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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

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

Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXDC. törvény (a további-
akban: Mötv.)  23.  §  (5)  bekezdés  18.  pontjára, a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése kötelező ön-
kormányzati feladat, melynek elengedhetetlen feltétele a karbantartás. 

A  térfigyelő rendszer jelen állapotának a kiépítése öt évvel ezelőtt kezdődött meg. Az elmúlt évek 
videó-  es  átvitel technikai fejlődése, valamint a kerület intenzív fejlesztése miatti épített környezet 
változása miatt mára az adatátviteli hálózat felújításra  es  fejlesztésre szorul. 

A  beszerzési eljárás célja, hogy a kamerarendszer folyamatos üzemszerű működését biztosítsuk.  A 
Józsefvárosi Önkormányzat  425/2020  (XII.17) számú határozata fedezetet biztosít a közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzési eljárás lefolytatására. 

A  várható költségigényre — nettó  7,800  e  Ft  — tekintettel a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési 
es  Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  IX.  része szerinti beszerzési eljárás került le-
folytatásra. 
Tekintettel arra, hogy a jelen ügy nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért az említett Szabályzat 
rendelkezéseit alkalmazzuk. 
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A  Szabályzat  20.1.  pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési beru-
házásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, ezért az aján-
lattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére került megküldésre: 

Az ajánlattételre felkért gazdasági társaságok az alábbiak: 

• Video-Data  Kft. 
1184 Budapest,  Nefelejcs  u. 10. 
e-mail:  info@videodata.hu 

• M.B.V. Kft. 
1103 Budapest,  Gergely utca  35/G. 
e-mail:  attila.nagv@mbvsecurity.hu.hu 

• ALARMDIRECT Kft. 
1141 Budapest,  Cinkotai út  97/13.3. 
e-maildnfo@alarmdirect.hu 
B Consulting Partner  KFT. 
1102 Budapest,  Kőrösi Csoma Sándor út  18-20. 
e-mail:solt.marlok@bconsulting.hu 

• Pohly  Computer  Kft. 
2014  Csobánka, Múzs utca  11. 
e-mail:pohly.computer@gmail.com 

Az átláthatóság érdekében az ajánlattételi felhívás az Önkormányzat honlapján (wwwjozsefvaros.hu) 
is megjelentetésre került. 

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 felújítás és fejlesztés elvégzését. 
Mindegyik cég rendelkezik önkormányzati területen referenciával, tapasztalattal. Az OPTEN cégtár 
nyilvántartása szerint működésük törvényes és megfelelő. 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig,  2021.  január  04., 8:00  óráig -  5  da-
rab pályázati anyag került elektronikus úton megküldésre. Az ajánlat elbírálásának értékelése a „leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" elve szerint történt. 



beérkezett ajánlat időpontja 

Adatátviteli hálózat felújítás 

Nádasdi Elektro Biz-
tonsil  echnikai Kft. 

2020.12.28 16:03 

7,740,000,-Ft+Áfa 

Megjegyzés 

érvényes 

érvényes 

Pohly  Computer  Kft Megjegyzés 

beérkezett ajánlat időpontja 

Adatátviteli hálózat felújítás 

2020.12.30 10:38 

7,800,000,-Ft+Áfa 

érvénytelen 

érvénytelen 

Megjegyzés 
M.B.V. Szolgáltató 

Kft. 

beérkezett ajánlat időpontja 

Adatátviteli hálózat felújítás 

2021.01.04 07:28 

6,100,000,-Ft+Áfa 

érvényes 

érvényes 

2021.01.04.07:41  

7,650,000,-Ft+Áfa 

érvényes 

érvényes 

Beérkezett ajánlat időpontja 

Adatátviteli hálózat felújítás 
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Ajánlattevők ajánlatainak bemutatása 

Ajánlattevő: Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft. Az ajánlat a formai követelményeknek megfe-
lel. 

Ajánlattevő: Pohly  Computer  Kft. Az ajánlat a tartalmi és formai követelményeknek nem felel meg. 

Ajánlattevő: M.B.V. Szolgáltató Kft. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel. 

Ajánlattevő:  Video-Data  Kft. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel. 

Ajánlattevő:  Multi Alarm  Zrt. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel. 

 

Multi Alarm Zit. 

2021.01.04.07:45 

Megjegyzés 

érvén  es 

 

Beérkezett ajánlat időpontja 

Adatátviteli hálózat felújítás 6,500,000,-Ft+Áfa érvén  es 
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H. A  beterjesztés indoka 
A  beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapítása érdekében szükséges, hogy 
a döntéshozó meghozza döntését. 

III. A  döntés  Mkt,  pénzügyi hatása 

A  döntés célja, a  „Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátvi-
teli hálózat felújítási munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolyta-
tása, az eljárás lezárása, eredmény kihirdetése, az eredményről szóló döntés meghozása. 
A  pénzügyi fedezet a Józsefvárosi Önkormányzat  425/2020  (XII.17) számú határozata alapján biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési 
hatáskörébe tartozik a beszerzési ügyekben az eredmény megállapítása. 

Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat  20.5.  pontja alapján az eljárást 
lezáró, annak eredményét megállapító döntést a Bizottság hozza meg. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020. (XI. 3.)  Kormányrendelet I. §-a értelmében a  Kor-
many  az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koro-
navírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési ön-
kormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meg-
hozatalára a polgármester jogosult. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Melléklet:  
I. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás, 
2. sz. melléklet:  5  db felolvasólap, 
3. sz. melléklet: szerződéstervezet 

1092 Budapest, Barest u. 63-67. •  Telefon:  06 I 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros.  hu  • www.jozsefvaros.  hu
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2021.  (I. 
14.)  számú határozata 

Javaslat a  „Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátvi-

 

teli hálózat felújítási munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 
eredmény megállapítására 

A  képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

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

2. a  „Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújítási munkái" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacso-
nyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot az M.B.V. Szolgáltató Kft.  1103 
Budapest,  Gergely utca  35/G.,  cégjegyzékszám:  01-09-905011,  adószám:  14465677-2-42)  adta, 
ezért az M.B.V. Szolgáltató Kft. a nyertes ajánlattevő. Az elfogadott ajánlati ár:  6.100.000,- Ft  + 
ÁFA, azaz bruttó  7.747.000,- Ft. 

3. az  1-2.  határozati pontok alapján felkéri a polgármestert a  3.  sz. melléklet szerinti vállalkozási szer-
ződés megkötésére. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2021.  január  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály 

Budapest, 2021.  január  7. 
ciL 

Pikó  Andras 
polgármester 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújítási munkártárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

(a beszerzés becsült értéke nettó  7,8 inn) 

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

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

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

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

3. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő: 
A  szerződés hatálybalépésétől számított  90  nap. 

4. A  teljesítés helye:  Budapest  Főváros VIII. kerület és  1086 Budapest,  Víg utca  36.  BRFK 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 esetén az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 
Amennyiben olyan okból, amiért Ajánlattevő felelős, a szerződés teljesedésbe menése 
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, hogy 
jelen beszerzési eljárásban meghatározott feladat teljesítésére összesen maximum nettó 
keretösszeg áll rendelkezésére, mely keretösszeget meghaladó árat, illetve költséget 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 



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  es a  szerződéskötés 
valutaneme  is  csak magyar forint lehet.  Ha  az ajánlati ár számokkal megadott összege és  a 
betűvel leírt összege között eltérés  van,  akkor  a  betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő 
érvényesnek.  Az  ajánlatban szereplő árnak  fix  árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők 
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó 
ajánlatot.  A  nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos 
költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. 

Minden  áradatot úgy kell megadni, hogy  a  nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az 
ÁFA  %-ban  és összegszerűen, valamint  a  bruttó ár.  Az  ajánlati árnak tartalmaznia kell  a 
teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot  es  hasznot  is. Az  ajánlati árnak 
tartalmaznia kell mindazokat  a  költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 
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 mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

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

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

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: 
Ajánlatkérő a rész ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során. 

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve szerint értékeli. 

10. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és 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 alól 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; 
ab)  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 Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 



aß  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; 
b)  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
e) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 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) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

.0  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; 
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; 
h) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési is 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli országok 
és 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, 
hb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII 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; 
if  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  es  a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el. 
j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  4L§ (6)  bekezdése szerint nem minősül 
átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1.  §  4.  pontjára. 



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

Az alkalmassági követelmények: 
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és 
a megkövetelt igazolási mód: 
P.1  Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő köteles csatolni valamennyi 
cégkivonatában szereplő számlavezető pénzintézetnek (az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző  60  napnál nem régebbi) a nyilatkozatát az alábbi tartalommal: 
- a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma, 
- számláján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított  12  hónapban volt-e  45 
napot meghaladó időtartamú sorban  atlas. 

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

Az ajánlattevők műszaki-szakmai  alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
M.1  Alkalmas az ajánlattevő,  ha  rendelkezik a jelenleg üzemelő rendszerközpont gyártója 
(DIGIFORT) által kiállított a rendszer installálására, javítására, karbantartására való 
jogosultságot igazoló érvényes tanúsítvánnyal 

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 üzemelő térfigyelő rendszer gyártójával  (DIG WORT). 

M.3  Alkalmas az ajánlattevő,  ha  rendelkezik legalább  1  fő egyetemi- vagy főiskolai mérnöki 
végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább  3  év térfigyelő rendszer üzemeltetésére 
vonatkozó szakmai gyakorlattal és  MV-ÉV - Építmények építményvillamossági munkáinak 
felelős műszaki vezetése jogosultsággal. 

Igazolás módja az  M.1-3.  esetében: Ajánlattevő által kiállított eredeti nyilatkozatok, cégszerű 
aláírással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai  alkalmasságának 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 
tanúsítvánnyal, 
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 (DIGIFORT), 
legalább egy foglalkoztatottja nem rendelkezik legalább  3  év térfigyelő rendszer 
üzemeltetésére vonatkozó szakmai gyakorlattal és  MV-ÉV - Építmények 
építményvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetése jogosultsággal. 

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

12. Ajánlattételi határidő: 2021.  január  04.  hétfő,  08.00  óra 

13. Az ajánlat (postai vagy személyes) benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a bardovits@jozsefvaros.hu címre megküldve. 



14. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyeleti 
Ügyosztály  1084 Budapest,  Német utca  15. 

Bontás időpontja:  2021.  január  04.  hétfő,  08.00  óra 

A  szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményét megállapító, Költségvetési 
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. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított  30  nap. 

18. A  dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő 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. 

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

c.) 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 példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 

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

d) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
Ajánlattevőt terheli. 

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

24.  Ajánlattételi felhívás megküldésének a vvww.jozsefvaros.hu honlapon történő 
megjelentetésének időpontja:  2020.  december  18. 

Budapest, 2020.  december 

Pikó András 
polgármester 



I. sz. melléklet 
Felolvasólap 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújítási munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, fax,  e-mail). 

  

I. Az ajánlattevő által kért 
ellenszolgáltatás összege (számmal es 
betűvel kiírva) 
nettó  Ft  + Áfa =-- bruttó  Ft 

 

[Keltezés] 

[cégszerű aláírás] 

Ii 



M.B.V. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Bankszámlaszám:  GIB 107005814806160151100005 
Cégjegyzékszám:  01-09-905011 
Adószám:  14465677-2-42 

Székhely:  1103 Budapest,  Gergely  u. 35/G 
E-mail dm:  info@mbvsecurity.hu 

Telefon:  +36 70 415 9925 

Felolvasólap 

„Budapest  Főváros VIII. kerülnének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújítási munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon:  

M.B.V. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1103 Budapest,  Gergely utca  35/G. A.  lház. 

14465677-2-42 

+3670 415 9925 

E-mail: info@mbvsecurity.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: Szűcs  Imre 

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

+36309447528 
imre@mbvsecurity.hu 

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

6.100.000,- Ft  + Ma = bruttó  7.747.000,- Ft 
azaz 
hatmillió-egyszázezer forint + Áfa = bruttó hétmillió-

 

hétszáznegyvenhétezer forint 

Budapest, 2021.  január  4. Szolgáltató  KR 

1103 Budapest _ 

[cégszerű aláírás] 





Stier  Adri 
értékesítési 

Multi  AlattiecZT 

sz. melléklet 
Felolvasólap 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő Mrfigyelö rendszer adatátviteli hálózat 
felújitäsi munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon: 

Multi Alarm  Biztonságtechnikai, 
Fejlesztő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zártkörüen Működő 
Részvénytársaság (rövidítve: 
Multi Alarm  Zrt.) 

1106 Budapest,  Rayolka utca  8. 

1365073-2-42 

+36 20/30/70 9966 013 

E-mail: ugyfelszolgalat@mul ialann.hu 
1 

Kijelölt kapcsolattartó: Stier  Adrián 

Klölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, fax,  e-mail): 

±36308221908 

stier.adrian®inultialarm.hu 

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

6.500.000Ft+Áfa=8.255.000Ft bruttó 

flatmillinaszázezer forint+Áfa= 
Nyolcmillió-kétszázötvenötezer forint  bruit() 

Pécs,  2020.  december  30. 

13 





Felolvasólap 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújítási munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: NÁDASDI-ELEKTRO Biztonságtechnikai, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Ajánlattevő székhelye: 3100  Salgótarján, Rákóczi út  1-9.3. em. 2. 

Ajánlattevő adószáma: 11209904-2-12 

Telefon: +36 32 317 752 

E-mail: kozpont@nadasdielektro.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: Csongor Attila János 

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

06-30/927-4088,  csongotattila@nadasdielektro.hu 

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

7 740 000 Ft  + ÁFA .---  9 829 800 Ft 

azaz 

hétmillió-hétszáznegyvenezer forint + Áfa — 
kilencmillió-nyolcszázhuszonkilencezer-nyolcszáz 
forint 

Kelt: Salgótarján,  2020. 12.28. 

cégszerű aláírás 

NÄDASDIELEKTRO KFI 
3100  Saigétarján, Rákóczi út  1-9. 

Adószám:  11209904-2-12 
Bank: 55400187-10003688 

2 





POHLY COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
A4657.101: Cégjeuzak Bank: 

12031940-2-13 13-O9-!5732S BarWes(  Bank 10104105- 24700-00000006 

A  Pohly  Computer Mt.  árajánlata 

Felolvasólap 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújítási munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon: 

POHLY COMPUTER 
Számítástechnikai, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
2014  Csobánka, Mózsa utca  11. 

12031940-2-13 

+36306507240 

E-mail: pohIy.computer@gmail.com 

Kijelölt kapcsolattartó: Harsányi József ügyvezető 

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

+36306507240 
pohly.computer@gmail.com 

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

Nettó  7 800 000 Ft  + Áfa = bruttó  9 906 000 Ft 
(nettó hétmillió-nyolcszázezer forint + Áfa = bruttó 
kilencmillió-Idiencszázhatezer forint) 

Csobánka, 2020. 12. 28. 
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Ajánlattevő neve: Video-Data  Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon: 

E-mail: 

Kijelölt kapcsolattartó: 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége • 
(telefon, fax,  e-mail): 

1184 Budapest,  Nefelejcs  u. 10. 

24392046-2-43 

Szathrnity György 

+36 70 605 8897 
szgyorgy@videodeta.hu 

+36706058897 

Infothldeodate.hu 

Az ajánlatlevő által kért ellenszolgáltatás  7.650.000,- Ft  + ÁFA 
összege (számmal  es  betűvel kiirva) 

netto  Ft  + Áfa = bruttó.Ft 

bruttó  9.715.500,- Ft 
'hétmillió-hatszázötvenezer forint + ÁFA  r-

 

bruttó kilencmillió-hétszáztizenötezer-ötszáz forint 
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Felolvasólap 

»Budapest  Főváros  WM.  kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújitási munkái" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt  einem  órc3 beszerzési eljárásban 

Budapest, 2021.  január  4. 
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2.  sz. melléklet 

Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújítási 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 az általam igénybe veendő alvállalkozóval 
szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, 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 
alól 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; 
ab)  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 Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
af) 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 és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 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) tevékenységét felftiggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) 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,  at  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; 

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; 

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 
és 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, 
hb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII törvény  3.  §  38.  pont 
szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
tic)  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; 

0  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 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést 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 



3.  sz. melléklet 
Műszaki leírás 

Budapest  Főváros OEVM. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújítási munkái 

A  térfigyelő rendszer jelen állapotának a kiépítése  hat  évvel ezelőtt kezdődött meg. Az elmúlt 
évek videó- és átvitel technikai fejlődése, valamint a kerület intenzív fejlesztése miatti épített 
környezet változása miatt mára az adatátviteli hálózat felújításra és fejlesztésre szorul. 

A  modem technológiás kamerák a korábbiaknál lényegesen magasabb sávszélesség igénnyel 
rendelkeznek, melyeket modernebb átvitel technikai berendezésekkel lehet biztosítani. 

Az első ütemekben  720p HD  felbontású kamerák telepítése történt, majd  1080p full HD,  sőt a 
Blaha Lujza téren, valamint  2019.  októbertől a Bláthy Ottó utcában  8  megapixeles kamerák is 
üzemelnek.  A  fejlesztési tervekben további nagy felbontású kamerák is szerepelnek. 

Az intenzív kerületfejlesztés miatt megváltozott építészeti környezet szintén jelátviteli 
problémákat okoz (Víg utca, Corvin sétány, stb.). 

A  különböző szolgáltatók, felhasználók által újonnan telepített vezeték nélküli hálózatok 
szintén megváltoztatják a hálózati környezetet, amihez alkalmazkodni kell. 

Ahol a rendelkezésre álló sávszélesség a kamerák igénye, vagy a megváltozott építészeti vagy 
hálózati környezet miatt nem elegendő, ott a kamerák elérése akadozik, ideiglenesen vagy 
akár állandóan is elérhetetlenné válhatnak, felvétel sem készül. 

A  fentiek miatt a hálózat jelenlegi állapotát fel kell mérni, és az átviteli hálózatot fejleszteni — 
átalakítani szükséges. 

A  kerület térfigyelő rendszere jellegéből és funkciójából adódóan fokozott adat- és 
üzembiztonságot követel meg. Az adatátviteli hálózaton munkát végezni csak olyan kivitelező 
jogosult, aki rendelkezik a kerületi térfigyelő központi szoftver gyártója által kiállított 
igazolással a rendszer telepítésére, karbantartására, javítására. 

Feladatok 

I. Felmérés 
Fel kell mérni az átviteli hálózat jelenlegi állapotát, megvizsgálni a rendelkezésre álló 
sávszélesség adatokat, az adott szakaszon üzemelő berendezések megfelelő minőségben 
történő üzeméhez szükséges elvárásokat, valamint az épített környezetet és a telepítési 
pozíciók kapcsolatát, és esetleges változásait. 

2. Tervezés, szakvélemény 
A  felmérés eredményei alapján kiviteli tervet kell készíteni.  A  tervet jóvá kell hagyatni az 
Önkormányzat, valamint a rendszert üzemeltető társaság képviselőjével. 

3.Kiépítés 
Az elfogadott kiviteli tervet meg kell valósítani. 

rj 
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Adatszolgáltatás 

A  hedözat félújítása az előzetes tervek szerint a következő szakaszokra kell kiterjedjen (piros 
szakaszok) 
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A felújítás a következő pontokban javasolt az előzetes felmérések szerint (a lista iránymutatás, 
a végleges megoldást a tervezést és megrendelői-üzemeltetői jóváhagyást követően kell 
meghatározni): 

Átjátszók: 

Füvészkert tüdőgondozó átjátszó 
Gutenberg  téri átjátszó 
Harminckettesek tere 
Nemeth Laszlo  Általános Iskolai átjátszó 
Orczy téri átjátszó 
Prater  utcai átjátszó 
Víg utcai rendőrségi átjátszó 
Semmelweiss  Egyetem átjátszó 
Százados utcai átjátszó 
Tömő utcai átjátszó 

Kamera végpontok: 

003  Baross  u.  - Németh  u.  kereszteződés 
004  Kis Stáció  u. 5.  - Vajdahunyad  u. 1/B  sarok 
005  Baross  u. 49.  - József körút  55-57.  sarok 
011  József  u. 10.-  Salétrom  u. 12.  sarok 
012  József  u. 17.  - Német  u. 15.  sarok 
018  Nap  u. 25.  - Futó  u. 23.  sarok 
038  Futó  u. 2.  -  Horvath  Mihály tér  2.  sarok 
049 Gutenberg  tér  2.  - Bródy Sándor  u. 48.  sarok 
050 Gutenberg  tér  4.  - Scheiber Sándor  u. 1.  sarok 
065  Bérkocsis  u. 25/A  - Víg  u. 18.  sarok 
072  Tömő  u. 23/A  - Szigony  u. 24.  sarok 
075 Leonardo  da  Vinci  u. 44.  - Tömő  u. 3.  sarok 
088  Üllői  id 58.  - Futó  u. 57.  sarok 
090  Üllői út  91.  - Szigony  u. 36.  sarok 
091  Korányi Sándor  u. 2/A  - Üllői út  78.  sarok 
093  Bókay  Janos u. 56.  -  Apathy  István  u. 2.  sarok 
095  Tömő  u. 56.  - Füvészkert  u. 26/B  sarok 
096 Prater u. 65.  - Lippa  u. 2.  sarok 
102  Déri Miksa  u. 18.  - Nagy Fuvaros  u. 9.  sarok 
110  Villám  u.  - Benyovszky Móric  u. 
114 Molnar  Ferenc tér 
118  Corvin sétány  3 
119  Corvin  plaza 
122  Benyovszky Móric  u.  - Bláthy  Otto u.  (étterem) 
133 Ines u. 38.  - Dugonics  u. 1.  sarok 
137  Orczy út  29.  - Sárkány  u. 16.  előtti kereszteződés 
138  Orczy út  6.-  Elnök  u. 1.  sarok 
139  Delej  u. 49.  - Vajda Péter  u. 4.  sarok 
140  Bláthy  Otto u. 35.  - Vajda Péter  u. 8.  sarok 
142  Bláthy  Otto u. 7.  - Elnök  u. 12.  sarok 



151  Korányi Sándor  u. 12. 
174  Kőbányai út  22.  - Könyves Kálmán körút sarok 
190  Rezső tér  16.  sarok (Gaál Mózes  u.  szemben) 
192  Győrffy István  u. 22.-24.  (Villám  u.  szemben) 
194  Üllői út  102.  - Könyves Kálmán körút sarok 
203  Korányi Sándor  u. 3/A  (Illés  u.  szemben) 
205  Szigony  u. 29.  (Jázmin  u.  szemben) 
206 Leonardo  da  Vinci u. 28.  (Corvin sétány szemben) 
207  Nagytemplom  u. 31 
210  Práter  u. 59.  - Szigony  u. 16/A  sarok 
212  Szigony  u. 4.  - Losonci tér óvoda 
228  Tbiliszi tér (templom) 

Minimum  műszaki követelmények 
A  kerületi térfigyelő rendszer üzemeltetési tapasztalatai alapján a következő átviteli eszköz 
típusokat jelöljük meg minimum műszaki követelményként: 

MilcroTik RouterBOARD 2011iLS-IN 
Ubiquiti NanoBeam  SAC  Gen2 
Ubiquiti NanoBeam  19 Isolator Shield 
Ubiquiti PowerBeam  AC,  Gen2 
Ubiquiti PowerBeam  AC ISO,  Gen2 
Ubiquiti PrismStation  SAC 
Ubiquiti  Horn-5-30,  5GHz, 19dBi,  30°  tölcsér antenna 
Ubiquiti  HORN-5-60,  5GHz, 16dBi,  60°  tölcsér antenna 
Ubiquiti  Horn-5-90,  5GHz, 13dBi,  90°  tölcsér antenna 
Ubiquiti IsoStation  AC 
Mimosa B24, 24  GHz rádió integrált antennával 

Alkalmassági feltételek 
M/1  Alkalmas az ajánlattevő,  ha  rendelkezik a jelenleg üzemelő/tervezett rendszer központ 
gyártója (DIGIFORT) által kiállított a rendszer installálására, javítására, karbantartására való 
jogosultságot igazoló tanúsítvánnyal.  /321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  § (I) bekezdés i) 
pont/ 

M/2  Alkalmas az ajánlattevő,  ha  rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának 

napjától visszafelé számított  3  évben legalább egy szerződésszerűen teljesített, közterületi 

térfigyelő rendszer kiépítésével, vagy átépítésével, avagy bővítésével, amelynek értéke eléri 

vagy meghaladja a nettó  15  millió Ft-ot és a központi rendszer típusa DIGIFORT, vagy 
rendelkezik a DIGIFORT kivitelezői tanúsítványával.  /321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21. 
§  (1)  bekezdés a) pont/. 



4.  sz. melléklet 
Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújítási munkái" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

AluIkon 

mint a 
ajánlattevő (székhely: 

 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 
felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés  es  műszaki leírás 
gondos áttekintése után 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

I. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az 
ajánlatunk érvénytelen. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak 
bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, 
annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem 
változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 
Annak is tudatában vagyunk, hogy 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 ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást 
ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

5. Kijelentem, hogy a www.jozsefvaros.hu honlapon található Adatvédelmi Szabályzatban 
foglaltakat megismertem,  es  az abban foglaltakat elfogadom. Jelen nyilatkozat aláírásával 
hozzájárulok a személyes adataim  es  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 vezetése, az Adatkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, 
tájékoztatási és 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 hozzáférjenek. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 
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5.  sz. melléklet 
Titoktartási Nyilatkozat 

„Budapest  Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat 
felújítási 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 alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, 
felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, 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 



6.  sz. melléklet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó András polgármester 
adószáma: 15735715-2-42 
törzskönyvi azonosító szám• 735715 
bankszámlaszám: 11784009-15508009 
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

székhelye: 
képviseli:  
cégjegyzékszáma:  
adószáma:  
bankszámlaszám:  

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban - együttesen Felek - között az 
alábbi feltételek mellett: 

1. A  szerződés tárgya: 
1.1. A  Megrendelő célja a kerületi térfigyelő rendszert működtető adatátviteli hálózat 

felújítása és fejlesztése az elmúlt évek videó- és adatátviteli rendszerek technikai 
modernizációja, valamint a Józsefvárosi épített környezet intenzív fejlesztései változásai, 
valamint a beszerezni kívánt további nagy felbontású kamerákkal való kompatibilitás 
megteremtése miatt. Ennek érdekében a Megrendelő az ajánlattevők részére közvetlenül 
megküldött ajánlattételi felhívással  "Budapest  Józsefváros térfigyelö rendszer 
adatátviteli hálózatának felújítása  1.  ütem" tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárást indított. Az eljárásban Vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. 
Vállalkozó ajánlata jelen szerződés  1.  sz. mellékletét képezi. 

1.2.Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a 
"Budapest  Józsefváros térfigyelli rendszer adatátviteli hálózatának felújítása  1.  ütem" 
tárgyban felmérést és tervezést végez, szakvéleményt  ad,  melyek alapján a Megrendelő 
által elfogadott kiviteli tervet megvalósítja a jelen vállalkozási szerződés megkötését 
megelőzően lefolytatott, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás műszaki leírásában foglaltak szerint, melynek eredményeképpen 
köteles a térfigyelő rendszer adatátviteli hálózatának felújítását elvégezni. Az ajánlattételi 
felhívás műszaki leírása jelen szerződés  2.  sz. mellékletét képezi. 

1.3. Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, 
felelősségteljesen köteles teljesíteni. 

2. A  Teljesítési határidő 

A-

 



2.1. Teljesítési határidő:  A  Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a 
szerződés hatálybalépésének napjával kezdi és  2021.  február  28.  napjáig kell 
maradéktalanul elvégeznie.  A  szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

2.2. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítésével 
késedelembe esik, 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  15%-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. 

2.3.  Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos 
szerződésszegés  5.8.  pontban meghatározott eseteiben), vagy,  ha  a teljesítés olyan 
okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér 
megfizetésére köteles.  A  meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj  15%-a. A 
meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás 
Vállalkozóval történő közlésével válik esedékessé. 

2.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése 
esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű 
kötbérre jogosult.  A  hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás 
közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint. 

2.5. A  Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az 
esedékes vállalkozói díjba beszámítani. 

2.6.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése 
nem mentesít a teljesítés alól. 

3. A  vállalkozói díj, fizetési feltételek 
3.1. A  Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű 

elvégzéséért -Ft  + ÁFA, azaz  forint + ÁFA, mindösszesen: bruttó  
Forint, azaz  forint összegű vállalkozói díj illeti meg.  A  vállalkozó díj a 
teljesítési véghatáridőre prognosztizált,  fix  összegű átalánydíj, amely a jelen szerződés 
tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget tartalmazza, azon 
túlmenően Vállalkozó semmilyen jogcímen ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult. 
Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű,  ha  a Vállalkozó a jelen szerződésben 
meghatározott feladatokat teljes körűen elvégezte, a feladatok elvégzése során 
valamennyi szakaszon megjelölt hálózat felújításra került.  A  számla kibocsátásának 
feltétele a Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás, amely 
a számla mellékletét képezi. 

A  Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására a Közterület-felügyeleti 
Ügyosztály vezetője jogosult. 

Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan számla befogadását 
követő  15  napon belül, banki átutalással Vállalkozó -nél vezetett  számú 
bankszámlájára fizeti meg. 

xli 



3.2. Megrendelő előleget nem fizet, Megrendelő a részszámlázás lehetőségét nem 
biztosítja. 

4. Kapcsolattartás 
Felek jelen szerződés teljesítése során felmerült kérdésekben az alábbiakban megnevezett 
személyek útján tartják a kapcsolatot. 

Megrendelő részéről kapcsolattartó: 
név:  
Telefonszám:  06-1-459-

 

E-mail: @jozsefvaros.hu 

Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 
név:. 
Telefonszám: 
E-mail:. 

5. A  felek jogai  es  kötelezettségei: 
5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezések alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, 
a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével. 

5.2. A  Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatok 
ellátásához szükséges képesítéssel és eszközökkel és ezeknek a feltételeknek a 
szerződés teljes időtartama alatt meg fog felelni. Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhat. Vállalkozó a jogosan 
igénybe vett alvállalkozói magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az 
alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén a Vállalkozó felelős mindazokért a 
károkért is, melyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be. 

5.3. Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó helytállni 
tartozik Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból okozott kárért is. 

5.4.  Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a 
Megrendelővel megfelelő időben,  de  legkésőbb  5  munkanapon belül, írásban köteles 
közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

5.5. 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. 

5.6. A  Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség 
és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek 
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak 
teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés 
teljesítésére kihatással lehet. 



Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési 
kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott 
károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

5.7. Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő 
utasításainak megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, 
vagy nem teljes mértékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól 
szándékosan vagy gondatlanul eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a 
feladatot vagy Megrendelő részéről a feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos 
kifogás merül fel,  (Ty  Vállalkozó köteles a feladatot hibátlanul újból, díjmentesen 
elvégezni. 

5.8. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban — 
felmondhatja azonnali hatállyal. 

Megrendelő részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül: 
Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére  30  napos késedelembe esik a vállalkozói 
díj kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg. 

Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
- A  teljesítési határidő  15  napon túli késedelmes teljesítése, 
- Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és 

amennyiben a hiba orvosolható -, azt a Megrendelő által a jelen szerződés 
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen; 
A  Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, 
Titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése. 

5.9.  Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII.31.) Korm. rendelet  50.  §  (1a)  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.  §  (1)  bekezdése  1.  pontjában foglaltaknak 
megfelel. 

5.10.  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 CXII. 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 helyezéséről szóló Európai Parlament és  a  Tanács  (EU)  2016/679. 
számú rendelet („GDPR") 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. 

5.11.  Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 
jelen szerződés teljesítéseként átadott dokumentumok felhasználását akadályozza vagy 
korlátozza. Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait 
sértené, mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól és vállalja a jogsértésből eredő 
felelősséget. 
Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező 
szellemi alkotás keletkezik, a Vállalkozó annak védelméből eredő vagyoni jogokat 
jelen szerződés alapján a Megrendelőre átruházza.  Ha  a vagyoni jog átruházását 
jogszabály kizárja, akkor a szellemi alkotásnak kizárólagos  es  korlátlan (területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű), minden ismert felhasználási módra vonatkozó, 
harmadik személyre átengedhető, az átdolgozási jogot is magában foglaló 
felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelőt illeti meg. 
Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/termék 

vagyoni jogainak ellenértékeként megfizetett  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díjat 
arányosnak tekintik a szerzői jogról szóló  1999.  évi LXXVI. törvény  16.§ (4) 
bekezdésében foglaltak szerint. Vállalkozó kifejezetten lemond az átruházott vagyoni 
jogai ellenértékeként a  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díj összegén felüli egyéb 
igényről. 

6.  Vegyes rendelkezések 
6.1. A  jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva 

érvényes. 

6.2.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó fentieken kívül 
kijelenti azt is, hogy Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely 
nem áll sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt. 

6.3. A  jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 

6.4. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés 
módon, közös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén 
fordulnak az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. 



Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt  4  egymással egyező példányban jóváhagyólag írták alá. 

Mellékletek: 
1.Vállalkozó nyertes ajánlata 
2. Ajánlattételi felhívás műszaki leírása 

Budapest, 2020. „.. ‚‚ 
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