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Táľgy: Javaslat aJőzsefvárosi onkormányzat és az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft.
ktizött létreiött váI|a|kozźsi szeruődés 33 hónappal történő meghosszabbítźsara

A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a đĺĺntés elfogadasźůtoz minósített szavazattöbbség

szükséges. 
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Váľos gazdálkod ási és Pénzü gyi Bĺzottság v éIemény ezi

[Iumánszolgáltatási Bizottság v éIemény ezi

Hatźtt ozati iav aslat a bizottság szátmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
mestársvalását.

javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

X
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Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

1. Előzmények

2oL1. március 26-án a Jőzsefválrosi onkormányzat és az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő
Kft' közĺjtt vállalkozási szerződés jött létrę Józsefuĺáľos Tuľisztikai és Kulturális GPS
a\kalmazts és létrehozásatargyźhan. A szęrződés a megkötésétol szánított 3 évig éľvényes.

A Képviselő-testüIet 138l2OI2. (IV.19.) szátmĺu hatáĺozatában úgy döntött, hogy az Európa

Belvarosa Program keretén belül kiépítendő, bluetooth technológian alapuló tájékoztato

rendszert fenti Kulturális GP S - s zel kiv áitja.

A miĺszaki taľtalom miatt szfüséges Tĺĺmogatási Szerződésmódosítás kérelmet az

onkoľmanyzat benytĄtotta aKözreműködő Hatóságnak _ ProRégió Kft.
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2. Az Appsteľs Kft.vel kiitiitt szeľződés meghosszabbítása

A PľoRégió Kft. a kéĺelmet megvizsgálta és felhívta az onkormányzat figyelmét, hogy uniós
projekt esetén előírás az öt éves fenntaľtási időszak vźtlla|źsa, ezze| szemben az Appsters Kft-
vel megkötott szeruőđés haľom évre szól. Fentiek miatt szfüséges az Appsters Kft-vel kötött
szerzőđés meghosszabbításaazElxőpaBelvaľosa Program fenntaľtasi időszakanak végéig.

A Támogatási Szeruođés szerint az ĺjtéves feĺrntaľtási időszak a Támogatási Szęrzodésben
meghatarozott foladat, aéI szerzódésszenĺ teljesítésétől és a kedvezményezett zźrő elszámolási
csomagiának támogató á|ta|i jővełĺagyásátőI és a jóvahagyott támogatási d,sszeg kifizetésétől
kezdődik, ezért javasoljuk, hogy az Appsteľ Kft-vel megköt<itt szeruódés 2017 . december 31-
ig keľtiljön meghosszabbításra, figyelembe véve, hogy a program fizíkai lezárásának
hatáľideje 20t2. augusztus 12. és ezt követi a 90 napos elszĺĺmolási időszak.

3. Pénziiryi Íedezet biztosítása

AzBurőpa Belváros Pĺogram 2009-ben elkészült kĺiltségvetése szerint bluetooth technológia
kiépítés _ z73 FtiEuró árfolyammal és 257o-os Afával kalkulálva _ bruttó 10 millió forintba
keľül, 777o-os támogatási intenzitás figyelembe vételével. A bluetooth technológia öt éves
fenntaľtási költsége fenti tisszegben nem szeľepel.

Az Appster Kft. szerzodésének meghosszabbítás havonta 100 ezer foľint + Áa előfizetési díj
tobblôtät jelent, ami33 hónappalszámolva 3 300 000.- Ft + AÍa.

Fentiek alapján a bluetooth technológia kiváltásávalmegtakaľított költség és az Appsteľs Kft.
szerzodés meghosszabbításátva|jáľó többlet ktiltség megegyezik. Továbbá egy olyan ľendszer
fenntaľtása keľül meghosszabbításľa, mely nem csak a Palotanegyedben, hanem az egész
keľületb en bizto sítj a a táj ékoztatást.

4. Szeľződés meghosszabbítás jogi feltételei

A Provital Zrt. tájékoztatása szerint avál|a|kozási szerződés értéke nettő 2.4oo.000 foľint. A
szerződés meghosszabbítása miatt a szerződés éľtéke nettó 3.300.000 forintta| nő, azaz a

szerződés összéľtéke nettó 5.700.000 forint, mely éľték nem éri el a nyolcmilliós
kozbeszerzési éttéIłhatátrt, így kozbeszeruési eljárás lefolytatására a szerződés
meghosszabbítása tekintetében nincs szĺikség.

Fentiek alapjánjavasolom, hogy a Képviselő-testtilet a Józsefválrosi onkormányzat és az

Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft. kĺlzott létrejött, Józsefuiĺľos Turisztikai és Kulturális
GPS a|kalmazźs és létrehozása tareyű vźů1la|kozási szerződést 2017. december 31-ig
hosszabbítsa meg.

A Képviselőtestület döntése a helyi onkormányzatok'tőI szó|ő 1990. évi LXV. törvény 2. $
(2)bekezdésén és a 1.0. $ (1.) bekezdés d) pontján alapul.

Kéľem az a|áhbi hatfu ozati j avasl at elfo gadás át.
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A Képviselő.testĺilet úgy diint' hogy

1. a Józsefváľosi Onkormányzat és az Appsteľs Mobiltaľtalom.fejlesztő Kft. kiiziitt
létrejtitt, Józsefuáľos Tuńsztĺkai és Kulturátis GPS alka|mazás és létrehozása
táľgyrĺl vá||a|kozási szeľződést 20t7. dęcęmbeľ 31.ig meghosszabbítja és

felhatalma TZa a Polgáľmes ter a szerző désmódosítás aláírásáľa.

Felelős: Polgáľmester

Hatĺáľidő: zUtz.június 1.5.

2. a Józsefváros Tuľisztikai és Kultuľális GPS fennŕ'artására 2017. decembeľ 31-ig

3 300 000.- Ft + Áfa łisszegben előzetes ktitelezettséget vállal.

Felelős: Polgármesteľ

Hataridő: 20L5.,20L6. és2oI7 évi költségvetés elfogadása

3. felkéľi a Polgáľmesteľt, hogy a 2015.,20|6. és 2017. évĺ kiĺltségvetés teľvezése során
a határozatban foglaltakat veg5ŕe firyelembe.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hataĺidő: a20L5.,2oL6. ésf0t7.évi költségvetés tervezése

A dtintés végrehajtásátvégző szewezetierység: Rév8 Zrt., PénzngyiÜgyosztály

Budapest, 2012. május 1.6.
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