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Képvĺselő-testü lete számár a

Tisztelt Képviselő-testü|et!

TáĄékoztatom a Képviselő-testiiletet, hogy a hivatali kiszolgálót háiőzat, szerverek megfelelő
míikiidtetése és kiszolgálása magas fokú mémöki szakéľtelmet kívőn. Ilyen tudású,
tapaszta|atű informatikai méľnökľe egyedi, speciális szakéľtelmet kívánó hibák megoldása
esetén van szükség, mely elengedhetetlen a Polgármesteri Hivatal napi műkiidéséhez.
A fenti kiemelt infoľmatikai emelt szintÍi mérnöki ľendelkezésre-állási támogatási
szo|géůtatéłst a Mool Invest Kft. (székhe|y: |027 Budapest, Margit Krt. 50-52.) biĺosída a
Polgáľmesteľi Hivatala és a Mool Invest Kft. közötti szolgáltatási szerzódés alapján, mely
20l1. decembeľ 3l-én lejáľ.

Tekintęttel arrą hogy a következő években is szükséges az emelt szintű informatikai
rendszeľmérnöki tĺámogatás szo|gźtltatás biĺositása, ezért a Hivata| Infoľmatikai Csopoľtja
előzetes piackutatást végzett a becsĺilt éľték, valamint a tevékenységet biĺosító szeľvezetek
felkutatása céljából.

Előteľjesztő: dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő a|jegyzó

A képviselő-testiileti Ĺilés időpontja: 2011. októbeľ 20. | . . .......... sz. napirend

Táľgy: Javaslat informatikai emelt szĺntíĺ méľntiki támogatás beszerzéséľe

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, a hatfuozat elfogadásához minősített
szav azatĺöbb sé g szüksé ges
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Váľosgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi X ,/
Humánszolgáltatási Buottsńgvéleményezi t]

Hat6r ozati j av as|at a bizotÍság szźlmár a:

A Vĺírosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testĹiletnek az előterjesztés
mest{ĺÍsva|ását.
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A feladatellátiís folyamatos biztosítása éľdekében javaslom 20L2. januáľ l-jétó| 2014.
december 3 l-ig terjedő időtartam ru az t$ szo|géltatási szerződés megkötését.
A piackutatás szerint a beszerzés becsült éľtéke nettó 450.000,- Ft/hó, ezért a fenti
időtaľtamban a beszerzés becsiilt éľtéke összesen nettó l0.800.000,- Ft, bruffó 13.500.000,- Ft'
melynek alapján a közbeszerzésekľől sző|ó 2003. évi CXXX. törvény (Kbt.) 251. $ (2)
bekezdése szeľinti közbeszerzési eljáľás lefolytatása szükséges. A Kbt. hivatkozott
rendelkezése szerint, ba az élrubeszerzés vagy szolgáltatás becsiilt éľtéke nem éri el a
huszonötmillió foľintot, az aján|atkérő a 249. s (1) bekezdése szerinti közzététel helyett
legalább háľom ajánlattevőnek köteles egyidejiileg, kiizvetlenĺil írásbeli ajánlattételi felhívást
küldeni.

A szo|gáitatÁsi szerződés időtaľtamára tekinteffel a 2012-20|4. évękľe előzetęs
kötelezettségvállalás szükséges. A kiiltségvetés megállapításą módosítása a helyi
önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 10. s (1) bekezdés d) pontja a|apjźn a
képv i se lő -te stiil et hatáskiiľébő l nem ruhźzhatő éú.

A közbeszerzési eljárásokban való döntés a Képviselő.testtilet és Szervei SzervezeÍí és Működési
Szabát|yzatźtről szóló |912009. (v.19.) önkoľmiányzati ľendelet 45. $ (4) bekezdés t. pontjának c)
alpontja a|apjźn - dönt közbeszerzési ügyekben az e|jźrźs megindításaról, eredmény megállapításáról,
beszeľzési ügyekben az eredmény megállapítasĺáról - a Váĺosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság
feladaĺ és hatĺáskĺjrébe taľtozik'

Kéľemazaliálbbihatátrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. e|őzetes kötelezęttséget vállal 2012-2014. évľe, évente bruttó 6.750.000,- Ft ö,sszegben
a Polgármesteri Hivatal emelt szintű infoľmatikai rendszeľmérnöki támogat,ĺás

feladatainak e||átásőr a.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a 20|2-201 4. évi költségvetések készítése

2. felkéri a Yáłrosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottságot a közbeszerzési e|járás
lefolytatására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a VPB 201l' októbeľ 26-i ülése

Budapest, 20l1. október 20. Ąrfu?
a jegy zot helyettesítő a|jegy zo
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