Előterjesztés
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2020. június 09.
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Tárgy: Javaslat a „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai
szolgáltatás nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállanitására
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ
Költségvetési is Pénzügyi Bizottság dönt
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Kulturális, Civil, Oktatási, Sport is Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
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Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
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Határozati javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A tárgyi eljárás célja, hogy a Szolgáltató speciálisan képzett mérnökei támogatást nyújtsanak
a szerver, operációs rendszerek, továbbá az üzemelő szerver platformok (Windows, Linux,
tmix, aix) és hálózati infrastruktúra problémáinak elhárításához. A támogatás kiterjed a központi szerver HW átkonfigurálási igényekre es tárhely optimalizálására, valamint a meglévő
alap szoftver platformok újrainstallálási és frissítési feladataira is többek között.
Az eljárás keretén belül az Ajánlattevők évi 240 óra időtartamban helyszíni vagy távvezérléssel történő munkavégzésre, tanácsadásra es más rendszermérnöki feladatok ellátására tettek
ajánlatot. Ajánlattevők vállalták, hogy hivatalos és írásban megerősített rendszermérnöki támogatási igényre reagálnak es az igényelt beavatkozást haladéktalanul, de legkésőbb 2 órán
belül helyszínen vagy távvezérléssel megkezdik és folytatják a jelzett probléma megoldásáig.
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II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges.
A döntés meghozatalának joga a veszélyhelyzet időtartamában visszakerül a Képviselő-testület
hatáskörébe, melyet a polgármester gyakorol.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, a „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, eredmény kihirdetése, az eredményről szóló döntés meghozása.
A pénzügyi fedezet a 20201-02 címen biztosított.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti es 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
es Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik a beszerzési ügyekben az eredmény megállapítása.
Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat 20.5. pontja alapján a az
eljárást lezáró annak eredményét megállapító döntést a Bizottság hozza meg.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLOEMIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat.
Az SzMSz 31. § (I) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását
bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1.
§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány 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 önkormányzat képviselő-testületének feladat- es hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Melléklet:
I. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás, 2 db adatlap
2. sz. melléklet: polgármesteri döntés tervezet
3. sz. melléklet: szerződés-tervezet
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„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök in ormatikai szolgáltatás
nyújtása"
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt,
illetve az Ön által vezetett szervezetet:
Az ajánlatkérő neve, címe:
BUDAPEST FŐVÁROS
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁR1VEESTERI
HIVATAL
elm: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
képviseli: Czukkerné dr. Pinter Erzsébet jegyző
kapcsolattartó: Futó Balázs irodavezető, Belső Ellátási Iroda
tel: +36-1/459-2505
e-mail: futob@jozsefvaros.hu
2. Ajánlattevő részletes feladatait az ajánlattételi felhívós 3. számú mellékletét képező
műszaki leírás tartalmazza.
1.

3. A szerződés időtartama, teljesítési határidő, teljesítés helye: a szerződés időtartama 12
hónap, 2020. június 1-tő] 2021. május 31-igaz Ajánlatkérő székhelyén.
4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:
A beszerzés finanszírozása a Hivatal saját forrásából történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés szerinti feladat ellátása után
teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, a szerződésben meghatározott havi - ütemezésben kerül az ellenszolgáltatäs kifizetésre.
Ajánlati ár
Az ajánlati árat forintban kell megadni. Az ajánlatban szereplő ámalc fix árnak kell
lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem
tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat Úgy kell megadni, hogy azok
tartalinazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.
Az ajánlati árat Úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett szerepeljen az ÁFA %-ban is
összegszerűen, valamint a bruttó ár. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés
időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az Ajánlattevők csak
magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot es a szerződéskötés valutaneme is csak ez
lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített
feltételek betartásához szükségesek, igy többek között minden illetéket, díjat, bérletet,
szoftver költséget, szállítási, üzembe helyezési, oktatási, a hibák kijavításához
szükséges költségeket is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat,
minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyek figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek
kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az
Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a
befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia, forintban.

c) végelszámolás alatt áh, 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
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
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 a érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési 65
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,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről is megakadályozásáról szóló 2007. évi CX1OCVI. törvény 3. §
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vagy
gc) 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 kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
h) 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.
i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint nem
minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény I.§ 4. pontjára.
Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat
(cégszerű) aláírásával.
9. Az alkalmassági követelmények:
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlatteteli felhívás feladásának idöpontjától visszafelé
számított kettő évben (24 hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetését
— legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölésével — tartalmazó, ant aláírt nyilatkozatát.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási
határidőben az abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
12.Ajánlattételi határidő: 2020. május
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13.Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal
kapcsolatban Írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.
42' 00 óra,
A kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje: 2020. május LAmódja elektronikus úton a belsoellatasejozsefvaros.hu e-mail címen.
Az ajánlat postai úton történő, elsőbbségi és tértivevény szolgáltatással történő
feladásának címe:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A postai úton tep ő feladás tényit igazoló feladóvevényt beszkennelve küldje el
2020. 2, g: A we° a belsoellatasejozsefvaros.hu e-mail címre.
14.Az ajánlattétel nyelve: magyar
15.A szerződéskötés tervezett időpontja:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési es Pénzügyi Bizottságának döntését követően.
16.Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van ajánlatához, a
nyertesként Ici nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától számítva
mentesülnek az ajánlati kötöttség alól.
17. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok:
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat.
18.A dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és
pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít.
19.Egyéb információk:
a) Az ajánlat tartalomjegyzéket követő —
- első oldalaként az adatlap szerepeljen (ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete),
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz
mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó ősszegben is
meg kell adni.
- második oldalaként (ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete) ajánlati nyilatkozatot.
- harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete) a kizáró okokra
vonatkozó nyilatkozatot.
- ezt követően az ajánlattételi felhívás 9. pontja szerinti alkalmassági követelmények
igazolására vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek, beleértve a szakember
végzetségéről szóló bizonyítványokat, igazolásokat is.
- ezt követően az ajánlattevő köteles csatolni a műszaki leírás szerinti jegykezelő
rendszer bemutatását tartalmazó dokumentumot.
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1. sz. melléklet
Adatlap
”Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás
nyújtása"
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem &IS beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Telefon
Telefax:
E-mail:
Kijelölt kapesolattartó:
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, email):
Szolgáltatás bruttó havi díja: nettó Ft + ÁFA/hó =
bruttó Ft/lto

Kelt:

[eégszerii aláírás]

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három even belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
» esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas infomaciót
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy
korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, es a kizárás tekintetében jogorvoslatra
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok S területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletöséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a penzmosás S a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vagy
gc) 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 kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
It) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi DOW. 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.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény 1.§
4. pontjára.
Kelt:

cégszerű aláírás

A Józsefváros Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hard:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00-18 óra
8.00-16 óra
8.00-16.30 óra
8.0016.00 era
8.00-13.30 óra

Alkalmazások:
Alltilifitiiiiti/SiOlgáltatiiiitee : -:
SQL 2008 R2
Exchange 2010 standard
Windows 20081(2 Cluster
Active directory
DNS
DHCP
Linux
Windows 2008R2 We szerver
Windows 2008R2 print szerver
MDT szerver
WSUS
Eset Endpoint Protection ERA
VMware
Veeam
Tanúsítvány szerver
Oracle lOg
Zabbix.
Mantis

:., .fIllitikii6jiL
Adatbázis szerver alkahnazás
Levelező szerver alkalmazás
Cluster szerverek
Címtár szolgáltatás
Névfeloldás
Ipchn gazdálkodás
Webszerver
Fájl szerver szolgáltatás
Nyomtató szerver
Operációs rendszer terítő szerver
Frissítéseket terítő szerver
Vírusirtó rendszer központi felügyelete
Virtuális gépek
Mentési rendszer
Tanúsítványok kezelése
Adatbázis szerver alkalmazás
Menedzsment rendszer
Hibajegy kezelő rendszer

A szolgáltatás kiterjed a meglévő alap szoftver platformok újrainstallálási es frissitési
feladataira is. Az Ajánlattevő szakemberei javaslatot tesznek a legfrissebb operációs rendszer
javítások S kiegészítések átvezetésére S segítenek azok végrehajtásában is.
A szolgáltatás nem terjed ki azon rendszer szintű alkalmazás szoftwrekre, melyek forrása
felett az Ajánlattevő korlátlanul nein rendelkezhet (pl.: szakigazgatási programok).
A szolgáltatás magában foglalja a nagy körültekintést igénylő, vagy speciális BIOS S
firmware frissítések megtervezését, megszervezését, elvégzését és ellenőrzését.
A szolgáltatás kiterjed az összes már beszerzett és beüzemelt rendszerelemre.
A szolgáltatás kiterjed minden a központi hardver erőforrásokat érintő beállítási (setup) vagy
frissítési (upgrade) műveletekre.
A felek külön megállapodása alapján a nyertes ajánlattevő jogosult a Hivatal által
használt rendszerek részleges vagy teljes bővítésére, felújítására, átalakítására.
A szolgáltatás kiterjed az aktív hálózati elemek működése során felmerülő
problémákkonfigurációk megoldására.
Ajánlattevő feladata, hogy a fenti rendszerekre vonatkozó hivatalos és írásban megerősített
rendszerniérnöki támogatási igényre 30 percen belül reagál és az igényelt beavatkozást
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4. sz. melléklet
Ajánlattételi Nyilatkozat
,,Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnők informatikai szolgáltatás
nyújtása"
el
tárgyú közbeszerzési értékhatárt nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában
ajánlattevő (székhely:
mint a
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi
felhivásban foglalt valamennyi formai es tartalmi követelmény, utasítás, kikötés is műszaki
leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tessziik:

Alulírott

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 is a szerződést teljesítjük az
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben es 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.
Kelt:
cégszerű aláírás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása"
gasp% közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő 2020.
május 18-än megküldött ajánlattételi felhívásának 13. & 19. pontja ldegészítésze került az
abibbiak szerint
Az ajánlat - a felhívásban szereplő határidőig - az alábbiak szerint is benyájthatóak:
Digitális aláírással ellátott dokumentumként e-mailben a futobeiozsefvaros.hu címre
megküldve.
A módosítás, a felhívás mellékletét képezi. Az ajánlattételi felhívés és dokumentáció egyébjelen módosítással nem érintett részei változatlan formában & tartalommal érvényesek.
Kérjülc tisztelt Ajánlattevőket, hogy ezen módosítás figyelembevételével tegyek meg
ajánlatukat.

Budapest, 2020. május 20.
Tisztelettel:
t

OE

Fut lializs
Iroda -zrtő
Belső Ellá

13 1082 Budapest, Baross u. 63-67. lir 459-2100
www.jozsefwaros.hu
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!:19..ED I SERVICE

Kefinann Műszaki FeJlasztd as Tamlesadd Kft.
telephely: 1139, Budapest Röppentyff u. 46.
tel: 0036 1 4451610
info@kermann.hu

I. sz. melléklet

Adatlap
„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnők informatikai szolgáltatás
nyújtása"
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:

Kennann Műszaki Fejlesztő Kft.

Ajánlattevő székhelye:

1149 Budapest, Angol utca 32. 4.
ép. 2. em.

Ajánlattevő adószáma:

14160080-2-42

Telefon

+36 1 445 1670

Telefax:

+36 I 445 1650

E-mail:

info@kermann.hu

Kijelölt kapcsolattartó:
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, email):
Szolgáltatás bruttó havi díja: nettó Ft + ÁFA/hó =
bruttó Ft/hó

295 000 Ft + ÁFA / hó = 374 650
bruttó Ft / hó

Kelt: Budapest, 2020. május 25.

Kovács Zoltán Lajos
ügyvezető
Kerrnann Műszaki Fejlesztő

itt

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS
amely létrejött egyrészről
Székhely:
Adószám:
Törzsszám:
KSH számjel:
Bankszámlaszám:
Számlavezető pénzintézete:
Képviseli:
mint Megrendelő,
másrészről a
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető pénzintézete:
Képviseli:
mint Szolgáltató

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatal
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
15508009-2-42
508001
15508009-8411-325-01
11784009-15735715
OTP Bank Nyrt.
Czulckerné dr. Pinter Erzsébet jegyző

Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.
1149 Budapest, Angol utca 32.4. ép. 2. em.
01-09-280382
14160080-2-42
10300002-10686678-49020023
MKB Bank Zrt.
Kovacs Zoltan ügyvezető

(továbbiakban Megrendelő es Szolgáltató együttesen, mint Felek) között az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételek szerint.
I. Előzmények
1.Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzési eljárás (a továbbiakban: beszerzési eljárás) keretében 2020. május 14-én
ajánlattételi felhívással, beszerzési eljárást indított „Szolgáltatási szerződés keretében emelt
szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyban.
2. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesterének a
Képviselő-testület hatáskörében eljárva hozott .../2020. (VI.9.) számú határozata szerint
beszerzési eljárás nyertese a Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.
3. Jelen szerződés 1. sz. alapdokumentumát képezi az I.1. pontban meghatározott ajánlattételi
felhívás, 2. sz. alapdokumentumát Szolgáltató, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.
4. A 1.3. pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során egyaránt
irányadóak.
II. A szerződés tárgya
2.1. A Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződésben meghatározott
emelt szintű informatikai rendszermérnöki támogatás (a továbbiakban: mérnök informatikai
támogatás) nyújtását évi 240 óra időtartamban (eves, lehívható időkeret) a jelen szerződésben
és annak elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentációban
foglaltak szerint. Vállalkozó az eves időkeretből felhasznált is még felhasználható órák
számáról rendszeresen kimutatást küld a Megrendelőnek. Az éves időkereten belül Vállalkozó
havonta legfeljebb 32 óra szolgáltatást vállal, amely kizárólag a tárgyhónapban felmerülő

3.2. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a 3.1. pont szerinti esetben 120 percen belül nem
kezdi meg a szolgáltatás nyújtását, minden megkezdett óra után 16.000,- Ft + ÁFA késedelmi
kötbér fizetésére köteles.
3.3 Szolgáltatást végző vállalja, hogy hibabejelentésre alkalmas „HELPDESK" szolgálatot
üzemeltet, melynek elérését a jelen Szerződés 2.2. pontjában rögzített időtartamon belül, valamint halaszthatatlan beavatkozást igénylő esetekben az időtartamon kívül is - Megrendelő
telefonon és e-mailen keresztül hibabejelentéseket tehet Megrendelő bejelentésre kijelölt
munkatársai által.
Megrendelő részéről hibabejelentésre jogosult személyek és elérhetőségeik az alábbiak:
név: Futó Balázs irodavezető, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda
telefon: + 36 1/459-2505
mobil: +
e-mail: futob@jozsefvaros.hu
név: Weisz Tamás ügyintéző, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda
telefon: + 36 1/459-2121
mobil: +
e-mail: weiszt(dt ozservaros.hu
név: Zsebeházi Zsolt ügyintéző, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda
telefon: + 36 1/459-2189
mobil: +
e-mail: zsebehazizsg ozsefvaros.hu
Szolgáltató Helpdesk elérhetősége:
e-mail: helpdesk@kermann.hu
telefonszám: +36 1/445 1679
webes elérhetősége: https://support.kennannkft.hu
3.4 Szolgáltatást végző vállalja, hogy évente a II.!. pontban megjelölt 240 óra időtartamban a
tervezésben és optimalizálásban jártas rendszermémökei Megrendelő részére helyszíni
munkavégzéssel és tanácsadással is rendelkezésére állnak.
3.5 Szolgáltatást végző vállalja, hogy a 240 óra időkeret terhére a Megrendelő igényei szerint
és a vonatkozó jogszabályok keretei között tanácsadóként közreműködik a Megrendelő által
bonyolított informatikai eszköz beszerzésekkel kapcsolatosan. A beszerzett eszközöket
telepíti, valamint a jelen Szerződésben rögzítettek alapján működteti és fejleszti.
3.6. Szolgáltató vállalja, hogy a rendszermérnöki támogatási tevékenysége kapcsán a
Megrendelő tevékenységének segítése céljából - jogszabály vagy e szerződés eltérő
rendelkezése hiányában - kapcsolatot tart fenn az informatikai eszköz-szállítókkal, különös
tekintettel az I. számú alapdokumentumban rögzített operációs rendszerek és alapszoftverek
szállítóira. Ezen kapcsolattartás nem lehet hátrányos a Megrendelő számára.
3.7. Szolgáltató vállalja, hogy az üzemeltetett IT rendszerben a Megrendelő tevékenysége
során megjelent adatok biztonságát megőrzi.
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7.1. Szerződő Felek jelen szerződést határozott időtartamra, 2020. június 01. napjától 2021.
május 31. napjáig kötik.
7.2. Szolgáltató havonta 295.000,- Ft/hó + ÁFA, azaz havi kettőszázkilencvenötezer forint +
ÁFA díjra jogosult.
7.3. A Megrendelő a szolgáltatási díjat havonta utólag, a teljesítési gazolással igazolt
teljesítést követően szabályszerűen kiállított számla alapján 8 napon belül, banki átutalással az
MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10686678-49020023 számú bankszámlájára fizeti
meg. A díjból a késedelmi vagy meghiúsulási kötbér összege visszatartható.
7.4. A Szolgáltató havonta jogosult számla kiállítására. Minden esetben a számla mellékletét
képezi a Felek által közösen kiállított teljesítési igazolás.
Megrendelő részéről teljesítésigazolásra a Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda vezetője,
akadályoztatása esetén a helyettese jogosult.
VIII. Kötbér
8.1. Késedelmi kötbér: A Megrendelő Szolgáltatóval szemben a teljesítés késedelme esetére
késedelmi kötbért köt ki, melynek mértéke jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott
összeg,
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés — olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős
meghiúsul, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, és Megrendelő jogosult döntése szerint a
Szerződést — mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül — azonnali hatállyal felmondani.
Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség. A meghiúsulási kötbér
mértéke a felolvasólapon rögzített, az általános forgalmi adó nélkül számított 12 havi
ellenszolgáltatás 10 %-a.
8.2. Felek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Megrendelő a
szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szolgáltatótól, a kár összegébe
azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek
kára nem merült fel.
IX. Korlátozások
9.1. Szolgáltató titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a Megrendelővel,
annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret
vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed alkalmazottaira, munkatársaira,
beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt köteles a titoktartásra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
9.2. A Szolgáltató a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására
a szerződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait. A
Szolgáltató a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződéssel kapcsolatos
okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
9.3 Szolgáltató jelen pontban foglalt kötelezettségeinek megszegéséért is teljes körű
felelősséggel tartozik.
9.4. Jelen szerződés IX. pontjában rögzített korlátozás nem terjed ki azon információkra,
melyek nyilvános adatok, illetve bárki számára megismerhetőek.
X. Egyéb rendelkezések

10.7. Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.
10.8 A Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleg felmerülő jogvitákat elsősorban békés
módon, egyezség útján rendezik.
10.9 A szerződésben használt fogalmak tekintetében Szerződő Felek a szakmában szokásos,
általános jelentést kötik ki.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után 4 (db) egymással tartalom és forma szerint
azonos eredeti példányban írták alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Szolgáltató ajánlata (2. sz. felolvasólap)
Budapest, 2020.06.09.

Megrendelő
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Polgármesteri Hivatal
képviseletében
Czukkerné dr. Pinter Erzsébet
jegyző

Szolgáltató
Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.
Képviseletében
Kovacs Zoltan ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Paris Gyuláné
gazdasági vezető
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