni, hogy a nettó áľ mellett egyéľtelmiĺ fonrrábatr szerepcljen az AFÁ %-ball és összegszcľiielr,
valamint a bruttó ár.

Az ajánlaÍí ámak tartalmaznia kell a teljesítés időtarÍama alatti álváltozásból eľedő kockázatot és
hasznot is.

Az ajánlatí ánrak taÉaltnaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az aján|aĺ táľgyának
eredményfelelos megvalósításához, az aján|ati feltételekben lĺigzített feltételek betańásálroz
szi'ikségesek, így többek között lninden illetéket, díjat, béľletet, a hibák kijavílásáIroz szĺikséges
költségeket is.

Az aján|at csak banki átutalásos fizetési módot tańalmazhat, mirrden egyéb Íizetési rnód
elfogadhatat|an az Äjánlatkéľő számáľa.

Az ajánlatok kidolgozásakoľ vegyék figyelembe, hogy az aján|ati funak teljes köľűnek kell lęnnie,
vagyis magába kellfoglalni lninden ajánlattevői kiÍizetési igényt'

7. Annak meghatáľozása' hogy az ajáłn|attevő te het-e tłib|rváltozatú ajánlatot:

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot'

8. Anrlak meghatározása' Irogy az ajánlattevő a beszeľzés táľgyánlak ery ľészéľe tehet-e
aján|atot:

Ajánlatkéro tárgyibeszerzési eljáľás vonatkozásában nem teszi [ehetővé részajánlatok tételét'

9. Az ajánlatok elbíľá|ásának szempontja:

Ajánlatkélő az ajánlatokat ,,az összességében legelőnyösebb ajtnlrat,, elve szeńnt értékeli.

Szempont Súlyszám

téľinformatikai ľendszeľ kiépítésének áľa nettó Ft + Afa' bruttó forint 5

szoftverkövetés havi díja nettó Ft + Afa / hó, bruttó foľint 3

ľendelkezésľe állási idő (órďpeľc) I

A ponthatáľok:

MÍnden reszszempont esetében: minimum l pont maxímum l0 pont



Eľtékelós nróĺlszcl.c:

Minden rcszszenrpont esetćben a Kĺizlrcszctzćsck .l'anilcs 2l20O4' szánlťl ajánlásának IIl. .A. |. ba)
potltj a szeľirrti aľányosítás

I0. Kizáľó okok:

Ajánlattevii kiz,áĺásľa kerĺil, alrrenllyibell az alállbikizánĺ okok bánrlc|yike vclc szollrbolr fennĺi|l;

a) végelszárnolás alatt áll, vagy az ellcnc indítĺĺt cs(ĺrleljirńs vagy |.elszánrolĺisi cljílľás ľolyaInaĺban
van;

b) tevékenységét fclÍiiggesztette Vagy akinek tcv<ikenysćgél ĺblíüggesztettĺlk az ďánlattétcl
kézbezv é'telé,nek időp ontj ában ;

c) gazdasági, illetőlcg szakmai tcr,ékcnysĺigćvcl kapcsolatllan jogcliĺs bíľósági ítéletben
megállapított biincselekllléný kĺivete{t eI, alníg a btintetelĺ' előélethcz ftizodłi h/rtrarryok alťll
nem męntesüIt; illetőleg akinek tevékcllységét a jogi szelnéllyel sz,ellrben alkalľlazhaló
büntetőjogi intézkedések.őlszóló 200l' évi CIV. t(iľvény 5. $-a (2) bekcz.tlés b), vagy g) po''tja
alapján a bíróság jogeľiis ítéletében kĺrľliitozta, az cltiltás ideje alatt, illetőleg lla az ajzin|aĺtevő
tevékerrységét más bíľóság hasonló okból ĺ!s n:ódolt jogcľősen koľlátozta;

d) egy évnél regebben lejáľt acló-, vťrmfizctćsi vagy táľsadalolrrbiztosítási jálulékfizetési
kĺitelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkéro székhelyc szcľilrti oľszág
jogszabźiyaí alapján - nęm tett eleget, kivĺśve, ha megĺizrtósóľe lralasztást kapott;

e) azá||anháaaŕásróI szóló 20l1' óvĺ CXĹ]V' t<iľvény 50. $ (ĺ) bekezdésének a) potttja szerinti
ľenđefett munkaiigyi kapcsolatok megséľtésévcl

í, a munkaviszony létesítésével összefiiggó bejelelitési kötelezettség eImulasztásávaI
összeÍiiggésben két évnél nenr régebben joger.őľe emelkedett kiizígazgatási, vagy arrnak
feliilvizsgálata esetén bíľósági hatáľozatban nregállapított és mullkatigyi bírsággaI vagy az
adőzás ľenđjéľől szóló töľvény szeľintĺ nrulasztási bíľsággal sújtottjogszabályséltést követctt
el, vagy

ií. ktĺlfr'lđí Magyarországon elrgedéIyhez kötött fog|alkoztatása esetén az cngecĺély Inegkércséľe
vonatkozó munkáltatói ktitelezettség elmulasztásáva1 összefiiggésben két évrrél lleln
régebben jogerőľe elnelkeđett közigazgatási vagy anrrak fęlülvizsgálata esetén bírósági
határozatbarr megállapított és a központí költségveĺésbe tcirtérro befltzetésre kötelezésscl,
vagy a lrarmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és taÉózkodásáľól szóló töľvény
szeľirrti közľendvédelmí bírcággal sújtott jogszabályséĺést követett el;

Đ a biintető töruénykőnyv szeľintí bÍinszeľvezetben részvétel - i<leéľtve biincselekmény
biinszeľvez-etben Íöľténő elkövetését is ., vesztegetés, vesztegetés nemzetk<ĺzi kapcsolatokbatl,
az eulopai közosségek pénzügyi éldekeinek megséltése, illetve pénzmosás bűncselekményt,
vaw személyes joga szeńnti hasonló biĺncselekĺnéný követett 9l, feltéve, hogy a
biincselelanény elkövetése jogerős bÍľósági ítéIetben megállapítást nyeľt, amíg a btintetett
elóéletlrez fiĺzödő hátrányok alól nem mentesüIt;

g) három évnéI nem ľégebben súlyos, jogszabtiyban ĺneghatározott'szakmai kötelezettségszegést
vagy szakmai etikai szabályokba iitköző cselekedetet kövętett eI, vagy korábbi . háľoln évnél
nem régebben lezárult - közbeszerzésí eljáms alapján vállalt szelződéses kötelezettségét
súIyosan lnegszegte, amelyet az ajánlatkéro bizonyítani tud.;

Igazo|ás mĺôdja: eredetbelr, ajánlattételi felhívás szerinti nyi|atkozat aláírásával.

Az a|kalmassági ktĺvetelmények:

Az ajánlattevők pónzügvi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövete|t igazolásí mód:

Pl. Ajánlattevő köteles csatolni a2OO9.,20LO.,2011' üzleti év teljes forgalmáľól (nettó áľbevétel)
szóIó beszámolóját másolatban, attól fiiggően, hogy mikoľ jott létre, illetve mikoľ kezdte lneg
tevékenységét,

11.



P2. Az ajánlattevó közös ajárrlattótel esetćn nlitlĺĺen aján|atĺeviĺ köĺeles csalo|ni valatrrcnnyi

cégkivonatábalr szere1rló számlavezető pénzinĺćzclnck. (az ajánIaĺté(c|i ĺblIlívĺłs nlcgkiilĺlćsćĺ
megelőző 30 napnál neln rcgebbi) a nyilatkozatát az alátr|li ĺartalollulal:

. mióta vezeÍí a barrkszámlát,

. számláján 2012. januáľ 1. napját kovetĹiclr vo|t.c 45 llapot lllcgha|adó ir.lťiĺaľĺallrťt scrľl>an

állás.

Az ajánlattev.ők pénziigyĹgazdasági alkalntasságának urinůmurlrkiivcĺc|nlćnyc(i):

Pĺ. AĺkallnatIan az ajálrlattevo, aurennyiben a 2009., 20l0', 20ll-cs iizloti ćv bĺirnrclyikćbcn a
téńnformatikaí szoftveľekkel éréĺkesítésébiĺl, béľbcaĺ|irsából, letrdszeľkĺiveĺćsćbijl száľnrazťl

folgalma nęm éľte el az 7.000.000,- Ft-oĺ (rlcttó áľbevétcl)'

Pf. Az ajánlattevő alkallnatlalr, atrrennyíben báľnrelyik a cégkivonal'ában szeľc1llő szán|avezctiĺ
pénzíntézetéLől szánnaz-o nyilatkozata alapján báľnlelyik szánrlaján 20I2. jarruál. |. után 45 napol
meghaladó soľbalr á1ló tétel mutatkozott.

P3' Alkalmat|an az ajánlattcvő, atrrennyilren a beszcľzés tálgya szcľinti tevékenysĺlgćbiĺI
szźrmazó nettó foľgalrna a 2010, 201l-es években cisszesen nenr élte el a nottĺi 35 milliĺi
fodntot.

Az aján|attevők Ęĺĺszaki.szaknlai alkalnrasságának nlegítóleséhcz szĺĺksěgcs aĺ|atok ós a

megkiĺvcte|t igazolási mód :

Ml' Au ajánlaĺtevő kĺiteles csatollri az aján|attéíeli felhívás közvetlen megkĺil<|ését ntegclőző 36
hónap összességébetr a beszeľzés táľgyával azoľlos' vagy lrasonló (télÍnťonrratikai relrdszeľ
beszerzése és telepítése) munkáíľa vonatkozó szeľzőcĺéseit - legalább a teljesítés iĺlejc, a szerzőclĺlst

kötó másik fél, a szolgáltatás táľgya, továbbá az elleilszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más aclat megjelölésével - taltallnazó, a szeľződő íbl által aláírt nyilatkozatáL.
Arnennyiben a megjelölt munkát az ajánIaĺtevő nem tirrállóan végezte, nyilatkozzon arlol, hogy
annak mely részét és rnilyen összegbelt végezte. (együttes rnegfelelés)

Mf , Az ajánlattevő köteles csatolni telepiĺléseken' végz,ett ölrkonnányzati téľinformatíkai ľenclszeľ

ađatbázisának migrálását, ľészletesen nreglratározva milyen adatbázisokból hajtotta végre a
műveletet, az ćita|a aláíľt nyilatkozatát.

M3. Az ajánlattevő köteles csatolni az aján|aÍtételi felhívás közvetlen megkiildését nregelĺiző 4 év
összességében település szabáIyoztsi tervét és építési szabźiyzatártak térinfonnatíkai ac|afuázisba
ľendezéséről szóló, a szerzođo fél áItaÍ aláíľt nyilatkozatáÍ.'

I,/'4. az ajánlattevö k<jteles csatolni minimum az aján|attételi felhívás közvetlerr megktildését

megelőző 2 éves folyarnatos kaľbantattással rcndelkező a beszeľzés táľgyával azonos' vagy
hasonló (Téľinfoľmatikai rendszer beszercése és telepítése) munkáira vonatkozó ľefeľenciáĺ, a
szęľzóclő fél által aláírt nyilatkozatát,

M5. Az ajánlattevő köteles csatolni az źita|a aláíľt nyilatkozaÍot, melyben vá|IaLja, hogy a hiba
elháľítását, a bejelentéstőI számított 24 őľán belül elvégzi.

i['/l6, Az ajánlattevő köteles csatolní azáIta|a aláírt nyílatkozatot, melyben vállalja, hogy a módosulás
átvezetése miatt a feladatok elvégzését, a bejelentéstől számított 12 őľáll belül megkezdi'

Az ajánlattevők műszgkĺ.szakmai alka|masságĺinak mininlumkiĺvetelnrćnye(i):

Ajánlattevő vagy a beszetzés értékének L!o/o-át meghalad,ó mérÍékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója - ađott esetben a 10o/o alattí alváIla|kozőja - (együttes megfelelés) alkalmatlan a

szerződés teljesítéséľe, ha nem rendelkezik:

ľ'{L. az ajánlattételí felhívás megktildésének napját megelőző 36 hónap összességében legalább egy
db nettó 5.000.000 rnillió F.t éľtéktĺ' a beszęrzés tárgyáva| azonos (Térinformatíkai rendszeľ
fejlesztése, beszeľzése és telepÍtése, betanítása és üzemeltetése, karbantartása) ľefeľenciával.



M2. legalább 1 db, legalább 30.000 ĺiĺ ľelotti lakossĺig szálrrllral ľcllĺ|c|kcz(i ĺclcpiilćsekcll vćgzctl
önkorrnányzati téľinfontlatikai ľcnĺ|szcr aĺlat'brĺzisĺulak nligrálłisítval.

i[.ĺ3. az ajánlattételi felhívás kiizvetlcn mcgki'ĺlĺló.séĺ' nrcgeliĺziĺ 4 ĺlvben, |cgalĺlrbb l db a tclcpÍilris
szalrályozísi tervét és építési szabĺilyzatĺirrak |érinĺilľnlaĺikai aĺ|aĺlrłizisba ľcndczéséltil szólĺi
referenciával'

iĺ/.4, az ajánlattéĹeli fclhívás közvetlcrl megkiilclésćĺ nlcgel(ĺz.o 5 óvlrclr, |egalĺibb 30'000 ĺ'o |.cle(ti

Iakosság számmal ľendelkezĺS tclepüléseken Iegalłlbb l db 2 óvcs ÍilIyallraĺĺrs kłrľlranĺaľtĺisi
szelződéssel'

M5. az ajánlattevó a lriba elháľĺtását, a bcjclentĺisĺiil szirlni{ott 24 <1rál bclü| e|végzi'

Ml6,az ajánlattevő a trródosulás átvezctćsc n:iat|' a fclaĺlatok clvćgzóséĺ, a |rcjelcntésĺő| szítnlÍtoĺĺ l2
óľán belül megkezdi.

|2, HiánypĺĎtlási lehetőség:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lelretősógćt teljes köľ|relr biztosíĹja

13. Ájánlattételi hatáľiĺlő: 20l3. januáľ 25. (péntck) ĺ0.00 ĺĺľa

14, Az ajánlat benyújtásálrak cínrc;

Budapest Fováros VIII. keľület Jozsefváľosi onkoľrtrányzat Polgirľnrcsteľi I'Iivatala. Váľosfcjlesztćsĺ
és Foépítészi lľoda I082 Buclapest, Baross u, 63-67 ' (306' sz. hclyisĺlg)

15. Az aján|attéte| nyelvc: magyaľ

16. Az aján|atok fe|bontásának helyc' iĺleje:

Budapest Fóváľos VIII. keltilet Józsefvárosi onkoľmállyzaĺ Polgánncsteľí l.Iivatala, Váľosíejlesztćsi
és Főépítészí lľoda 30ó. sz.lrelyiség l082 Buclapest,l}aľoss u.63.ó7.

Bontás iđőpontja: 2013. janrráľ 25. (póntck) 10.00 óra

|7, Az ajánlatok felbontásán jelenléÍrc jogosultak:

Az aján|atkéľő tárgyi beszerzési eljáÉsban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró képviselóinek
jelenlétét biztosítja.

18. Az aján|ati kötłittség minimális időtartama:

Az aján|,attételi hatáľído lejártától szárnított 60 nap.

t9. Az eljáľásban lehet.e táłrgya|ní, Yagy a bcnyrijtott ajánlatokat táľgyalás nélkiil bíľálják el:

Jelen eljárásban benyrijtott ajánlatokat az aján|atkérő táryyalás titján bítalja el.

Az clső táľgyalás iĺlőpontja: 20l3. febľuár 04. 1ó.00 óľa

A tárgyalás helyszírre: Józsefválosi onkolrrrányzat Polgármesterj Flívatala l082 Budapest, Baross u.

63-67' I/1 00-as tárgya|ő'

Ajánlatkéró rögziti, hogy a szerződéses, péllzíigyí és egyéb feltételekról, valamint níiszaki
kérdésekľől egyszeffe kíván táľgyalni az ajánlattevőkkel,legalább három alkalommal'

Az aján|LatIevők végleges ajánlatukat íásban zárt boľítékban kötelesek átadni (amennyiben

ajánlatkérö a táľgyaláson így ľendelkezik) az aján|atk6.őnek, aki a végleges ajánlatokat még a
tárgyaláson ismeIteti. Aiánlatkéľő felhÍvia az aiánlattevők figYelmét. hogv amenľiben a
táľgvaláson .!ęm yesznek ľészt.lri4ľ.lłptľ\ éľvényesséee esetén az aián|atuk az ajánlat{ét.e|i

hatáľidő leiártakor. az aiánlątgk bontásakoľ ismeľtetett aiánlaŕĺ áľáva| keľii| bíľáłatľa.

A tárgyaláson ajátlattevőt a nevébelr nyilatkozatté.telre ćs kötelezettségvállalásra jogosult (azaz
cégiegyzésre, vaEY cégjegyzésľe jogosult személytól meghatalmazással ľendeIkezó) személynek kell
kęviselnie.



21.

,,,,

20. .Ą dokumelltácÍó ľendc|kezósľc bocsátásállak nróĺ|jĺr' hat:ĺľiĺ|cjc' bcsz-cľzil.si hcl.yc ós pílnziigyi
feltéte|ei:

Ajánlatkélo tárgyi beszetzési eljárnsball ktĺl<ill nriiszaki lcíńst kćszíĺ, t)]Čly az a.jilnlaĺlćtcli Íblllívás
mellékletét képezi'

Amennyiben a szeľződós EU alapokbĺil ĺinanszíľozĺlĺt pľojekĺĺc| és/vagy pľogľälrtn|:tI
kapcsolatos' úgy annak megiclölése;

Táľgyi beszeľzési eljárás az EU alapokból fillatlszĺloztltĺ plĺljckĺtcl és/vagy pľĺrgľalľlrrłrl ncnr
kapcsolatos.

Egyéb infoľmációk:

a) Az ajánlat - tanalolnjegyzéke| köveĺó - elsiĺ olcĺalaként ĺblo|vasólap sz',cle1rcljcll, anrclybcn
közölni kell az értékelés alá kerülő aĺlalokat. az, ajánlat|éte|i fclllíváslroz nlellékclt nlilrtábatr
meglratáľozottak szeľint. Az ajánlati ámt lrettó ĺjs trluttó összeglrcn is nlcg kelI llregaclni.

b) Az ajánlatot 1 eľedeti és ] rnásolati pélc|ánybari kell benyťljtalli. Alncnnyibcn eltéľés vatl aZ

ajánlat ,,eľedetio' és ,,másolat'' péIdánya között, az ajánlatkćl.o az ,,ctcdcti'' pélĺlárryt. ĺckinli
ilányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a kovetkez',ĺj szĺivegct kell szelr:peltetni:

,,TĺĺľĺnfoľIrraĺika * ľcllrontani tikls''

c) A benyujtott ajánlatnak az a|ábbí fonnai követelménycknek kell llregľclelnie:

- Azajánlat etędeti példányát zsinórral, lapozlratóan tissze ke|l fÍizni, a c.sotnóĹ lnatľicával az

ąjánlat elsó vagy lráĺsó lapjálroz r.cigzíteni, a matľícáĺ- le kell bélyegczni, vagy az ajánlattevő
ľészélol elre jogosultnak alá kell ími, úgy hogy a bé|yegzo, illetőleg az a|áitás legalább egy
ĺésze a matricán legyen;

. Az ajźnllat oldalszámozása eggyel kezdőcljön és oldalankénĺ, növekędjęn. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tar1almazó oldalakat szálrrozni, az ĺircs oldalakaĺ ncm kell, cle lehet.
A cílnlapot és hátlapot (lra valrnak) nem kell, de lehet számozní. Az ajánlatkérc az etto|
kisrnér1ékberr eltéľő számozást (pl. egyes oldalaknźi a ĺA, /B oldalszárn) is köteles elťogadni, ha

a taľtalorr{egyzékberr az egyes iľatok helye egyér1eĺlnťicn azonosítllato. Az ajánlatkéľő a
kislnćrtékben hiányos számozást kiegészítlreti,ha ez az ajánlatban vali tájékozódása, illetve aZ

aj źłn|atĺ a val ó h i vatko zása ér dekében szĺiks éges ;

. Az aján|atnak az elején tar1alomjegyzéket kell taľtalnraznia, mely alapján az ajźnĺatban
szeľeplő dokumentulnok olda lszám a|ap1án megtal állratóak;

- Az aján|atot két, _ az ajttnlati felhívásban lneghatáľozott szárnri _ példányban kell beadni, az
eredetí ajánlaton meg kell jelölni, hogy azaz eredeÍí;

. Az aján|atban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell íľnia az adott
gazdáIkodó szervezetné|, eľre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) eľre a jogosult szeméIy(ek)tóI íľásos felhatallnazást kaptak;

- Az ajánÍat minden olyan oldalát, amelyen _ az aján|at beadása előtt _ módosítást hajtottak
végľe, az adott đokumentumot aIáíľó személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggy e| kell ellátni'

Érvénýelen az ajźn\at, ha az Aján\attevő a jelen felhívásban meghatáľozottkizáró okok hatáIya
alatt áIl.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi itutait:

đ)

e)

6
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. az ajänlattételi felhívás megKildésének időpontjánál 60 napnál nem ľégebbĺ cégkivonat
másolati példánya, amennyiben a cégkívonat szeľint el nem bĺrált módosítás van
folyamatban, az esetleges változásbejegyzĺlsi kéľelem a cégbíľóság érkeztető bélyegzőjével
ellátott másolati példánya; egyéni vállalkĺlzó esetében a vál|alkozói igazolvány másolata;

- az ajánlatot aláíľó valamennyi szenrély éľvényes aláĺľási címpéldányának vagy
címmintájának másolata.

Đ Az ajánlatok összeállításával és benýjtásárval kapcsolatban felnrcriilt összes költség az
ajánlattevot terheli.

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat netn magyaľ nyelven keľül benyujtásra magyaľ
nyelvti fordítása is csatolandó.

23. Ajánlattételi fe|hívás megkĺilĺlésónek és a wwrvjozscfvaľos.hu olĺlalon a nregielcnós iĺlőpontja:
2012. december 19.

Budapest, 20l2. decembeľ 1 9.

,w-ŁL,ą
f,ĺ,.>..
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: FelĺllvasólaJl

: ô r4zsefváľosi Onkoľnlányzat ľészóľc téľinfoľmatĺkrĺ rcnĺIszcľ |rcvczcĺ'ósc'' |łiľgyú k(jzbcszcľz.ćsi: s ttov

.. éľtékhatál1 el neirr élo treszeľzósi cljáľásban
I

i Ąánlattevo neve:

:

: Ajánlattevő székhelye:

r Telefon:

Telefax:

E-rnail:

Kijelölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattartó eléľhetősége
(telefon, fax, e-lnail):

Ajánlat

téńnfoľnratikai rendszeľ kiénítésének áľa
nettó Ft + Áfa, bľuttó foľint (számlnal és
betĺĺvel)

szoftverkövetés havi díja nettó Ft + Afa /
hó, bruttó foľirrt (szálnlnal és betűvel)

ręndelkezésľe áIIási idő (ómlpeľc)

[Keltezés]

Icégszeľĺi aláíľás]



NYII.,A'I'KOLA,|'
a ,,Jĺĺzsefvál.osÍ Onkoľlrlányzat ľćszóľc ĺóľiuľoľlllĺrti|ĺai ľcndsz,cľ bcvcz.ĺltćsc'' 1áľgyťl köz.llcsz.cľz.Śsi

él1ékhaĺáľl e| nelrr éľó lrcszcľzćsi c|ĺáľásball

Alulíľott táľsaság (ajłinĺatĺcvó), nrelycĺ' kćpvíscl :

az a|ítbbi nvilirĺkoza ĺoĺ ĺcsszii|r:

Nern állnak fenlr velem / velĹink szeInben az alábbi kizĺiľó ĺrkok, tnely szcľitt|' nclrl lehet a.iírnlatĺevő, aki:

1. végelszámolás alatĹ á||, vagy az. e||ene
van;

2. tevékenységét felÍiiggesztcttc vagy
kézhezvételélrek időpolltj ában ;

3. gazdasági, iĺletóleg szaktnai tevókerlysógóve| ka1lcsolalban jogcľős bíľĺisági íĺélctl:ell nlegállapítoĺ(
bűncseleknrényt követett cl, alrríg a lrüntetetĺ cliićlethcz ĺ"iizőĺtii hátlányok alól neln lncntosiilt;
illetőleg akinek tevékenységéĺ a jogi szerrióllyel szctrrtletr alkalnlazható bĹintetőjogi intézkcdésekŕil
szóló 2001' évi ClV' toľvéuy 5. {i-a (2) bekezdés b), vagy g) ponda alapjłin a bírósílg jogeľős
ítélętében koľlátozta, az eltiltás iĺlejc alat{, iIlctiĺlcg ha az ajánlat|.ev(j tevĺikcllysógét Inás bírťlsílg
lrasonló okból és rnóclon jogeľősclr koľlátĺozta;

4. e1y évnél régebben lejáľt ac|ó., vánlfizctési vagy táľsaĺlalornbiztosítási jáIulćkfizetćsi
kötelezettségének - a leĺelepcdése szľľínti oľszág vagy ,.|z ajánlatkéľći szóklrclye szcľitrĺi oľszág
jogszabályai a|ap1átl - netn tetĺ eleget, kivéve, lra rrregfizetĺĺséľe halasztást ka1rot,t;

5. az áIlamhźntartásľól szóló 20ll. évi CXCV. tölvény 50. {i (l) bckez.ĺlésénck a) poritja szcriltti
ľendezett munkaügyi kapcsolatok negséľtósévcl

a) a mulrkaviszony létesítésével łisszefiiggő bejclcntósi kötclczettség elnrrrlasztásával
összeflĺggésben két évrrél neln Égebberr joger.óre enrelkeclclt közigazgatási, vagy annak
feliilvizsgálata esetén bíľósági határozatban rnegállapítotĺ és llrtlnkaügyi bíľsággaI vagy az
adózás rendjér.ól szóló töľvény szeľinti lnulasztási bírsággal sťtjtoĺ jogszabáIysérlést kovctetĺ
el, vagy

b) kiilÍiildi Magyaľországon enge<Lélyhez kötött foglalkozÍ'atása esetén az errgeđély
megkéľésére voilatkozó rnur*áltatói kötelezettség ęlmulasztásával össz-efiiggésben két évnéI
nem régebbenjogeľóre emelke<lett közigazgatási vagy annak fęliilvizsgálata esetén bírosági
határozatban megáIlapított és a közpollti kciltségvetésbe töľténĺĺ beťrzetésľe kötelezéssel,
vagy a haľma<ĺik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló töľvény
szerinti közrendvédelmi bíľsággal sújtott jogszabálysélĺést követett el;

6. a btintető törvénykönyv szeľinti bíĺnszeruezetben részvétel - icleéľtve bťlncselekrnérry
bťrnszeľvezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az
euľópai közösségek pénzugyí éľdekęinek megséltése, illetve pénanosás bíincselękrnényĹ' vagy
személyes joga szrľinti hasonló bťincselekményt követett eI, feltéve, hogy a bíincselekmény
elkövetése jogeľős bíl.ósági ítéletben megállapítást rryelt, 'amíg a büntetett előélethez fúzodo
hátmnyok alól nem mentesült;

7. három évnél nern ľégebben súlyos, jogszabáLyban meghatáľozoĺt szakmai kötelezettségszegćst vagy
szakmai etikai szabályokba iitkĺĺző cselekedetet követett el, vagy koľábbi - három óvnél rrern
régebben ĺezáru|t . közbęszeľzési eljárás alapján vállalt sz-erzódéses kótelezettségét súlyosan
megszegte, amelyet az aján|atkérő bizonyítarri tud;

ilrclíloĺl csiĺĺleIjárĺis vagy ĺ.clszánlolási eljárris |ĺllyallratlran

akillck tcvékcIrysĺigéĺ Í.el|iiggesztetĺék ź\Z ajánlłtttétcl

9
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AJÁN{LATTÉľBr,r ľBr,rĺÍvÁs
tvĺóoosÍľÁsa.

16.

19.

a ,,Józsefváľosi onkoľmányzatľészéľe téľĺnfoľmatikai ľendszeľ bevezetése'' tźlrgyűközbeszerzési
éľtékhatárt el nem érőbeszerzési eljarásban

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat, mint Ajánlatkérő a 20|2. december 19-én
megktildött és a wwwjozsefuaros.hu oldalon megjelent ajánlattételi felhívás 1f., |3., 1'6., 19. pontját a
következők szerint módosítja:

12. l A E|őzetes kéľdések:

Ajánlatkérő az aján|attételi határidĺĺ |ejźlrata előtti 5 munkanapig biztosítja ajánlattevők részére a
kérdésfeltevést. Ezen időpontot kcivetően érkezettkérdésekre Ąánlatkéro nem válaszol.

12. tB Hiánypótlásĺ lehetőség:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetĺĺségét teljes kĺirben biztosítja:

13. AjánlattételÍ hatáľĺdő: 2013. febľuáľ 15. (péntek) 10.00 óľa

Az ajánlatok felbontásának helye' ĺdeje:

Budapest Főváros VIII. kerĹilęt Józsefuarosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala, Váľosfejlesztési
és Főépítészi koda 306. sz. helyiség 1082 Budapest, Baross u.63.67.

Bontás időpontia: 2013. februáľ 15. (péntek) 10.00 óľa

Az eljárásban lehet-e táľgya|ni, vagy a benyújtott ajánlatokat táľgyalás nétkül bíľálják el:

Jelen eljárásban benýjtott ajánlatokat az aján|atkéro tárgya|ás útján bírálja el.

Az első táľgyalás Ídőpontja: 2013. februáľ 25. 16.00 óľa

A üírgyalás helyszíne: Józsefvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala 1082 Budapest, Baľoss u.
63 -67 . Vl 00-as tárgya|ő.

Ajanlatkérő rigziti, hory a szerzodéses, pénzügyr és egyéb feltételekről, valamint műszaki
kérdéselaől egyszerTe |<lván tźrgya|ru az ajtn|attevókkel' legalább harom alkalommal.

Az ajźn|attevők végleges ajanlatukat íľásban zárt bontékban kötelesek átadni (amennyiben
ajánJ'atkéro a targyaláson így rendelkezik) az ajźn|atkérőnek, aki a végleges ajánlatokat még a
tárgyaláson ismerteti. Aiánlatkéľő felhívia az aiánlattevők Íiwelmét. hogv amennvĺben a
táľgYaláson nem vesznek ľészt. aiánlatuk éľvénvessége esetén az aiánlatuk az aiánlattéteľ
határĺdő leiáľtakoľ. az aiánlatok bontásakoľ ismeľteteft aiánlatĺ áľáva| keľiil bíľálatra.

A tárgyaláson ajźln|aÍtevót a nevében nyilatkozattétęlre és kötelezettségvállalásra jogosu|t (azaz
cégjegyzésre, vdEY cégjegyzésre jogosult személýól meghatalmazással ręndelkezo) személynek kell
képviselnie.

Ajánlattételĺ felhívás módosÍtásának megküldési és a wwwjozsefvaľos.hu oldalon a megielenés
ĺdőpontia: 2013.január18'



Általános kiegészítő tái ékoztató

a,,J őzsefv árosi Önkoľ mány zat r észér e térinfoľmatikai ľendszeľ b evezetés e'' tárgý
közbeszerzési értékhatráĺt eI nem éró beszeruési eljĺáľásban

Az ajźn\atkérő (Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormáĺyzat) nevében eljáľó
szervęzeti egység, mint Ajánlatkéro a20|2. december 19-én megki'ildött és a,,wwwjozsefvaros.hu''
oldalon megjelent ajánlattételi felhívás 11. pontjának (Az alkalmassági követelmények - Az
ajánlattevők pénzügłi-gazdasógi alkalmassógónak minimumla)vetelménye(i)-nek) P3. pontját
(Alkalmatlan az ajánĺattevő, amennyiben a beszerzés tárgła szerinti tevékenységéből származó
nettó forgalma a 2010, 20l l-es években összesen nem ĺźrte el a nettó 35 miĺlió forintot) visszavonta
2013 február27-én.

A fentiek a|apjźn a benýjtott ajánlatok taĺtalmi és formai értékeléséné| az ajźnlatkérő nem veszi
figyelembe.



2. sz.

Felo|vasóIap

a ,,,JőzseÍvárosi Onkorm áłnyzat ľészéľe téľinfoľmatikai rendszeľ bevezetése'' tárgyú közbeszerzési
értékhatáĺ el nem érobeszerzési eljarásban

łnj nitAjánlattevö neve: U)YI? L |1.d

Ajánlattevő székhelye: Ąo \ Ý ąĺ,

Telefon: ła _ \ass ryŁ

l(l-1

üĺ- fi8*ĺ1l

A Jn
[Keltezés],!.b,p.,,',?..t.1,,,'?F L ł

[cégszerű aláíľás]

í)t ĺ'
c,l.,f',ą.ŕk ĺ')iĺ li,f rĺl...i..

,.jťj..i,ilľ.'.Íilř\
Á.ĺiĺ'lsitirl,r : i Ü}) ;r2ti49- ]-4 l

i Ül Ücl i ŕj ii i :'.]ĺ)i'.] ] .ix]0i)t)Ü09

Telefax: Ą*,tso-)|Ą+
E-mail: rlq)'ńę @- l--ĺrtEłl,14 . ęł1

Kij elölt kapcsolattaľtó : ,'ľuoŕ. |4|tfu! J
Kijelölt kapcsolattaľtó elérlretősége
(telefon, fax, e-mail):

Y,ł*\8t5ý,7Ł
1iĺl.g e Hłu= }ĹV.ĺ . Ł-ń,

Ajánlat

térinformatikai ľendszeľ kiépítésének ára
nettó Ft + Afa, bruttó forint (számmal és
betíĺvel)

L.Loo. |)o4 -Fí-+ Är+

support havi díja nettó Ft + Afa / hó,
bruttó foľint (számmal és betiivel)

I5o . cłpt:, Ť r,J*+ / 5t(

wŤóu-jvôT,l€bĺ]1F1-
rendelkezésre állási itlő (órďperc) o ',&,,+ \'c ĺ<t,.c



Józsefvárosi onkormányzat - Térinformatikai rendszer kiaIakítása

2." FEtoLVASOmp

a ,,Józsefvárosi onkormányzat részére térinformatikai rendszer bevezetése,, tárgyú

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve: HungaroCAD Kft.

Ajánlattevő székhe|ye: H-L022 Budapest, Bogár utca 16/b

Telefon: (36) 1/326-8209

*r

Kelt: Budapest, 2013. február 11.

I

Telefax: (36) tl2rz-420e

E-mail: info@hungarocad.hu;

Kije|ö|t kapcsoIattartó : Cservenák Róbert

KijeIcjlt kapcsoIattartó elérhetősége

(telefon, fax, e-mail):

Telefon: f01583-7fgf
tax: LĺfLf.42o9
email: cservenak. robert@hu n garocad.h u

Ajánlat

térinformatikai rendszer kiépÍtésének

ára nettó Ft + Áfa, bruttó forint
(számmal és betűvel)

6.990.000 rt + Áfa = 8.877.300 Ft

Nettó hatmi|lió.kilencszázkiIencvenezer forint +

Áĺa azaz bruttó nyolcmi|lió.

nyoIcszázhetvenhétezer-háromszáz forint

szoftverkovetés havi díja nettó Ft +

Äĺa / nó, bruttó forint (számmal és

betűve|)

15o.ooo rt + Áfa = 190.500 Ft

Nettó Egyszáz.ötvenezer forint + Áfa azaz bruttó

százkilencvenezer-otszáz forint.

rendelkezésre áĺ|ási ĺdő (óralperc) 59 perc

HungaľoCAD Kft' - http://www.hungarocąd.hu



Felolvasólap

a,,Józsefváľosi Önkoľmányzatrészére téľinfoľmatikaĺ rendszeľ bevezetése'' táľgyú kiizbeszerzési
értékhatáľt el nem érő bęszerzési e|jáľásban

Budapest, 20 l 3. május 2l.

ft-,:,P
**łéoffi*h.'o.

lVtcl-ĺątĄĺĺw+L\ J

hľ +r ł1ł"

Ajánlattevő neve: VARINEX Informatikai Zrt

Aj ánlattevtĺ székhelye: 114l Budapest' Kőszeg utca 4.

Tęlefon: 06-t-273-3400

Telefax: 06-t-f13-3411

E-mail: mai|@vaľinex.hu

Kĺj elölt kapcsolattartó : Fehér Zoltán

Kij eliilt kapcso lattaľtó e léľhetősége (telefon, fax,

e-mail):

0 6 - t -f7 3 -3 422,0 6- t -f7 3 -3 4 | l,
feheľ@varinex.hu

Ajánlat

térinformatikai rendszer kiépítésének áľa nettó
pt + l.ĺą bľuttó forint (szammal és betűvel)

nettó 2 200 000,. Ft
+27% ÁFA594.000 Ft,

bruttó 2794 000,- rt,
azaz bruttó

ke ttőm Í l l Í ó. h ét szá zk i l e n cv e n n é gy ze r F o ri nt

suppoľt havi díja nettó Ft + Áfa / hó, bľuttó

foľint (számmal és betrĺvel)
nettó 250 000,. Ft / hó

+27% ÄFA67.5o0 Ft l h6,

bruttó 317 500,. Ft l hó,
azaz bruttó

hđromszóztize nhétezer.ijtszóz Fortnt / hó

ľendelkezésre állási idő (órďperc) a hibabejelentéstő| számított 3 órán be|ĺil



Felolvasólap

a ,oJózsefvárosi onkoľm ányzat részé,re térinformatikaĺ ľendszeľ bevezetése'' tárgyú közbeszerzési
értékhatárt el nem érobeszerzési eljárásban

Ajánlattevőneve: ýĺ...' !*t':.:^i:'ijŁ .ä;"ľ" 
.,,,ľr:ł:#':i

Ajánlattevőszékhelye: 'z.1 i6. fi.ŁĐ<]ľ-v!L1. 
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Amely létrejött
eryrészről:
Budapest Főváros VIII. keľĺi|et Józsefvárosĺ Onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
ar|ószám: | 57 3 57 | 5-242
statisztikai számjeI: |57357 |5-841 1-32 l -01
törzskönyvi azonosító szám:,1 357 |5
képviselő neve: đr. Kocsis Máté polgármester
bankszámlas zám: | 4 |00000-|0213949-60000009
mint megrendelő (a továbbiakban: Megľende|ő),

másľészľől a

székhely:
céĄegyzékszám:
adószám:
szám|aszźtm:
számIav ezető p énzinÍézet:
képviseli:
mint szállító (a továbbiakban: Szál|ító)

- a továbbiakban együttesen Felek - közöÍI' az alábbi feltételek mellett.

Előzmény

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő közbęszerzési ér1ékhatárt el nem érőbeszerzési eljárás keretében
ajánlattételi felhívást ktildött a ,,Józsefvárosi onkormónyzat Íérinformatikai rendszer bevezetése,,
tárgyu, kcizbeszerzési éľtékhatárt el nem érł5 beszerzési eljáľás tárgyźtban. Megrendelo Képviselő-
testiiletének Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága a '....,..12013. (......) számú határozatában
megállapította, hogy a beszerzési eljarás nyertese a Szźll|ítő, melyre tekintettel a Megľendelo és a
Szállító szeľzodést kötnek jelen szerződés és az etlhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban
egytittesen:,,Szerződés'') feltétel ei szeľint.

A beszerzési eljárás ajĺánlattételi felhívása jelen szeľződés 1. szźtmu mellékletét, a mriszaki
dokumentáció (beleéľüve a tárgyalások eredményeként rogzíteÍt mĹiszaki egyeztetések emlékeztetőit,
az integrá|andó adatok köľét meghatározó, az aďatkorok adatformátumát, frissítési ciklusát is
tarta|maző tźh|őaatot és a beszeľzési eljríľrásban ajánlattevői kéľdésekre adott válaszokat) a 2. sztlmil
mellékletét, a térinfoľmatikai rendszer ,,futtatását'' lehetővé tevő (szeľver és adatbóris környezetet,
annak hardver, opeľációs rendszer és sziikséges szoftveľ komponenseit, a megfelelő licencekkel
együtt) számítástechnikai összeállítást a 3. számű mellékletét képezi.

I. A szeľződés tárgya, tartalma

Megľendelő megľendeli, Szállító pedig elvállalja a ,,Józsefuárosi onkoľmányzat térinformatikai
ľendszer bevezetése'' tárgytl beszerzési eljárĺás ajĺínlattételi felhívásában foglalt ľendszeľ |eszá||ítźlsát,
üzembe helyezését és a suppoľt szolgáltatiást ajelen szeľződésben foglaltak szeľint.

l.l A téľinformatikai ľendszeľ leszállítrása és tieembe helyezése magźtban foglalja:
- a jelen szerződés szerinti térinformatikai rendszer kiépítését (mely magában foglalja alapszoftver
licencek) beszerzését és
- 2, számu melléklet szeľinti műszaki taľtalomnak megfelelĺí testre szabását, fejlesfések elvégzését,
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- annak telepítését, és
- próbaüzem biztosítĺĺsát, és
- a rendszeľ használatával kapcsolatos oktatást
a jelen szeľződésben és az ajánlattételi felhívás mellékletét képező miĺszaki dokumentációban
foglaltak szerint.

|.2. sZá|Iítő további feladatai az|.1' pontja szerinti ľendszer üzembe he|yezéséhez kapcsolódóan:

a) oktatás
A rendszefi kĺjzvetlenül használók részére oktatást biztosít a rendszer kiépítésével párhuzamosan
annak próbaüzeméig meg kell t<ĺľténnie. Az oktatĺás módja csoportos' Az oktatásnak olyan
mélységiinek kell lerľrie, hogy a felhasználók a ľendszeľ napi rendszeres használatára és a hiba
lokalizálására alkalmasak legyenek. Az oktatás elsősorban a modulonként kijelölésre kerüló
kulcsfelhasznźĺ|őkszátmfua t<iľténjen, előre egyeztetett időpontban' mindösszesen maximum l l x 2 óra
keretében.

b) Adatállomány feltiĺltés és konveľtálás
A Szállító fęladata és k<ĺtelessége a Megľendelő által a 2. szźlmű mellékletben pontosan specifikált
adatköröknek megfelelo, ľendelkezésre bocsátott adatoknak aztĄ, á|ta|a kiépítendő rendszeľbe tĺiľténő
rnigľálása, továbbá a Megrendelő által hasznźtlrt egyéb adatok új ľendszerben töľténő feltĺiltése.

1.3. Felek rĺigzítik, hogy a térinformatikai ľendszer tizembe helyezésének a SzáI|itő részéro|
töľténő végteljesítési határideje a szerződés megkötésétól számított 6 hónap, amely magában foglalja a
2013. augusztus 3-20-ig terjedő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros Polgármesteľi Hivatalnál
(a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) fennálló igazgatási szünet időtartamát is,amely időtartam nem
bír halasztó hatá|lyal.

Jelen pont szerinti hatĺĺľido végső hatáľido, melynek eredménytelen elteltével a Megrendelő jogosult
élni j elen szerzodés szeľinti j ogkövetkezményekkel.

1.4. Felek ľögzítik, hogy a szoftver futtatásźlhoz szükséges, a 3. szálmű mellékeltben pontosan
specifikált számítiístechnikai osszeállítást a Megrendelő térítésmentesen biztosítja a Szállító részére,

l.5. Szállító feladata a suppoľt szolgáltatás tekintetében:

Felek rögzítik' hogy a Szá||ítő a 2. számű mellékletben specifikált adatkörökľe és azok frissítési
ciklusának megfelelően az adaÍtarta|mak frissítését és suppoľt szolgáltatást a térinformatikai rendszer
üzembe helyezéséttől szźmított 1 évig biztosítja a Megľendelő részéľe, amelynek ellenében
Megrendelő jelen szerzodésben foglaltak szerinti módon đÍjatťlzet a Szállítónak'

l.ó. Szállító a support szolgáltatás keretében: hotJine, hot-mail támogatást is biztosítani köteles. A
Szállító a support szolgáltatás keretében egyéb szolgáltaĺísokat (amely magában foglďja legalább a

kisebb továbbfejlesztést, a felhasználás soľán megváltozott igények kiszolgálását) is biztosít, melyeke
havonta maximum 10 óľa hívható |e. Az egyéb szolgáltatásoka igénybe veheto fel nem használt órák
számat maximum 3 hónapig használható fe| azadotÍ havi óľaszámhozhozzźndva.

I.7 . Szá||itő kijelenti, hogy az áItala jelen szeľződés a|apjźn szźl||itott rendszer minden tekintetben
megfelel a szerződéskĺitést megelozo beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és a műszaki
dokumentációban Megľendelő által meghatáľozott követelményeknek, valamint az á|ta|a benyújtott
aján|atban foglaltaknak, illetve a vonatkozó és hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi
és műszaki elĺĺíľásoknak.

Felek ľögzítik továbbá, hogy a szźL||ítő a rendszeľ telepítésének helyére vonatkozó körülmények - ide
nem éľtve a szerződéskötés időpontja szerinti állapot tĺilľében előre nem |źitható, szerzodéskötést



követően felmerült köľülményeket - ismeretének hiányára visszavezethető okok miatt a későbbiek
sorĺín többletkĺjveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezze| nem indokolhatja.
II. A te|jesítés módja

f.1. A Szállító köteles a Megľendelőt a szállítás és a rendszer kiépítéséve|ltuembe helyezésével
<isszefiiggő munkák idopontjáľól a tényleges teljesítést legalább 8 munkanappal megelőzően ér1esíteni.
A Szállító tudomásul veszi, hogry a rendszeľ kiépítése a Polgármesteri Hivatal napi üzemszerű
működését csak kivételesen indokolt esetben akadá|yozhatja -maximum f óralnap időtaľtamban-,
melyľol szintén minden esetbęn köteles a Megľendelót értesíteni. A Szállító vźĺI|a|ja, hogy az
üzemszertĺ működést befolyásoló egyéb esetekben a rendszeľ kiépítését munkaidőn túl (hétfő: 18:00,
kedd-csütörtök: l6:00, szerda: l6:30, péntek: l3:30 utźn)végzi.

Amennyiben a teljesítés során a Szállító oldalan olyan köľülmény áll elő, amely a határidoben történő
teljesítést akadá'|yozza, a Szállító errol a Megľendelőt haladéktalanul íľásban értesíti, megjelölve a
teljesítés várható időpontját és a késedelem okát.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a téľinfoľmatikai rendszeľ átadás-átvételének időpontja 2013.
december 15. napját ktiveto időpontľa esik, abban az esetben az źńadás-źtfuétel legkorábbi idopontja
20|4'január 6. napja.

f.z. Felek megállapodnak abban, hogy a rendszer átadás-átvéte|ére kizárő|ag hiány és hibamentes
3 hetes pľóbatizemet követően kertilhet sor. A próbaüzem előtt meg kell győződni aľľól, hogy a
rendszer a próbaĺizemre alkalmas-e. Az erĺe vonatkozó nyilatkozatokat, továbbá a próbaüzem soľán
tapaszta|t hibákat, hiányokat és a kijavításukra, pótlásukra megállapított határidőket a Felek vagy
nyilatkozattételre j ogosult képviselőjiik j egyzőkönyvbe foglalj ák.

Szállító köteles a pľóbatizem soľán feltárt hibákat és hiányosságokat - a leheto leggyorsabban és a
saját kÖltségén _ kiktiszöbölni.

f.3. Felek megállapodnak abban, hogy a rendszer źŃadźsźlval, illetve átvételével megbízott
személyt a másik fél e feladatra kijelölt olyan képviselójének tekintik, aki a rendszer tŃadźsán, illetve
átvételén túl az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételéľe, átadás.átvételi
jegyzokĺinyv a|áírźsźlra is jogosult. A rendszeľ átadásźtva|, illetve átvételével megbízott személy
elérhetoségéről a Felek ktjtelesek egymást írásban, a pľóbai'Łemet megelőzően értesíteni.

f.4. A Szállító akkoľ teljesít,ha a rendszer hiánýalan minőségi és mennyiségi átadásáxa| egyĹitt a
felhasználáshoz szükséges okmányokat, műszaki dokumentáciőt, garuncialevelet, a vonatkozó
jogszabályok szerinti engedélyek másolati pélđányát is átadja, valamint a rendszert tizembe he|yezte,
továbbá a kezelő szakállományt a haszná|atľa betanította'

2.5. Felek a minőségi és mennyiség tekintetében a szerzodés elválaszthatatlan részét képezó
mrĺszaki leírásban ľögzítettek szeľint állapodnak meg' A minőségi megvizsgálás helye a teljesítés
helye, a mennyiségi és minoségi vizsgálatot azáýevónek kell elvégeznie.

A Megľendelő vagy az áýevó a mennyiségi ellenőrzés még el nem végezett' részét, valamint a
minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől szźlmitott 8 napon beltil
megkezdeni és azt a megvizsgálashoz sztikséges idő alatt folyamatosan elvégezni. A Megrendelő vagy
az áNevo az észle|t minőségi hibát annak felfedezése után a Szállítóval halađéktalanul közölni és
egyben szavatossági igényét megjelölni köteles.

2.6. Megrendelĺĺ vá||a|ja, hogy a szeľződéskcitéstol számított 30 napon belül biztosítja a Szállítónak
a 3. melléklet szerint specifikált szeľVer és adatbázis kcirnyezetet és a hozzáférést a migrálandó,
integľálandó adatbázisokhoz, adatköľö|<hoz. Az alaprendszeľ telepítése, tęsfelés, fejlesztése céljából,
eze|<hez az eszközölďlöz VPN (Viľtual Pľivate Network, azaz virtuáiis magánhálózaÍ) és távoli asztal
hozzáfér ést bi ztos ítj a.



Megľendelő a dedikált szerverekhez töľténő VPN és távoli asztal hozzáférést a szerződéshatá|ya a|a|t,

a support szolgáltatas időszakában is folyamatosan bizosítja a Szá|Iitó számára. Amennýben ez a
hozzáférés nem biztosított vagy időszakosan szĺiľretel, abban az esetben arra aZ időszakľa nem

érvényesítheti a Megľendelő a határidős, a ľendelkezésre állási, hibajavítĺási elvárásait.
ilI. Jótál|ás' hibajavítás

3.1. A Szállító a szerződésszeríjen leszállított ľendszerre azátadás-átvétel napjától 12havijótállást
váIlal. Szállító a rendszer átadiásakoľ köteles átadni azelőírrásoknak megfelelo garancialevelet, jótállĺísi
jegyet.

3.2. A Szállító szavatolja az źiÍa|a szźůIitoÍt rendszeľ jogtisztaságát. Ennek keretében a haľmadik
fél által gyáľtott jellemzoen ,,dobozos'' alapszoftverek esetében teljesítés soľán a végfelhasználó
nevéľe kiállított licence jogosultságot igazolrő, sorozatszámot tarta|maző dokumentumot köteles
csatolni a szerzóďés 1 .3. pont szerinti teljesítéskor.

Felek rögzítik, hory Megrendelo hozzájźltul aÍ.lhoz, hogy a Szállító az e pont szerinti ,'dobozos''
alapszoftvereket a szetzőđés időbeli hatźiya alatt felhasmálhassa a jelen szerződés szeľinti feladatok
ellátása éľdekében.

IV. Szeľződéses áľ, Íizetési feltételek

4.I. Felek rögzítik, hogy szál.|ítőt a rendszer leszállítása és tjaembe helyezése - l.l.-1'4.pontokban
foglaltak - 

',",,6dé'',erű1eljesítése 
esetén Ft +ÁFA, azaz .. forint + Ár.e illeti

meg.

Ezen véte|ár Íarta|mazza a rendszer |eszá||ításźtval, telepítésével, tizembe helyezésével, kiépítésével,
oktatásával kapcsolatos, minden a jelen Szerződés l.l _ 1'4. pontok szerinti feladat ellátása soľiín
felmęrülo összes költséget, amelyen felül a Szállító egyéb címen sem díjazásľa' sem kĺiltségtérítésre
nem taľthat igényt.

4.1J. Felek ľögzítik' hogy 4.l. pontban foglalt {íj magában foglalja a Téľinfo,rmatikai,,dobozos''
alapszoftverszerverlicencekdíját............'-Ft+AFA,azaz..............forint+AFAösszegben.

A Szállító aszerződés szeľinti teljesítésigazolás csatolásával akülönjogszabályok szeľint kiállított egy

darab, e pontban me ghatár ozohÍ' r észszám|a b enyúj tás ára j o gosult.

4.I.2. Felek rögzítik, hogy a 4.l. pontban foglalt díj magában foglalja a Térinformatikai testreszabott

rendszer telepítése (adatmigrációt), adatintegľáció elvégzése, bevezetése, oktatása teljesítését,

Ft +AFA, azaz ,.,.....'....' forint + AFA összegben.

4.f. Megrendelő előleget nem fizet. A Szállító a szerzođés szerinti teljesítésigazolás csatolásával a

ktilön jogszabályok szerint kiállított egy darab részszáma és egy daľab végszámla benyujtására
jogosult.

A részszám|a összege a 4.| .| . pontban foglalttal egyezo
A végszámla összege a 4.|.2. pontban foglalttal egyező

A részszálm|a benyújtásának legkorábbi időpontja a szeľződéskĺjtéstol számított 5. munkanap.

4.3' A rész- és végszámla ellenéľtékének kifizetéséľe átutalással kerül sor, a teljesítésigazolást
követő 15 naponbelül.

4,4. Felek megállapodnak abban, hogy a száI|iÍőt a suppoľt szo|gáItatźs - 1.5-1.6. pontok szerinti
feladatok - szeľződésszeľű teljesítése esetén '....'....' - Ft / hó + AFA, azaz .............. forint / hó+



AFA díj illeti meg.

Felek rögzítik, hogy az e pont szerinti díj a szeruĺĺďés időtaľtama alatt nem emelkedik, a Megrendelő, a
szerződés teljesítése során semmilyen okból nem fogad el áremelési kezdeményezést.

A SZáuító az e pont szerinti feladatok ellátása után az igazolt havi teljesítést követĺĺen jogosult a
szám|ćú kiállítani, melynek kifizetésére átutaliással kerül sor, a teljesítésigazolást követő 15 napon
belül.

4'5. A szerződés szerinti szám|źk teljesítés ígazo|ásfua Váľosfejlesztési és FőépítésziLJgyosnźiy
ügyosztályvezetője és a Jegyzoi Kabinet Belső Ellátĺĺsi Iroda vezetője jogosult.

A Szállító teljesítése akkor tekinthetó szerzóďésszeľúnek, ha a Szállító a szerződésben meghatározott
feladatait határidőben, maradéktalanu|, aszerzőďésben vagy a Megľendelő által meghatározoĺt tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően telj esíti.

v. Szerződőfe|ekképvĺselői'kapcso|attartás

5.l. Megľendelorészérolkapcsolattartó
- szerződéssel kapcsolatban:

Városfej lesztési és Foépítészi Ügyosztály

- a rendszer źúadás-átvételellel kapcsolatban:
Városfej lesztési és Főépít észi IJ gy osná,|y ;

Belső Ellátĺási Iľoda

Megľendelő részéro| átvételre jogosultak modulonként (ttibb megbízott esetén eryüttesen) aszervezeti
egységelďszervek (átszervezéstik vagy átalakulĺísuk esetén azok jogutódjai) vezetői vagy az általuk
megbízottak:

1. Földhivatali alaptérkép modullal kapcsolatosan: Vĺírosfejlesztési és Foépítészi IJgyosztá|y;
Jegyzói Kabinet Belső Ellátási Iroda (informatika)

2. Törzsadat modullal kapcsolatosan: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iľoda (informatika)
3. Légi fotó modullal kapcsolatosan: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
4. Zöldteľület modullal kapcsolatosan: Józsefvĺíľosi Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat , Hatósági

Ügyosĺály
5. Tematikus térképek modullal kapcsolatosan: Vrírosfejlesztési és Foépítészi Ügyosztály
6' Területrendezés modullalkapcsolatosan: Váľosfejlesztési és Főépítészi Üryosztály
7. Védettség modullal kapcsolatosan: Városfejlesztési és Főépítészi |Jgyosztá|y
8. Epítmény műszaki aďatbźais modullal kapcsolatosan: Jegyzi|i Kabinet Belso Ellátasi Iroda

(infoľmatika); Váľosfej lesztési és Fĺĺépítészi IJ gy osztźiy
9. Kĺjzterület modullal kapcsolatosan: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
10. Forgalmi renđ modullal kapcsolatosan: Józsefuárosi Közterület.felügylet, Váľosfejlesztési és

Főépítészi Ügyosaály
1 1. Parkolási renđ modullal kapcsolatosan: Józsefuárosi Közteľület-felügyelet,

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
|2. Térinformatikai ľendszer iieembe helyezésével kapcsolatosan: Jegyzói Kabinet Belső Ellátási

koda (informatika); Városfejlesztési és Főépít észi IJ gyosńáIy

5.2. Szállítórészérolkapcsolattaľtó
- szerződéssel kapcsolatban:

. a rendszer źiadás.źúvétellel kapcsolatban:



Szállító részéľől átadásra jogosult ........

vI. Szeľződés te|jesítését biztosítĺĎ mellékkiitelezettségek' jótállás

6.l. A szerződésben meghatarozott határidőket mindkét fél köteles betaľtani. Amennyiben aSzá||ító
nęki fę|ľóható mĺiĺĺon a je|en szerzoĺléshen meghatźroz.oľt l.3. pont szeľinti teljesítési hatáľido
tekintetében késlekedik, úgy a Megľendelő kötbérigéný, illetve kötbéľt meghaladó kárigényt
éruényesíthet. A kĺjtbér a teljesítési határidő eľedménytelen lejárta utáni elso naptól jáľ, méľtéke a 4.l.
pont szeľinti nettó díj 0,5 oÁ-a lnap.

6.2. A késedelmi kĺjtbér maximális mértéke a 4.l. pont szerinti nettő 15 %o-a.

6.3. Harminc munkanapon túli, a Szállítónak felróható okból előálló késeđelem esetén a Megľendelo
azonrn|i hatállyal elállhat a szerzódéstől, és ezen felül meghiúsulási kötbéľľe jogosult, melynek
méľtéke a 4' l. pont szerinti nettó díj |5oÁ-a.

6.4. Amennyiben Szállító _ neki felróhatóan _ késlekedik a suppoľt szolgáltatĺás keretében _
ktilön<isen az egyes modulokhoz kapcsolódó frissítési periodicitások, a Szállító ajźn|ata szerinti
renđelkezésre állási idő (..... őralperc) két egymĺíst kĺivető alkalommal - űgy a Megrendelő
kötbérigéný' illetve kötbéľt meghaladó kárigéný érvényesíthet. A kötbéľ a hatrĺridő eredménýelen
lejárta utáni első naptól/alkalomtól jár, mértéke a 4.4' pont szerinti nettó díj 0,5 %o.a lnap.

6.5. Szállító fudomásul veszi, hogy a Megľendelő - a Polgári Töľvénykdnyvről szó|ó l959. évi IV'
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 246. $-ára figyelemmel _ jogosult a kötbét meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késeđelmi vaw a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a
teljesítés alól.

A Megľendelő a kötbérigényét íľásban köteles közölni a Szállítóval, ktil<in megjelölve annak
jogalapj át és cisszegét.

6'6' Megrendelő, ha fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti Szá||ítő a fizetési késedelem
minden napjźra a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő mértéktĺ késedelmi kamatra
jogosult.

6.7 . szá||ítőt l 2 hónapos j ótállĺísi (garanciális) kötelezettség terheli.
A szavatossági és jótáIlĺísi felelősség keretében aSzáIl.itő köteles afe|tárt és a Megľendelő által kĺjzöIt
hibákat saját költségére, az éľtesítéstől számított 5 napon belül kijavítaru vagy a kifogásolt részt
kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az muszaki|ag nem lehetséges, 5
napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélküI befejezni).
A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a Felek vizsgálatot tartanak, és jegyzők<inyvben rcgzítik az
esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt.

6.8. A Szállító a rendelkezésére bocsátott adatbźnisokat és egyéb állományokat kizźrő|ag a
,Józsefvarosi onkormányzat térinformatikai rendszer bevezetése,, keľetében, e szerzĺídésben foglaltak
teljesítéséhez haszná|hatja fel, harmađik félnek át nem ađhatja. VPN és távoli asztal hozzáféréssel
biztosított eszközöket, hźiőzatokat és kapacitasokat kizárólag a szerzodés 1.l.-1.6. pontjának
telj esítésével összefiiggésben használhatj a fel.

vII. A szerződés megszűnése' mĺídosítása

7,l. A Szállító kötelezettségeinek _ felróható - nem szerződésszerri, vagy nem teljesítése esetén
Megrendelő a szerzoďést egyoldalú nyilatkozatával a szerzodés megkĺitésének időpontjáľa visszamenő
hatállyal felbonthatja (elállás)' és követelheti a neki okozott kár megtéľítését.



7.2. Megľende|ő a.7.|. pont szerint aszerzłĺďéstłSl való elállásľa jogosult az esetben is, ha
- a Szállító ellen csődeljĺárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Szállító
végelszámolásźúhatźlrozza e|, avagy egyéb olyan kĺirülmény meľül fel a Szĺllító éľdekftörében, mely a
szerződés telj esítését meghiúsíthatj a.
- a SzáIlító átalakul vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyanjelentős változás következik
be, ame|y a Megľendelő megítélése szerint a jelen szeľzodésben meghatározott kötelezettségek
telj es ítését v eszé|y ezteli.

7 .3. A Megľendelő a 7 .|. és 7.2. pontokon túl a szerződéstol bármikoľ - indokolás nélktil _ elállhat,
kĺitelesazonbanaSzźtIIítőkĺĺľátmegtéríteni.

7 '4. A Szźilítő jogosult a szerződéstól - előzetes írásbeli értesítést, a teljesítésre töľténo felszólítást _
követóen elállni, ha a Megĺendelő a Szállító jelen szeľződés rendelkezéseinek betartásával kiállított,
jogosan igényelt cisszegľől szóló számlájának kiegyenlítésével aflzetési határidőt 60 napot meghalađó
késedelembe esik.

7'5. Felek a szerződést közös megegyezéssel báľmikor megsztintethetik. Ebben az esetben a Felek
íľásban, kĺjzĺisen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megsziÍnésével kapcsolatos elszámolásról,
és a Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési idopontig még
fennálló és teljesítendo feladatairól.

7.6. Jelen szerzodést a Felek csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják.

VIII. Sze||emi alkotásokhozftiződőjogok:

8.l ' A Szállító szavatolja az áItala ajánlott és a teljesítés soľán átadźsra kerĹilő szoftverek jogfisztaságźtt.

és a Megľendelő a Szerzíjďés a|źtírásápa| tudomásul veszi, hogy a fejlesztés során kialakított felület,
valamint a vektoros, ľaszteres adatokat publikáló program szerzói joggal védett. Megľendelő
tudomásul vęszi továbbá, hogy akarbantarttts során is létrejtihet szerzöi joggal védett érték.

8'2' A Szállító a Szerződés a|áírásáva| visszavonhatatlanul hozzátjáru| aÍlhoz, hogy a Megľendelő -
minden további, ktilön nyilatkozata nélktil - a Szerződés teljesítése során _ mely magába foglalja a
kaľbantartást is - létrehozott alkalmazői szofuerľe nem kizárólagos, határozat|an idejű, koľlátlan
felhasználási j ogot szeÍezzen,

8.3. A Szźi|ítő aSzerződés a|áírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik, hogy a rendszeľ feltöltése és
karbantaľtása alatt felkeľtilő adatok a Megľendelĺí tulajdonát képezik, azza| kapcsolatban szerzői jogi
igényt nem érvényesít.

8.4. A Szźĺ||ítő a Szerződés a|áírźsźxa| visszavonhatatlanul nyilatkozik, hogy szeľzői joga nem sérül,
ha az esetleges szerzodés felmondása után a feltĺjltést _a publikáló felület és a kialakított adatbázis
rendszer módosítiása nélkiil _ a Megrendelő saját hatiáskörben, vagy más vállalkozóva| végzi e|.

8.5. A Szállító kijelenti, hogy harmadik személyek jogait a Szerződés, illetve annak teljesítése nem
sérti.

Egyéb kikiitések

9.1. A jelen szerződés hatáIyba lépésének napja megegyezik a szerzĺ5dést köto felek közi| az
utolsóként a|áir ő a|áir ásának napj ával

9.2. A Szállító je|en szerződés aláírásával kijelenti, hogy a je|en szerződés taľtalmát és annak
mellékleteit, valamint a vonatkozó jogszabályokat ismeľi és magźra nézve kötelezőnek ismeri el, és

xI.



tudomásul veszi, hogy a jelen szeľződés, valamint annak mellékletei a vonatkozó jogszabályok
módosításával, illetve új jogi szabáiyozás bevezetésével minden ktilön intézkedés nélktil módosulnak.

9.3. Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat éľtesítéseiket írĺísban' ajánlott levélben, vagy telefax
útj án kötelesek megtenni.

9'4. Szerzódő Felek a szerződés teljesítései soľán keletkezett vitźtikat közvetlen tárryalások sorĺán

kísérlik meg ľendemi. A' tárgya|ások eredménýelensége, sikertelensége esetén a Szerződő Fęlęk a
pertárgy értékétol fiĺggően bírósághoz foľdulnak.

9.5. Amennyiben a szerződés brirmely rendelkezése a hatĺáskönel és illetékességgel ľendelkező bíróság
rendelkezése, vagy jogszabá|yváltozás folýán a késobbiekben érvénytelennek bizonyulna, ez a

szeľzóđés további, az érvényte|enséggel nem éľintett részeinek az éľvényességét nem éľinti. Szerződo
Felek az éľvénýelen szerződési renđelkezést az arnak tarta|mához legközelebb álló érvényes
rendelkezéssel pótolj ák.

9.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Tcirvénykönyv és a vonatkozó egyéb
j ogszabályok rendelkezései az irány adők.

Jelen szerződés készült ...... erymással egyezo példányban, ....... oldalon, melyet a felek elolvastak,
éľtelmeztek, és mint szerződéses akaľatukkal mindenben megfelelőt helyben hagyólag aláímak.
Jelen szerződ és kizár ó|ag a mellékleteivel együff érvényes.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Ąánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Műszaki dokumentáció (beleéľtve a tárgyalások eredményekéntrogzített

műszaki egyeztetések emlékeztetőit, azintegrá|andó adatok korét meghattroző, az adatktirök
adatformátumát, fľissítési ciklusát is taľtalmazó táb|ázatot és abeszerzési eljárĺásban
aj ánlattevői kérdésekľe adott válaszokat)

3. számű melléklet: a térinfoľmatikai ľendszer futtatását lehetóvé Íevo számítástechnikai
összeállítás (szerver és adatbiízis környezetet, annak haľdver, opeľációs ľendszeľ és szükséges
szoftver komponenseit, a megfelelo licencekkel együtt)

4. számú melléklet: Szállító, mint nyertes Ajĺĺnlattevo ajánIata'

Budapest,20l3.
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