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Javaslat „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer 

kameracseréi, karbantartási és hibajavítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására 

ZÁRT ÜLÉS 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 29/2022. (II. 14.) számú határozata 

 

a „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer  

kameracseréi, karbantartási és hibajavítási munkái” tárgyú  

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros VIII. kerületének 

területén üzemelő térfigyelő rendszer kameracseréi, karbantartási és hibajavítási munkái” 

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész, uniós értékhatárt 

elérő értékű, a 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt, részajánlattétel biztosításával lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg: 

 

1. megállapítja, hogy az eljárás 1. része (Térfigyelő rendszer kameracserék) és az eljárás 2. 

része (Térfigyelő rendszer karbantartás és hibajavítás) eredményes; 

 

2. megállapítja, hogy az érvényes és nyertes ajánlattevők részenként az alábbiak: 

 

1. rész 

nyertes ajánlattevő neve: Video-Data Kft.  

Székhelye:   1184 Budapest, Nefelejcs utca 10. 

adószáma:   24392046-2-43 

cégjegyzékszám:   01-09-174787 

elfogadott ajánlat: nettó 4.229.000. forint; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása:  az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot 

 

2. rész 

nyertes ajánlattevő neve: Video-Data Kft.  

Székhelye:   1184 Budapest, Nefelejcs utca 10. 

adószáma:   24392046-2-43 

cégjegyzékszám:   01-09-174787 

elfogadott ajánlat:  36 hónapra összesen nettó 65.836.170,- Ft, ezen belül az egyes 

részfeladatok keretösszege: a karbantartás keretösszege: nettó 33.381.720,- Ft, a javítás 

keretösszege nettó 12.363.600.- Ft, az alkatrész keretösszege: nettó 20.090.850,- Ft; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta;  

az értékelés indokolása:  az adott ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot 

 

3. megállapítja, hogy az M.B.V. Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Gergely utca 35/G A. lh.) 

ajánlattevő az eljárás 1. és 2. részére benyújtott ajánlata érvényes; 

 

4. a 2. határozati pont alapján felkéri a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 

szerződéskötési moratóriumot követően az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 



adásvételi szerződés és vállalkozási keretszerződés aláírására az egyes részekben nyertesnek 

nyilvánított ajánlattevővel. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  a Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időn belül, a 4. pont szerinti 

eredményhirdetéstől számított 30 napon belül (a szerződéskötési moratórium 

lejártát követően) 

 


