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Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

Eloterj esztes 

,,)_, . szamu eloterjesztes 

a Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag reszere 
a ,Salgotarjani uti terfigyelo kamerak beszerzese es kiepitese" targyu kozbeszerzesi 

eljaras meginditasarol, az ajanlatteteli felhivas, az ajanlati dokumentacio es a 
szerzodestervezet elfogadasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A ,Salg6tarjani uti terfigyel6 kamerak beszerzese es kiepitese" targyli k6zbeszerzesi eljarast 
az Onkormanyzat a k6zbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. t6rveny (a tovabbiakban: Kbt.) 
III. resz 122/A. § (1) bekezdese szerinti hirdetmeny nelkiili kozbeszerzesi eljarasban kivanja 
lefolytatni. A k6zbeszerzesi eljaras becsiilt erteke nett6 6 700 000 forint. 

2014. november 3-an az Onkormanyzat versenyeztetesi eljarast inditott ,Harom darab 
terfigyelo kamera beszerzese es telepitese" targyban ,a kozbiztonsag n6veleset szolgal6 
6nkormanyzati fejlesztesek megval6sitasa" cimii palyazati konstrukci6 kereteben. 
Ennek a szerz6desnek az erteke 6 110 500 forint + afa. Az egybeszamitasi szabalyok miatt a 
beszerzesek atlepik a nett6 nyolcmilli6 forint 6sszegii k6zbeszerzesi hatart, erre tekintettel 
sziikseges k6zbeszerzesi eljaras meginditasa. 

A Kbt. 122/A. § (1) bekezdese szerint, ,ha az arubeszerzes vagy szolgaltatas becsiilt erteke 
nem eri el a huszon6t milli6 forintot, vagy az epitesi beruhazas becsiilt erteke nem eri el a 
szaz6tven milli6 forintot es az eljan}sban targyalas tartasa nem sziikseges, az ajanlatker6 
olyan k6zbeszerzesi eljarast is lefolytathat, amelyben a nyilt eljaras nemzeti eljarasrendben 
iranyad6 szabalyait alkalmazza az e §-ban foglalt kiil6nbsegekkel. Az ajanlatker6 az eljarast 
megindit6 felhivas k6zzetetele helyett legalabb harom - a szerzodes teljesitesere val6 
alkalmassag felteteleit az ajanlatker6 megitelese szerint teljesiteni kepes - gazdasagi 
szerepl6nek k6teles egyidejiileg, k6zvetleniil irasban ajanlatteteli felhivast kiildeni. Az 
ajanlattetelre felhivand6 gazdasagi szerepl6k kivalasztasakor az egyenl6 banasm6d elvenek 
megfelel6en es lehet6leg kiil6n6sen a mikro-, kis- vagy k6zepvallalkozasok reszvetelet 
biztositva kell eljami." 

A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat altai az altalanos k6zbeszerzesi 
tanacsadassal megbizott Dr. Magyar Adrienn a V arosiizemeltetesi Osztaly k6zremiik6desevel 
elkeszitette a ,Salg6tarjani uti terfigyel6 kamerak beszerzese es kiepitese" targyli 
k6zbeszerzesi eljarashoz az ajanlatteteli felhivast, az ajanlati dokumentaci6t es a 
szerz6destervezetet. 

II. Hatasvizsgalat 

Evr61 evre n6vekszik azon 6nkormanyzatok szama, amelyek felismerik, hogy a k6zbiztonsag 
kiemelten kezelend6 6nkormanyzati feladat, hiszen egy telepiiles lakossagmegtart6 
kepesseget nagymertekben befolyasolja a kozbiztonsag. 



A X. keriileti terfigyel6 rendszer tervezett b6vitesevel az Onkormanyzatunk altai korabban 
megkezdett k6zbiztonsagot, valamint altalanos biztonsagerzetet n6vel6 intezkedesek sorat 
folytatjuk. 
A k6zbeszerzesi eljaras kereten beliil telepitend6 kamerak fokozottan n6velik a 
k6zbiztonsagot. A telepitesek olyan forgalmas helyszineken tortennek, mint a Salg6tarjani 
utca es Zach utca keresztez6deseben talalhat6 villamos megall6, a Salg6tarjani utca es 
Hungaria k6rut keresztez6dese. A K6banyai Bern J6zsef Altalanos Iskola el6tt terfigyel6 
kamera elhelyezeset a forgalom mellett a kiskoruak vedelme indokolja. 
A terfigyel6 rendszer b6vitesenek, muk6dtetesenek, fenntartasanak alapvet6 feladata, hogy a 
blinmegel6zesi es k6zbiztonsagi celkituzeseken tulmen6en hozzajaruljon a k6zteriiletek 
rendjenek, tisztasaganak vedelmehez, valamint el6segitse jogszeru hasznalatat, es az 
6nkormanyzati vagyon vedelmet, illetve a k6zteriileten elk6vetett szabalysertesek szamanak 
csokkeneset. 

Kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy az ajanlatteteli felhivast, az ajanlati dokumentaci6t es a 
szerz6destervezetet (2. melleklet) elfogadni sziveskedjek. 

III. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Gazdasagi es 
Penziigyi Bizottsaga meghozza az el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. december ,~L". 

1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Gazdasagi es Penziigyi Bizottsaga 

... /2014. ( ...... ) hatarozata 
a ,Salgotarjani uti terfigyelo kamerak beszerzese es kiepitese" targyu kozbeszerzesi 

eljaras meginditasarol, az ajanlatteteli felhivas, az ajanlati dokumentacio es a 
szerzodestervezet elfogadasarol 

1. A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a ,Salg6tarjani uti terfigyel6 kamerak beszerzese es 
kiepitese" targyli k6zbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasat, ajanlati dokumentaci6jat es 
szerz6destervezetet j6vahagyj a. 

2. A Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag a ,Salg6tarjani uti terfigyel6 kamerak beszerzese es 
kiepitese" targyli k6zbeszerzesi eljaras meginditasat j6vahagyja. 

Hatarid6: 
F eladatk6reben erintett: 

azonnal 
az aljegyz6 
a Gazdasagi es Penziigyi F6osztaly vezet6je 
a Varosiizemeltetesi Osztaly vezet6je 
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A ,Salgotarjani uti terfigyelo kamerak beszerzese es kiepitese" 
targyli, Kbt. 122/A.§ (1) bekezdese szerinti hirdetmeny nelkiili kozbeszerzes eljaras 

AJANLATTETELIFELHiVASA 

1. Ajanlatkero neve, cime telefon-es telefaxszama: 

Hivatalos nev: Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 
Postai cim: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Kapcsolattartasi pont: 
Cimzett: dr. Aziz-Malak Nora 
Telefon: 06-1-433-8250 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 
Fax: 06-1-433-8230 
Ajanlatker6 altalanos intemetcime: www.kobanya.hu 

Tovabbi informaci6 a kovetkezo cimen szerezheto be: 
Az 1. pontban emlitett kapcsolattartasi pontokon. 

2. Kozbeszerzesi eljaras fajtaja: 
Jelen kozbeszerzesi eljaras nemzeti eljarasrendben lefolytatott hirdetmeny nelkiili 
kozbeszerzesi eljaras a k6zbeszerzesekr61 szolo 2011. evi CVIII. torveny (a tovabbiakban: 
Kbt.) 121. § (1) bekezdes b) pont alapjan, figyelemmel a 122/A. §-aban foglaltakra. 

3. Dokumentaci6 
Ajanlatker6 a dokumentaciot teritesmentesen, a jelen Ajanlatteteli felhivassal egyidejuleg 
megkiildi Ajanlattev6k reszere. 

4. Kozbeszerzes targya, mennyisege 

Arubeszerzes: 
Salgotarjani uti terfigyel6 kamerak beszerzese es kiepitese 

3db terfigyel6 kamera es tartozekainak leszallitasa, telepitese a muszaki dokumentacioban 
foglaltak szerint. 

114" Super HAD chip, kiilteri valos Day/Night gyorsmozgasu domkamera, 600/700 TVsor, 
0.7/0.07 lux erz (50IRE) 43x optikai zoom (3,2-138.5mm ), WDR,XDR, DNR, korbeforgatas: 
360 fok vegtelenitett, preset 600 fok/mp, dontes max. 6-186 fok, 600 fok Imp preset 
sebesseggel, 512 preset pozicio, 8 alarm bern., 3 alarm kim., IP66-os haz, vezerles: koax es 
RS422 /485, fiites, -50°C-+50°C-ig, 24V AC 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra 
tekintettel ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak 
egyertelmu es k6zerthet6 meghatarozasa sziiksegesse tette meghatarozott gyartmanyli, 
eredetu, tipusu dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre 
valo hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmu meghatarozasa erdekeben 
tortent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenerteku" minden esetben ertend6. 
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Ajan1atkero fe1hivja a figye1met, hogy, egyenerteku do1og megajan1asa eseten az 
egyenertekuseget az ajan1attevonek az ajan1ataban igazo1nia ke11. 

Kozos Kozbeszerzesi Sz6jegyzek (CPV): 

Fo targy: 35125000-6 
Kiegeszito targy:32323500-8 

35125300-2 
5. A szerzodes meghahirozasa 

Adasvete1i szerzodes 

6. Reszajanlat, tobbvaltozatti (alternativ) ajanlat 
A je1en kozbeszerzesi e1jarasban nines 1ehetoseg sem reszajan1at, sem tobbvaltozatu ajan1at 
beadasara. 

7. A teljesites hatarideje 

A kamerakat es tartozekaikat 1egkesobb 2015. apri1is 30-ig kell 1eszallitani es te1epiteni, 
va1amint a pr6baiizemet e1vegezni. E1ote1jesites 1ehetseges. 

8. A teljesites helye 

A te1jesites helye: Budapest, X. kerii1et, Sa1g6tarjani utca egyes he1yszinei, ezek az a1abbiak: 
- 1 db kamera a Sa1g6tarjani ut es Zach utca keresztezodeseben 
- 1 db kamera a Sa1g6tarjani ut es Hungaria korut keresztezodeseben 
- 1 db kamera a Hungaria koruti 1ak6te1epen a nevte1en utcaban 

NUTS-k6d: HU 1 01 

9. Az ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetelei 

A szerzodes szerinti es igazolt te1jesites ellenertekenek kifizetesere szabalyszeruen kibocsatott 
szam1a a1apjan, a Kbt. 130. § (1 ), (5) bekezdeseben meghatarozottak es a Po1gari 
Torvenykonyvro1 sz616 2013. evi V. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdese 
szerint kerii1het sor, a szam1a Ajan1atkero alta1i kezhezvete1eto1 szamitott 30 napon beliil, a 
szerzodes-tervezetben resz1etesen meghatarozottak figyelembe vetelevel. 

A kifizetesre megfe1e1oen iranyad6ak az ad6zas rendjero1 sz616 2003. evi XCII. torveny 36/A. 
§-ban fog1altak. 

Ajan1atkero e161eget nem biztosit. 

Az ajan1attete1, a szerzodes es a kifizetesek penzneme: HUF. 
A te1jesitest igazol6 okiratok a szam1a kote1ezo mellek1etet kepezik. 
Kesedelmes fizetes eseten Ajan1atkero a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) merteku, es a 
kesede1em idotartamahoz igazod6 kesede1mi kamatot fizet. 

Ajan1attevo 1 db (veg)szam1a benylijtasara jogosu1t va1amennyi aru 1eszallitasat es 
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telepiteset,valamint az 1 napos pr6bai.izemet es az atadas-atvetel megtortentet k6vet6en. 

10. Kizar6 okok 

Kizar6 okok: 
Az eljarasban nem lehet ajanlattev6, alvallalkoz6, es nem vehet reszt az alkalmassag 
igazolasaban olyan gazdasagi szerepl6, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) 
pontjaban meghatarozott kizar6 okok valamelyike fennall. 

Az eljarasban nem lehet ajanlattev6, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdeseben 
meghatarozott kizar6 ok fennall. 

Megkovetelt igazolasi m6d: 
Az ajanlatban ajanlattevonek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. 
rendelet) 12. §-a alapjan nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizar6 okok hatalya ala, 
valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont kc) pontjat a Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 
alpontja es a 4. §f) pontfc) alpontjaban foglaltak szerint kell igazolnia. 

Ajanlattevonek a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben eloirtak szerint kell nyilatkoznia arr61, hogy a 
szerzodes teljesitese soran nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti 
kizar6 okok hatalya ala tartoz6 alvallalkoz6t, valamint az altala alkalmassaganak igazolasara 
igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti kizar6 
okok hatalya ala. 

A kizar6 okokra vonatkoz6 nyilatkozatoknak a felhivas megki.ildesenel nem regebbi 
keltezesiinek kelllenniiik. 

ll.Alkalmassagi kovetelmenyek 
11.1. Gazdasagi es penziigyi alkalmassag igazolasa 

Az alkalmassag megitelesehez sziikseges adatok es a megkovetelt igazolasi m6d: 

P 1. Ajanlattev6 koteles csatolni 

A Kbt. 55. § (1) bekezdese valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. b) 
pontja alapjan sajat vagy jogelodjenek a hatalyos szamviteli jogszabalyok szerinti '
mellekletek nelkiili - merlegbeszamol6jat az utols6 ket lezart iizleti evre vonatkoz6an, 
egyszerii masolatban, ha az ajanlattev6 letelepedese szerinti orszag joga eloirja kozzetetelet. 
Amennyiben az ajanlatker6 altai kert beszamol6 a ceginformaci6s szolgalat honlapjan 
megismerhet6, a beszamol6 adatait az ajanlatker6 ellenorzi, a ceginformaci6s szolgalat 
honlapjan megtalalhat6 beszamol6 csatolasa az ajanlatban nem sziikseges. 

Ha az ajanlattev6 jelen pontban meghatarozott irattal azert nem rendelkezik az ajanlatker6 
altai eloirt teljes idoszakban, mert az idoszak kezdete utan kezdte meg miikodeset, az 
alkalmassagat a kozbeszerzes targyab61 (terfigyel6 kamera szallitasa es telepitese) szarmaz6 
arbevetelr61 sz616 nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajanlatker6 koteles az ajanlattev6 
penziigyi es gazdasagi alkalmassagat megallapitani, ha miikodesenek ideje alatt a 
kozbeszerzes targyab61 (terfigyel6 kamera szallitasa es telepitese) szarmaz6 - altalanos 
forgalmi ad6 nelkiil szamitott- arbevetele eleri vagy meghaladja az 5 milli6 HUF-ot. 

Ha az ajanlattev6 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes b) pontja szerinti 
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irattai (beszamol6) azert nem rendeikezik, mert oiyan jogi formaban muk6dik, arneiy 
tekinteteben a beszamoi6 -benyU.jtasa nem Iehetseges, az e pontokkai kapcsoiatban ei6irt 
aikaimassagi k6veteimeny es igazoiasi m6d heiyett barmeiy, az ajaniatker6 altai megfeiel6nek 
tekintett egyeb nyiiatkozattai vagy dokumentummai igazoihatja penzugyi es gazdasagi 
aikaimassagat. Az erintett ajaniattev6 kiegeszit6 tajekoztatas kerese soran k6teies 
aiatamasztani, hogy oiyan jogi formaban muk6dik, ameiy tekinteteben a beszamoi6 
benyU.jtasa nem Iehetseges es tajekoztatast kemi az e pontokkai kapcsoiatban ei6irt 
aikaimassagi koveteimeny es igazoiasi m6d heiyett az aikaimassag igazoiasanak ajaniatker6 
altai elfogadott m6djar61. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdes). 

Ajaniattev6 (k6z6s ajaniattev6k) az ei6irt aikaimassagi k6veteimenyeknek barmeiy mas 
szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva is megfeieihet a Kbt. 55. § ( 4)-(6) 
bekezdeseben fogiaitaknak megfeiei6en. 
Amennyiben ajaniattev6 az aikaimassagi k6veteimenyeknek barmeiy mas szervezet (vagy 
szemeiy) kapacitasara tamaszkodva kivan megfeieini, ugy ajaniattev6 aikaimassagat a Kbt. 
55. § (5)-(6) bekezdesei szerint k6teies igazoini. 

A kapacitasait rendeikezesre bocsat6 szervezet az ei6irt igazoiasi m6dokkai azonos m6don 
k6teies igazoini az adott aikaimassagi feiteteinek t6rten6 megfeieiest, tovabba k6teies 
nyiiatkozni, hogy a szerz6des teljesitesehez szukseges er6forrasok rendeikezesre allnak majd 
a szerz6des teijesitesenek id6tartama aiatt. 

Amennyiben ajaniattev6 a penzugyi es gazdasagi aikaimassagi felteteiek szerinti 
aikaimassagat mas szervezet (vagy szemeiy) kapacitasara tamaszkodva igazoita, akkor a 
kapacitast rendeikezesre bocsat6 szervezet k6teies kezeskent felei a Ptk. 6:419. §-a szerint. 

Vagy ajaniattev6 vaiasztasa szerint aikaimassagat igazoihatja az 6sszes fenti aikaimassagi 
k6veteimeny igazoiasanak benyU.jtasa heiyett kizar6Iag az aiabbivai: 

Ajaniatker6 a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendeiet 14.§ (8) es 17. § (6) bekezdese aiapjan 
eifogadja az ajan1attev6 arra vonatkoz6 nyi1atkozatat is, hogy megfeiei az ajaniatker6 altai 
ei6irt aikaimassagi k6veteimenyeknek, azzal, hogy amennyiben az eibiraias soran az 
ajaniatker6nek ketsege meru1 fel a nyilatkozat vai6sagtartaimavai kapcsolatban, a Kbt. 67. § 
(1) bekezdese szerinti felviiagositas keres kereteben el6irhatja az igazoias benyU.jtasat. 

11.2. Muszaki, illetve szakrnai alkalmassag igazoiasa 
Az alkaimassag megiteiesehez szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi m6d: 

MI. Ajaniattev6 koteies csatolni 

A Kbt. 55. § (1) bekezdes valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeiet 15. § (1) bekezdes a) 
pontja alapjan az ajanlatteteli felhivas megkUldeset61 visszafele szamitott harom ev 
legjeient6sebb szallitasainak ismerteteset. 

Az ismertetesnek/referencia igazoiasnak legalabb a k6vetkez6 adatokat kell tartalmaznia: 
a szerz6dest k6t6 masik fel neve; 
a szerz6dest teljesit6 gazdasagi szerepl6 neve; 
a teljesites ideje; 
a teljesites targya; 
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az ellenszolgaltatas osszege (nett6 osszegben); 
sajat teljesites aranya %-ban 
nyilatkozat arr61, hogy a teljesites az el6irasoknak es a szerz6desnek megfelel6en tortent. 

Az ismerteteshez csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdeseben 
meghatarozott nyilatkozatot vagy igazolast. A referencianyilatkozatb61 vagy 
referenciaigazolasb61 minden alkalmassagi feltetel teljesiilesenek ki kell deriilnie es 
tartalmaznia kelllegalabb a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdes szerinti 
adatokat. 

Ajanlatker6 rogziti, hogy amennyiben egy gazdasagi szerepl6 referenciakent olyan korabbi 
szallitast kivan bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttarsasag tagjakent teljesitett, 
abban az esetben az Ajanlatker6 csak azt fogadja el az alkalmassag igazolasakent, amely 
konzorciumi tagkent vagy projekttarsasag tagjakent sajat hanyadban kielegiti az el6irt 
alkalmassagi felteteleket, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdeseben meghatarozottakra is. 
(kerjiik emiatt a teljesites bemutatasar61 sz616 nyilatkozatban adjak meg a sajat teljesites 
merteket szazalekban vagy forintban). 

A Kbt. 55.§ (4) bekezdeseben foglaltak alapjan az egyiittes megfeleles megengedett. 
Ajanlattev6 (kozos ajanlattev6k) az el6irt alkalmassagi kovetelmenyeknek barmely mas 
szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) 
bekezdeseben foglaltaknak megfelel6en. Amennyiben ajanlattev6 az alkalmassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva kivan 
megfelelni, ugy ajanlattev6 alkalmassagat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdesei szerint koteles 
igazolni. 

A kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezet az el6irt igazolasi m6dokkal azonos m6don 
koteles igazolni az adott alkalmassagi feltetelnek torten6 megfelelest, tovabba koteles 
nyilatkozni, hogy a szerz6des teljesitesehez sziikseges er6forrasok rendelkezesre allnak majd 
a szerz6des teljesitesenek idotartama alatt. 

Vagy ajanlattevo valasztasa szerint alkalmassagat igazolhatja az osszes fenti alkalmassagi 
kovetelmeny igazolasanak benylijtasa helyett kizar6lag az alabbival: 

Ajanlatkero a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) es 17. § (6) bekezdese alapjan 
elfogadja az ajanlattev6 arra vonatkoz6 nyilatkozatat is, hogy megfelel az ajanlatker6 altai 
el6irt alkalmassagi kovetelmenyeknek, azzal, hogy amennyiben az elbiralas soran az 
ajanlatkeronek ketsege meriil fel a nyilatkozat val6sagtartalmaval kapcsolatban, a Kbt. 67. § 
(1) bekezdese szerinti felvilagositas keres kereteben el6irhatja az igazolas benylijtasat. 

12. Alkalmassagi minimumkovetelmenyek 
12.l.Gazdasagi es penziigyi minimumkovetelmenyek 

P .I. Alkalmatlan ajanlattevo, ha merleg szerinti eredmenye az utols6 ket lezart iizleti evben 
egynel tobbszor negativ volt. 

12.2. Muszaki, illetve szakmai minimumkovetelmenyek 
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MI. Alkalmatlan Ajanlattev6, amennyiben nem rendelkezik az ajanlatteteli felhivas 
megki.ildeset61 visszafele szamitott harom evben osszesen legalabb nett6 5 milli6 HUF 
ellenszolgaltatast eler6 erteki.i, terfigyel6 kamera szallitasara es telepitesere vonatkoz6, 
szerz6desszeri.ien telj esitett referenciaval. 

13. Szerzodesben megkovetelt biztositekok 
Kesedelmi kotber, meghiusulasi kotber. 

Kesedelmes teljesites eseten a kotber merteke 50.000 Ft minden megkezdett naptari napra, de 
legfeljebb teljes nett6 ellenszolgaltatas 15%-a; 
A szerz6des nem teljesitese, illetve a teljesites nyertes ajanlattev6nek felr6hat6 meghiusulasa 
eseten a meghiusulasi kotber merteke a teljes nett6 ellenszolgaltatas 20%-a. 

Jotalhisi ido: minimum 12 honap 

14. Az a.janlattetel nyelve: 
Az ajanlattetel nyelve a magyar, mas nyelven nem nylijthat6 be ajanlat. 

15. Hianypotlas: 
A Kbt. 67. §-aban foglaltak szerint van lehet6seg hianyp6tlasra. 

16. Az ajanlatok biralati szempontja: 
A legalacsonyabb osszegi.i ellenszolgaltatas. 

17. Az ajanlatteteli hatarido: 2014. januar 12. napjan 16:45 ora 

Az ajanlat benyujtasanak cime: 

Szemelyes benylijtas eseten: Ajanlatker6 1. pontban meghatarozott postai cimen, az I. em. 
131. szobaban munkanapokon 9-13.00 6raig; az ajanlatteteli hatarid6 utols6 napjan 9-16.45 
6raig. 

Postai feladas eseten: Ajanlatker6 1. pontban meghatarozott postai cimere kerji.ik az ajanlatok 
ki.ildeset. 
Felhivjuk az ajanlattevok figyelmet, bogy a Hivatal 2014. december 19. napjatol 2015. 
januar 05. napjaig zarva tart, kerjiik az ajanlatokat erre tekintettel sziveskedjenek 
benyujtani! 

18. Az ajanlat(ok) felbontasanak ideje, helye: 2015. januar 12. napjan 16:45 ora 

Helye: ajanlatker6 1. pontban meghatarozott cimen az I. emelet 133. szamu targyal6ban 

Az ajanlatok felbontasan a Kbt. 62. § (2) bekezdeseben megjelolt szemelyek lehetnek jelen. 

19. A szerzodes EU Alapokbol finanszirozott projekttel es/vagy programmal kapcsolatos 
Nem. 

20. Az eredmenyhirdetes tervezett idopontja 
Ajanlatker6 eredmenyhirdetest nem tart, az eljaras eredmenyer61 az arr61 keszitett irasbeli 
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osszegezes megkiildesevel ertesiti aj{mlattev6ket. 

21. Kiegeszito informaciok 

1) Ajanlatker6 a Kbt. 67. §-a szerint teljes korben biztositja a hianyp6tlast. 
A hianyp6tlaskent benytijtand6 iratokra az ajanlatra el6irt formai kovetelmenyeket 
megfelel6en kell alkalmazni. 

2) A Kbt. 36. § (3) bekezdese szerint az ajanlatteteli felhivasban el6irt dokumentumok 
egyszerii masolatban is benytijthat6k. Ajanlatkero felhivja a figyelmet, hogy az ajanlat 
papir alapu peldanyanak a 60. § (3) bekezdese szerinti nyilatkozat eredeti ahiirt 
peldanyat kell tartalmaznia. 

3) Az ajanlatot magyar nyelven kell beadni, mas nyelven nem nytijthat6 be az ajanlat. 
Az eljaras soran mindennemu levelezes es kapcsolattartas csak ezen a nyelven tortenik. 
Joghatas kivaltasara csak a magyar nyelvii nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az 
esetben, ha a benytijtasra keriil6 igazolasok vagy okiratok nyelve nem magyar, ugy az 
ajanlattev6 koteles mellekelni a magyar nyelvii ajanlattev6 altali felel6s forditasokat annak 
szem el6tt tartasaval, hogy a helytelen forditas kovetkezmenyeit az ajanlattev6nek kell 
viselnie. 

4) Az ajanlati kotottseg minimalis id6tartama az ajanlatteteli hatarid6 lejartat61 szamitott 30 
nap. 

5) Ajanlatker6 ajanlati biztositek nytijtasat nem irja el6. 

6) A hirdetmeny es targyalas nelkiili eljarasban kizar6lag az ajanlattetelre felhivott gazdasagi 
szerepl6(k) tehet(nek) ajanlatot. Az ajanlattetelre felhivott gazdasagi szerepl6k kozosen nem 
tehetnek ajanlatot, nines azonban akadalya annak, hogy valamely ajanlattetelre felhivott 
gazdasagi szerepl6 olyan gazdasagi szerepl6vel tegyen kozos ajanlatot, amelynek ajanlatker6 
nem kiildott ajanlatteteli felhivast. 

7) Az ajanlatnak tartalmaznia kell az ajanlattev6 nyilatkozatat a Kbt. 60. § (3) es (5) 
bekezdesere, a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) es b) pontjara. Nemleges tartalommal is 
csatoland6ak a nyilatkozatok. 

8) Kozos ajanlattetel eseten a Kbt. 25. §-banes a 95. § (2) bekezdesben foglaltak szerint kell 
eljami. 

9) Nyertes ajanlattev6k altal alapitand6 gazdalkod6 szervezettel kapcsolatos kovetelmenyek: 
Az ajanlatker6 gazdalkod6 szervezet alapitasat kizarja mind ajanlattev6, mind kozos 
ajanlattev6k vonatkozasaban. 

1 0) Formai el6irasok: az ajanlatot ajanlattev6knek nem elektronikus uton kell a jelen 
felhivasban es a dokumentaci6ban meghatarozott tartalmi es formai kovetelmenyeknek 
megfelel6en elkeszitenie es benytijtania: 

• az ajanlat papir alapu peldanyat zsin6rral, lapozhat6an ossze kell fiizni, a csom6t 
matricaval az ajanlat els6 vagy hats6 lapjahoz rogziteni, a matricat le kell belyegezni, 
vagy az ajanlattev6 reszer61 erre jogosultnak ala kell imi, ugy hogy a belyegz6, 
illet6leg az alairas legalabb egy resze a matrican legyen; 
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• az ajanlat oldalszamozasa eggyel kezd6dj6n es oldalankent novekedjen. Elegend6 a 
szoveget vagy szamokat vagy kepet tartalmaz6 oldalakat szamozni, az iires oldalakat 
nem kell, de lehet. A cimlapot es hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szamozni. Az 
ajanlatker6 az ett61 kismertekben elter6 szamozast (pl. egyes oldalaknal a I A, IB 
oldalszam) is elfogad, ha a tartalomjegyzekben az egyes iratok helye egyertelmuen 
azonosithat6 es az iratok helyere egyertelmuen lehet hivatkozni. Az ajanlatker6 a 
kismertekben hianyos szamozast jogosult kiegesziteni, ha ez az ajanlatban val6 
tajekoz6dasa, illetve az ajanlatra va16 hivatkozasa erdekeben sziikseges; 

• az ajanlatnak az elejen tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, mely alapjan az ajanlatban 
szerepl6 dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhat6ak; 

• az ajanlatot zart csomagolasban, 1 papir alapu peldanyban kell beadni. Az ajanlatot 
teljes terjedelmeben - elektronikus kepolvas6 eszkoz (scanner) segitsegevel -
elektronikus adathordoz6n is be kell nylijtani (CD, DVD), 1 darab elektronikus, a 
papir alapu peldannyal mindenben megegyez6 masolati peldanyban, jelsz6 nelkiil 
olvashat6 .pdf formatumu fajl( ok)ban. 

• az ajanlatban lev6, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegen ala kell imia az 
adott gazdalkod6 szervezetnel erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemelynek, vagy 
szemelyeknek aki(k) erre a jogosult szemely( ek)t61 irasos meghatalmazast kaptak; 

• az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el6tt - m6dositast 
hajtottak vegre, az adott dokumentumot alair6 szemelynek vagy szemelyeknek a 
m6dositasnal is kezjeggyel kell ellatni; 

• a zart csomagon: Ajanlat: ,terfigyelo kamera beszerzes" valamint: ,Csak 
kozbeszerzesi eljaras saran, az ajanlatteteli hatarido lejartakor bonthat6 fell" 
megjelolest kell feltiintetni. 

11) Az ajanlatokat irasban es zartan, a felhivas altai megjelolt kapcsolattartasi pontban 
megadott cimre kozvetleniil vagy postai uton kell benylijtani az ajanlatteteli hatarid6 
lejartaig. A postan feladott ajanlatokat az ajanlatker6 csak akkor tekinti hatarid6n beliil 
benylijtottnak, ha annak kezhezvetelere az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6en sor 
keriil. Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai kiildemenyek elveszteseb61 ered6 
kockazat az ajanlattev6t terheli. 

12) Az ajanlatnak felolvas6lapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdese szerint. 

Az ajanlati amak tartalmaznia kell minden koltseget. Az ajanlatok osszeallitasaval es 
benylijtasaval kapcsolatban felmeriil6 osszes koltseg ajanlattev6t terheli. Ajanlatkero az 
egyosszegii netto ajanlati arat ertekeli, azonban kerjiik valamennyi aru egysegaranak 
megadasat a miiszaki dokumentacioban szereplo tablazat szerint. A felolvaso lapon a 
dokumentacioban kiadott tablazatban szereplo mennyisegek es azok egysegaranak 
szorzatabol kepzett, netto osszesen ajanlati arat kerjiik feltiintetni, amely tartalmazza 
a terfigyelO kamerak es azok tartozekainak vetelarat, a telepites es a szallitas 
kOitsegeit, munkadijat. 

13) Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlattev6, az alkalmassag igazolasaba bevont (kapacitast 
nylijt6) gazdasagi szerepl6 cegjegyzesre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot alair6 
kepvisel6 alairasi cimpeldanyat vagy alairas mintajat. Amennyiben az ajanlat cegjegyzesre 
jogosultak altai meghatalmazott(ak) alairasaval keriil benylijtasra, a teljes bizonyit6 ereju 
maganokiratba foglalt meghatalmazasnak tartalmaznia kell a meghatalmazott alairas 
mintajat is. 
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15) Ajanlatker6 a Kbt. 122. § (5) bekezdese vonatkozasaban, a kiegeszit6 tajekoztatas 
eseteben esszerii id6nek tekinti az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6 harmadik 
munkanapot (tajekoztatas megkiildesere), felteve, hogy a kerdesek es keresek az ajanlatteteli 
hatarid6 lejartat megel6z6 otodik munkanapig megerkeznek ajanlatker6hoz. A kiegeszit6 
tajekoztatas kereseket kerem, a magyar.adrienn2@upcmail.hu email cimre sziveskedjenek 
megkiildeni! 

16) Forditas: az ajanlatban valarnennyi igazolast es dokumentumot magyar nyelven kell 
beny(tjtani. Az ajanlatker6 a nem magyar nyelven beny(tjtott dokumenturnok ajanlattev6 
altali felel6s forditasat is koteles elfogadni. 

17) Iranyad6 id6: A teljes ajanlatteteli felhivasban, valamint az eljaras soran valamennyi 
6raban megadott hatarid6 kozep-eur6pai helyi id6 szerint ertend6. (CET) 

18) Ajanlatker6 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdes alapjan felhivja az 
ajanlattev6 figyelmet, hogy ajanlatker6 az ajanlattev6 penziigyi es gazdasagi, valamint 
muszaki, illet6leg szakrnai alkalmassaganak felteteleit es igazolasat a min6sitett ajanlattev6k 
hivatalos jegyzekebe torten6 felvetel feltetelet kepez6 min6sitesi szempontokhoz kepest 
szigorubban allapitotta meg P 1., M1. feltetelek vonatkozasaban. 

19) Az eljaras nyertese az az ajanlattev6, aki az ajanlatker6 altai az ajanlatteteli felhivasban 
es a dokumentaci6ban meghatarozott feltetelek alapjan, valamint a meghatarozott ertekelesi 
szempont szerint a legkedvez6bb ervenyes ajanlatot tette. Az ajanlatker6 csak az eljaras 
nyertesevel kotheti meg a szerz6dest, vagy - a nyertes visszalepese eseten - az ajanlatok 
ertekelese soran a kovetkez6 legkedvez6bb ajanlatot tev6nek min6sitett szervezettel 
(szemellyel), ha 6t az ajanlatok elbiralasar61 sz616 irasbeli osszegezesben megjelolte. 

20) Iranyad6 Jog: A jelen ajanlatteteli felhivasban nem szabalyozott kerdesek 
vonatkozasaban a kozbeszerzesr61 sz616 2011. evi CVIII. torveny es vegrehajtasi 
rendeleteinek el6irasai szerint kell eljami. 

21) Arfolyamok: Az ajanlattetel soran a kiilonboz6 devizak forintra torten6 atszamitasanal 
az ajanlattev6nek a referenciak tekinteteben a teljesites napjan ervenyes, merlegadatok 
tekinteteben a merleg fordul6napjan ervenyes Magyar Nemzeti Bank altai meghatarozott 
devizaarfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizat a Magyar Nemzeti 
Bank nem jegyez, az adott devizara az ajanlattev6 sajat kozponti bankja altai az ajanlatteteli 
felhivas megkiildesenek napjan ervenyes arfolyamon szamitott eur6 ellenertek keriil 
atszamitasra a fentiek szerint. Atszamitas eseten az Ajanlattev6nek kozolnie kell az 
alkalmazott arfolyamot. 

22) Az ajanlatker6 nem el a Kbt. 122. § (9) bekezdeseben foglalt lehet6segevel. 

23) Ajanlatteteli felhivas megkiildesenek napja: 
2014. december 16. 
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I. AZ AJANLAT ELKESZITESEVEL KAPCSOLATOS TUDNIV ALOK 

1.1 Az eljarast megindit6 felhivas (a tovabbiakban: Ajanlatteteli felhivas) 1. pontjaban 
foglaltakhoz 

1.1.1 A feltiintetett telefonszam es egyeb elerhetosegek ajanlatkero altalanos adatai alapjan 
keriiltek meghatarozasra. Az ajanlattetellel kapcsolatos kerdeseket kizar61ag irasban, az 
Ajanlatteteli felhivas 1. pontjaban rogzitett elerhetosegekre kiildve lehet feltenni. 

1.1.2 Amennyiben Ajanlattevo postai uton kiildi meg ajanlatat, ugy a boritekon a kovetkezo 
cimzest kerjiik feltiintetni: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. Szemelyes kezbesites 
eseten az ajanlat az Ajanlatteteli felhivasban meghatarozott cimen nytijthat6 be. 
Amennyiben az ajanlatok kezbesitese nem szemelyesen az ajanlatok benylijtasanak a 
helyen, hanem postan, illetve futarral tortenik, ugy az Ajanlattevo kiemelt kockazata, 
hogy az ajanlat az ajanlatteteli hataridore az ajanlatok benylijtasa helyere keriiljon. 
Ervenytelen az ajanlat, ha az ajanlatteteli hatarido lejartanak idopontjaban barmely 
okb61 nines az ajanlatok beadasanak helyszinen. 

1.2 Alvallalkoz6 

1.2.1 A Kbt. 4. § 2. pontja szerint alvallalkoz6: az a szervezet vagy szemely, amely, vagy aki 
a kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent megkotott szerzodes teljesiteseben az ajanlattevo 
altai bevontan kozvetleniil vesz reszt, kiveve 

a) azon gazdasagi szereplot, amely tevekenyseget kizar6lagos jog alapjan vegzi, 
b) a szerzodes teljesitesehez igenybe venni kivant gyart6t, forgalmaz6t, alkatresz

vagy alapanyagszallit6t, 
c) epitesi beruhazas eseten az epitoanyag-szallit6t. 

1.2.2 A Kbt. 26. § bekezdese szerint: ,Ha egy gazdasagi szereplo a kozbeszerzes ertekenek 
huszonot szazalekat meghalad6 mertekben fog kozvetleniil reszt venni a szerzodes -
reszajanlat-teteli lehetoseg biztositasa eseten egy reszre vonatkoz6 szerzodes -
teljesiteseben, akkor nem lehet alvallalkoz6nak minositeni, hanem az ajanlatban es a 
szerzodes teljesitese soran kozos ajanlattevokent kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasagi 
szereplonek a szerzodes teljesiteseben val6 reszvetele aranyat az hatarozza meg, hogy 
milyen aranyban reszesiil a beszerzes targyanak altalanos forgalmi ad6 nelkiil szamitott 
ellenertekebol." 

1.3. Gazdasagi szereplO 

A Kbt. 4. § 2. pontja szerint gazdasagi szereplO: barmely termeszetes szemely, jogi szemely, jogi 
szemelyiseg nelkiili gazdasagi tarsasag, egyeni ceg vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet 
aki, illetve amely a piacon epitesi beruhazasok kivitelezeset, es/vagy epitmenyek epiteset, aruk 
szallitasat vagy szolgaltatasok nylijtasat kinalja. 

1.4 A szerzodeses feltetelekkel kapcsolatos informaci6k 

A dokumentaci6ban atadott szerzodes-tervezetet nem kell csatolni az ajanlatban, 
helyette a jelen Ajanlatteteli dokumentaci6 5. szamu nyilatkozatmintaja szerinti, 
cegszeriien alairt nyilatkozatot kerjiik benylijtani. 

1.5 Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az ajanlatban- a dokumentaci6ban atadott nyilatkozatmintakon 
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tulmen6en- csatolni kell az Ajanlatteteli felhivasban el6irt egyeb okiratokat es nyilatkozatokat is. 

1.6 Az ajanlatok ertekelese 

Az Ajanlatker6 az Ajanlatteteli felhfvasban, az Ajanlatteteli dokumentaci6ban es a 
jogszabalyokban meghatarozott felteteleknek megfelel6 ajanlatokat a Kbt. 71. § (2) 
bekezdesenek a) pontja szerint, a legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatas biralati 
szempontja alapjan biralja el. 

1. 7 Kozos ajanlattetel 

Az ajanlatnak tartalmaznia kell k6z6s ajanlattetel eseten valamennyi konzorciumi tag altai alairt 
Konzorciumi Szerz6dest. A szerz6desben a szerz6d6 feleknek ki kell jelolni a konzorcium 
vezet6jet, illetve a kepviseleteben eljar6 szemelyt, valamint a konzorcium vezet6jet kell 
feljogositani a konzorcium neveben az Ajanlatker6vel val6 kapcsolattartasra, tovabba a 
konzorcium neveben - a szerz6des alairasa kivetelevel - a jognyilatkozatok megtetelere. A 
szerz6desnek tartalmaznia kell a konzorcium vezet6jenek kifejezett nyilatkozatat arra 
vonatkoz6an, hogy a konzorcium vezeteset elfogadja. 

A Konzorciumi Szerz6des egyebekben akkor fogadhat6 el, ha 

tartalmazza a k6z6s ajanlattev6k megnevezeset, 
tartalmazza a vezet6 konzorciumi tag (a kepvisel6) megjeloleset azzal, hogy a kepvisel6 
korlatozas nelkiil jogosult valamennyi konzorciumi tagot kepviselni az ajanlatker6vel 
szemben a jelen kozbeszerzesi eljarasban es az ajanlatker6 fele megteend6, illetve megtehet6 
jognyilatkozatok tekinteteben, 
tartalmazza, hogy a kepvisel6 felel az ajanlatker6vel val6 kapcsolattartasert, a kozbeszerzesi 
eljaras eredmenyekent megk6tend6 szerz6des konzorciumon beliili koordinalasert es 
konzorcium altali vegrehajtasaert, 
tartalmazza a tervezett feladatmegosztas reszletes ismerteteset, 
tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatat arr61, hogy egyetemleges felel6sseget 
vallalnak a kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent megk6tend6 szerz6des szerz6desszerii 
teljesiteseert, 
tartalmazza, hogy a konzorcium neveben a kepvisel6 jogosult szamlat benylijtani az 
ajanlatker6kent szerz6d6 fel szamara, 
a k6z6s ajanlattev6k nyertes ajanlattev6kent t6rten6 kihirdetesenek esetere 

a szerz6des hatalyanak beallta vagy annak megszunese nem fiigg valamely tovabbi 
feltetelt61 vagy id6pontt61; 
hatalybalepese nem fiigg harmadik szemely beleegyezeset61, illetve hat6sagi 
j6vahagyast61, tovabba 

a konzorcium valamennyi tagjanak az alairasaval hatalyba lep. 

1.8. Netto ajanlati ar reszletezese (lasd iratmintak) 

A nett6 ajanlati ar reszletezeser61 sz616 tablazatot (jelen pontban a tovabbiakban: tablazat) a 
kiadott mintanak megfelel6en, tablazatos formaban kell (valtoztatas nelkiil, annak valamennyi 
sorat kitoltve) elkesziteni es benylijtani. A tablazatot ugy kell elkesziteni, hogy alkalmas legyen 
az ajanlati ar megalapozottsaganak igazolasara. Valamennyi osszeget az ajanlatteteli felhivas es 
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az ajanlatkeresi dokumentaci6ban megadott feltetelekkel osszhangban, a szerz6des id6tartamara 
prognosztizalva kell megadni. A Kbt. 68. § (nyilvanval6 szamitasi hiba javitasa) szempontjab61 
a tablazatban megadott adatok tekintend6k olyan alapadatnak, amely alapjan az ajanlati arban a 
szamitasi hiba javitand6. A tabhizat nett6 ar osszesen oszlopanak vegosszegenek meg kell 
egyeznie a felolvasolapon kozolt nett6 ajanlati arral (ellenszolgaltatas osszege). 
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II. AZ AJANLAT RESZEKENT BENYUJTANDO IGAZOLASOK, 
NYILATKOZATOK JEGYZEKE 

(Az ajanlat javasolt tartalomjegyzeke) 

A kovetkez6 tabhizatot kitOltve tartaiomjegyzekkent az ajaniat eiejen javasoijuk eiheiyezni. 

Megnevezes Oldaiszam 

Oidaiszamai ellatott tartaiomjegyzek 
Feioivas6Iap kitoitve (lasd. iratmintak) 

Cegszeriien alairt nyiiatkozat a Kbt. a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont, a Kbt. 56. § (2) 
bekezdeseben es a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben meghatarozott kizar6 okok fenn nem 
allasanak igazoiasara vonatkoz6an (lasd. iratmintak) 

Ajaniattev6 merlegbeszamoi6ja egyszerii masoiatban vagy nyiiatkozat arr6I, hogy 
elektronikus ingyenes nyiivantartasban eierhet6 a beszamoi6 

Nyiiatkozat a referenciakr6I a Kbt. 55. § (1) bekezdese es a 31 0/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendeiet 15. § (1) bekezdes a) pontja aiapjan, (lasd. iratmintak) 

Cegszeriien aiairt nyiiatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdes a)-b) pontjai aiapjan (lasd. 
iratmintak) 

Cegszeriien aiairt, kifejezett nyiiatkozat a Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdes aiapjan (lasd. 
iratrnintak) 
Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdese szerinti nyiiatkozat (er6forras szervezet vonatkozasaban) 
Netto ajaniati ar reszietezese (lasd iratmintak) 

Foiyamatban Iev6 vaitozasbejegyzesi eijaras eseteben, az ajaniathoz csatoini kell a 
cegbir6saghoz benylijtott valtozasbejegyzesi kereimet es az annak erkezeser6I a 
cegbir6sag altai megkiildott igazoias (adott esetben). 

Aiairasi cimpeidanyok vagy aiairas-mintak 

Kepviseietre nem jogosult szemeiy altai tett nyiiatkozat eseten a meghataimaz6(k) es a 
meghataimazott aiairasat is tartaimaz6 szabalyszerii meghataimazas 
Amennyiben barmely, az ajaniathoz csatoit okirat, igazoias, nyilatkozat nem magyar 
nyeiven keriii kiallitasra, ugy annak magyar nyeivii hiteles forditasa, vagy magyar 
nyeivii sz6 szerinti forditasa, es a forditas hiteiessegeert vai6 felei6ssegvallaiast 
tartaimaz6 cegszeriien aiairt ajaniattev6i nyiiatkozat 
kozos ajaniattetei eseten a kozos ajaniattev6k Kbt. 25.§-a szerinti megallapodasa 
Az ajaniatteteli feihivasban vagy a dokumentaci6ban ei6irt egyeb dokumentumok 
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendeiet 14.§ (8) es 17. § ( 6) bekezdese szerinti 
nyiiatkozat az aikaimassagi felteteieknek vai6 megfeieiesr6I (ezen nyiiatkozat 
benylijtasa eseten a beszamoi6 es a referenda nyiiatkozat csatoiasa nem sziikseges) 
nyiiatkozat j6taiiasr6I 
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III. NYILATKOZATMINTAK 

Ajanlatkero a kovetkezo nyilatkozatmintakat az ajanlatok elkeszitesenek megkonnyitese erdekeben 
bocsatja az Ajanlattevok rendelkezesere. A nyilatkozatmintaknak megfelelo adattartalmu, de eltero 
megfogalmazasu nyilatkozatokat is elfogadunk. 
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1. Felolvasolap 

Targy: ,Salgotarjani uti terfigyelo kamerak beszerzese es kiepitese" 

Ajanlattev6 neve: 
Szekhely: 
Telefon: 
Telefax: 
e-mail: 

··························································································· 
··························································································· 

............................................................................................ 

AJANLAT ERTEKELESRE KERULO TARTALMI ELEME 

Ellenszolgaltatas osszege (HUF + AFA) .................... HUF +AFA 

Datum: .............................. . 

cegszerii alairas 
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2. Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bekezdes k) pont, a Kbt. 56.§ (2) bekezdes es a Kbt. 58.§ (3) 
bekezdes alapjan 

Alulirott ............................. , mint a .................................... (Ajanlattevo) cegjegyzesre 
jogosult kepviseloje felelossegem tudataban 

kijelentem, 

hogy a ,Salg6tarjani uti terfigyelo kamerak beszerzese es kiepitese" targyli kozbeszerzesi 
eljarasban az altalam kepviselt vallalkozassal szemben nem allnak fenn az ajanlatteteli felhivasban 
eloirt, a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban es (2) bekezdeseben meghatarozott k6vetkez6 kizar6 
okok: 
,56. § (1) Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, reszvetelre jelentkezo, alvallalkoz6, es nem vehet 
reszt az alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki 

k) tekinteteben a k6vetkez6 feltetelek valamelyike megval6sul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagallamban vagy olyan allamban rendelkezik ad6illet6seggel, 
mellyel Magyarorszagnak kettos ad6zas elkeriileserol sz616 egyezmenye van, vagy 
kb) a kozbeszerzesi szerzodessel kapcsolatban megszerzett jovedelme az ad6illet6sege szerinti 
orszagban kedvezmenyesebben ad6zna (a jovedelemre kifizetett vegleges, ad6-visszateritesek utan 
kifizetett ad6t figyelembe veve), mint ahogy a gazdasagi szereplo az adott orszagb61 szarmaz6 
belfoldi forrasu jovedelme utan ad6zna. Ennek a feltetelnek nem kell eleget tennie a gazdasagi 
szerepl6nek, ha Magyarorszagon bejegyzett fi6ktelepe utjan fogja teljesiteni a kozbeszerzesi 
szerzodest es a fi6ktelepnek betudhat6 jovedelemnek minosiilne a szerzodes alapjan kapott 
jovedelem, 
kc) olyan szabalyozott tozsden nem jegyzett tarsasag, amelynek a penzmosas es a terrorizmus 
finanszirozasa megelozeserol es megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. torveny 3. § r) 
pontja szerinti tenyleges tulajdonosa nem megismerheto." 

Fentieknek megfeleloen nyilatkozom, bogy az altalam kepviselt gazdasagi szereplo (a megfelelo 
alahuzand6): 

- olyan tarsasagnak minosiil, amelyet szabalyozott tozsden jegyeznek, 
- olyan tarsasagnak minosiil, amelyet nem jegyeznek szabalyozott tozsden, 

Ha az ajanlattevo olyan tarsasagnak minosiil, amelyet nem jegyeznek szabalyozott tozsden, akkor a 
penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megelozeserol es megakadalyozasar61 sz616 2007. evi 
CXXXVI. torveny 3. § r) pontja szerinti tenyleges tulajdonosa nevenek es alland6 lak6helyenek 
bemutatasa: 

........................................................................... , 

............................................................................ 

Termeszetes szemely tenyleges tulajdonos hianyaban az ajanlattevo tulajdonosanak vezeto 
tisztsegviseloje (nev, alland6 lak6hely) 

........................................................................... , 
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56. § (2) ,Az eljanisban nem lehet ajanlattev6 vagy reszvetelre jelentkez6 az a gazdasagi szerepl6, 
amelyben kozvetetten vagy kozvetleni.il tobb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amelynek 
tekinteteben az (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott feltetelek fennallnak. 

A)* nines ilyen kozvetetten vagy kozvetleniil tobb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati 
joggal rendelkez6 jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeruen 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

B)* van tobb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi tarsasag 
- amelyet az alabbiakban nevezek meg: ...................... . 

a tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi tarsasagra vonatkoz6an a Kbt. 
56. § (2) bekezdeseben hivatkozott kizar6 feltetelek nem allnak fenn. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

····················································· 
(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeruen 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

A szerz6des teljesitese soran nem veszek igenybe a Kbt. 56. § (1) k) pontja szerinti kizar6 okok 
hatalya ala tartoz6 alvallalkoz6t, tovabba az alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet 
sem tartozik a Kbt. 56. § (1) k) pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala. 

Datum: ............................... . 

cegszeru alainis 
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3. Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (1) bekezdese es a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) 
bekezdes a) pontja alapjan 

Alulirott ............................. , mint a .................................... (Ajanlattev6) cegjegyzesre 
jogosult kepvisel6je felel6ssegem tudataban 

kijelentem, 

hogy az ajanlatteteli felhivas megkiildeset61 visszafele szamitott harom evben a k6vetkez6 
legjelent6sebb szallitasokat vegezte az ajanlattev6 gazdasagi szerepl6 az alabbiakban reszletezettek 
szerint. 

referencia referencia referencia 
Szerz6dest k6t6 
masik fel neve 
Szerz6dest teljesit6 
gazdasagi szerepl6 
neve 
sajat teljesites %-os 
aranya 
Teljesites ideje es 
he lye 
A teljesites targya 
Ellenszolgaltatas 
nett6 6sszege (Ft) 

Tovabba kijelentem, hogy a teljesites az el6irasoknak es a szerz6desnek megfelel6en tortent. 

Datum: ................................... . 

cegszerii alain1s 
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4. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdes a)-b) pontes 60.§ (3), (5) bekezdese alapjan 

Alulirott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ajtmlattev6) cegjegyzesre jogosult kepvisel6je a 
,Salgotarjani uti terfigyelO kamerak beszerzese es kiepitese" t<irgyli kozbeszerzesi eljanis 
alapjan megkot6tt szerz6des teljesitese erdekeben 

1. Nyilatkozom a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) pontja alapjan, hogy a k6zbeszerzes targyanak 
ahibbiakban meghatarozott reszeivel 6sszefiiggesben alvallalkoz6(ka)t veszek igenybe1

: 

; . )~ ;:; .·· . .:· ·. 

A k~zb':fSzerzes az~n resze, a~ellyeliisszef~·ggesben szerzodest fog kotni 

2. Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdes b) pontja alapjan, hogy a szerz6des teljesitesehez a 
k6zbeszerzes ertekenek 10%-at meghalad6 mertekben az alabbi alvallalkoz6(ka)t kivanom 
igenybe venni, az alabbi szazalekos aranyban2

: 

- '· 

Teljesit~s·aranya (%) 

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. § (5) bekezdese alapjan, hogy az alabbi kapacitast nytijt6 szervezet(ek)et 
kivanjuk igenybe venni3

: 

'. ; 

);i;0fi' 
. Kttpacitast rendelkezesi':~ bo<!sato szervezet 

Az alkalmass~gi felletel (Pl. 
vagy Ml.):·amelynek 

igazobisahoz ajanlattevo a 
kapacitast nyujto szetvezet 
erOforrasara tamaszkodik 

. . (nev, cim) . 

1 
Amennyiben nem kivan igenybe venni, ugy irja be, hogy ,Nem kivan igenybe venni" 

2 
Amennyiben nem kivan igenybe venni, ugy irja be, hogy ,Nem kivan igenybe venni" 

3 
Amennyiben nem kivan igenybe venni, ugy irja be, hogy ,Nem kivan igenybe venni" 
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4. A Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdesei alapjan nyilatkozom, hogy ajanlatunk az el6z6ekben 
meghatarozott - altalunk teljes koriien megismert - dokumentumokon alapszik. 

A szerz6destervezetben rogzitett, a targyi feladat ellatasahoz sziikseges kotelezettsegeinket 
maradektalanul teljesitjiik a Felolvas6lapon rogzitett ar alkalmazasaval. Nyilatkozunk, hogy 
ajanlatunkat az ajanlati kotottseg bealltat kovet6en az ajanlatteteli felhivasban megjelolt 
id6pontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertessegiink eseten a jelen dokumentaci6 mellekletet kepez6 
szerz6destervezet megkoteset vallaljuk es azt a szerz6desben foglalt a feltetelekkel teljesitjiik. 

Nyilatkozom tovabba, hogy vallalkozasunk 
D a kis- es kozepvallalkozasokr61, fejl6desiik tamogatasar61 sz616 torveny szerint 

'11 lk ' k4 . " ··1 I .......................................... -va a ozasna m1nosu 
D nem tartozik a kis- es kozepvallalkozasokr61, fejl6desiik tamogatasar61 sz616 torveny hatalya 

ala5
. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

4 
mikro-, kis- vagy kozepvallalkozas a 2004. evi XXXIV. torveny meghatarozasai szerint - a megfelel6 valaszt a jogszabaly rendelkezeseinek 

tanulmanyozasat kovet6en kerjlik megadni. 

5 
A nem alkalmazand6 szovegreszt kerjlik torolni. 
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5. NYILATKOZAT 
az erOforrasok rendelkezesre allasarol 

(Csak akkor kell benyujtani, ha az alkalmassagi felteteleknek (felhivas 11. pontja) valo 
megfeleles erdekeben ajanlattevo mas szemely vagy szervezet kapacitasara tamaszkodik!) 

Alulirott .......................... , mel yet kepvisel: .............................. , mint kapacitast 
rendelkezesre bocsat6 szervezet a k6zbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. torveny (Kbt.) 55. §
anak (5) bekezdese alapjan kijelentem, hogy a ,Salgotarjani uti terfigyelO kamerak beszerzese es 
kiepitese" targyban meginditott kozbeszerzesi eljarasban a szerz6des teljesitesehez sziikseges 
alabbi er6forrasok az ajanlattev6 rendelkezesere fognak allni a szerz6des teljesitesenek id6tartama 
alatt: 

{Az erintett eroforrasok pontos leirasa a penziigyi es gazdasagi, illetve a muszaki es szakmai 
alkalmassag tekinteteben az ajanlati felhivas szerint.} 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alciirasa) 
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6. NYILATKOZAT 
a Kbt. 55.§ (6) bekezdes szerint 

(Csak akkor kell benyujtani, ha az alkalrnassagi felteteleknek (felhivas 11. pontja) valo 
rnegfeleles erdekeben ajanlattevo mas szernely vagy szervezet kapacitasara tarnaszkodik!) 

Alulirott .......................................... , mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevo 
megnevezese) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (ajanlattevo szekhelye), .............................. . 
(Ajanlattev5t nyilvantart6 cegbir6sag neve), .............................. (Ajanlattevo cegjegyzekszama) 
neveben kotelezettsegvallahisra jogosult . . . . . . . . . . . . . . . .. (tisztseg megjelo!ese) ,Salgotarjani uti 
terfigyelo karnerak beszerzese es kiepitese" targyban meginditott kozbeszerzesi eljarassal 
osszefiiggesben. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek a) pontja alapjan nyilatkozom, hogy az alkalmassag igazolasakor 
bemutatott, mas szervezet altai rendelkezesre bocsatott er6forrasokat a szerz6des teljesites soran 
tenylegesen igenybe fogom venni. Ennek m6dja6

: 

;fK~j'a'citast ny\ljt6 szen;~~et tpegnev~zese 
· · .,.~, (nev,szekii~Jy) ··· 

· Igenyb,evetel m6dja 

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek b) pontja alapjan nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek 
adatait az alkalmassag igazolasahoz felhasznalom, az alabbi m6don vonom be a teljesites soran7

: 

A mod, aho.gy a szerzodes teljesitese sor~ a 
szervezef szakmai tapasztalata bevomisra. 

·•·· ·.·•. .···. ke~l 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

6 
A megfelelo resz kitoltendo! 

7 
A megfelelo resz kitoltendo! 

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 
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7. MEGHATALMAZAS 

Alulirott , mint a(z) 
(szekhely: ajanlattev6/alvallalkoz6/ az alkalmassag 
igazolasara igenybe vett mas szervezet cegjegyzesre jogosult kepvisel6je ezennel meghatalmazom 

(szig.sz.: ; sziil.: ; an.: ; lakcim: 
---------------'' hogy a(z) ,Salg6tarjani uti terfigyelO kamerak beszerzese 
es kiepitese" targyban keszitett ajanlatunkat alairasavallassa el. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(meghatalmaz6 cegjegyzesre jogosult 
kepvisel6jenek alairasa) 

El6ttiink, mint tanuk el6tt: 

Alairas: 
Nev: 
Lakcim: 

(meghatalmazott alairasa) 

Alairas: 
Nev: 
Lakcim: 
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8. NYILATKOZAT 

a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdese, valamint a 17.§ (6) bekezdes szerinti a 
gazdasagi es penziigyi es/vagy miiszaki es szakmai alkalmassagi kovetelmenyeknek val6 

megfelelesr618 

amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal kivanja igazolni. 
(ezen nyilatkozat benylijtasa eseten a felhivas 11. pontjaban eloirt Pl. es MI. alkalmassagi feltetelek 

igazolasa nem sziikseges!) 

Alulirott ...................... mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattev6 megnevezese) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (ajanlattev6 szekhelye), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevot 
nyilvantart6 cegbir6sag neve), ........................... (ajanlattev6 cegjegyzekszama) neveben 
kotelezettsegvallalasra jogosult ................. (tisztseg megjelolese) a ,Salgotarjani uti terfigyelO 
kamerak beszerzese es kiepitese" targyban meginditott kozbeszerzesi eljarasban 

nyilatkozom, 

hogy ajanlatker6 altai targyi eljaras ajanlatteteli felhivasaban eloirt gazdasagi es penziigyi, valamint 
miiszaki es szakmai alkalmassagi felteteleknek mindenben megfelelek. 
Tudomasul veszem, hogy amennyiben az Ajanlatkeronek ketsege meriil fel jelen nyilatkozat 
val6sagtartalmaval kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.§ (1) bekezdese alapjan felvilagositas keres 
kereteben eloirhatja szamomra a megfelel6 igazolas benylijtasat. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 

8 Amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal kfvanja igazolni. 
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9. NYILATKOZAT jotalhisrol 

Alulirott ...................... mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattev6 megnevezese) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattev6 szekhelye), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajanlattevot 
nyilvantart6 cegbir6sag neve), ........................... (ajanlattev6 cegjegyzekszama) neveben 
kotelezettsegvallalasra jogosult ................. (tisztseg megjelolese) a ,Salgotarjani uti terfigyelo 
kamerak beszerzese es kiepitese" targyban meginditott kozbeszerzesi eljarasban 

nyilatkozom, 

bogy az altalam leszallitott terfigyelo kamerakra es tartozekaikra .... honap jotallast vallalok. 

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap) 

( cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien 
meghatalmazott kepvisel6 alairasa) 
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10. Netto ajanlati ar reszletezese 
mellekelt excel tablazat szerint 

Sal!(otar_jan uti kamerak telepitese 

.· 
netto Tip us Leiras Me. 

e~segar 

Eszkozok· 
SCP-3430HP 114" Super HAD chip, kiilteri valos 3 db 
Samsung Day/Night gyorsmozgasu 

domkamera, 600/700 TVsor, 
0.7/0.07 lux erz (50IRE) 43x optikai 
zoom ( 3,2-138.5mm ), WDR,XDR, 
DNR, korbeforgatas: 360 fok 
vegtel enitett, preset 600 fok/mp, 
dontes max. 6-186 fok, 600 fok Imp 
preset sebesseggel, 512 preset 
pozicio, 8 alarm bern., 3 alarm kim., 
IP66-os haz, vezerles: koax es RS422 
/485, fiites, -50°C-+50°C-ig, 24V AC 

SCX-300WM Fali konzol Speed Domhoz 3 db 
Samsung 
SCX-300PM Oszlopadapter 3 db 
Samsung 
TR-100/24 Kamera trafo, 100VA, 3 db 
Samsung 230V AC/24V AC 
MARCH 1 csatomas video encoder video 3 db 
VE801 csatoma atalakito ado-vevo egyeg, 

H.264/MPEG-4 t6m6rites. RS-485 
ad at csatlakozokkal, elokepek 
tovabbitasa 25 fps sebesseggel, 25/D 1 
felbontassal. Magas minosegii audio 
csatomakkal, gyors Etemet halozat 
Tapfelado encoderhez 3 db 

Ens to Szerelodoboz (Kismegszakito, 3 db 
sorozatkapocs, 
taeloszto,szerelvenyek,) 

Helyi kozponti berendezesek 
27205 Command Professional Camera 3 db 

Connection License (1 to 128 per 
server) for use with Command 
Professional recording server. Can be 
used with PN 27203 or 27204. 1 Per 
Channel 
Osszesen: 
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Radios 
halozati 
eszkozok ' 

Switch managelhet6 8 port 1 db 
RADWIN 2000 A-25 2 db 
RADWIN 2000 A-10 6 db 
Antenna 60cm 2 db 
RF Jumper kabel 2 db 
Rack Szekreny 12U 1 db 
Rack Ventilator + Termosztat + 1 db 
Porved6 
Szunetmentes Tapegyseg APC 1 db 
750VA 
Rack Pole 1 db 
Eloszt6sav 1 db 
Metz adapter oszlopra 3 db 
Allithat6 Tart6 Alvarionhoz 3 db 
Kiilteri FTP kabel (m) 210m 
Kabelcsatoma SOm 
Lepesa116 gegecs6 30m 
Lapostat6s antennatart6 kicsi 3 db 
Gumilap 6 db 
Szerelesi anyagok 2 db 
Aram kiepitese 1 db 
Osszesen: 

Szerelesi 
anya2ok 
MT er6saramu kabel Sm 
3x1,5mm2 

RG-59 koax kabel Sm 
UTP UTP kabel Sm 
uv all6 d20 uv all6 gegecs6 kulteri Sm 
gegecs6 szereleshez 
Szerelesi csatlakoz6k, eloszt6k, stb. 1 kit 
segedanyagok 

Osszesen: 

Munkadij 
Vezetek tartalmazza az eszkozok beszerzeset, 1 kit 
nelkiili telepiteset, kabelezeset, 
hal6zat configuralasat, instalalasat, 
kialakitasa beuzemeleset 
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erosaramu hal6zat, tervezese, 
kivitelezese,dokumentaci6 keszites, 
telepitese, kabelezes, foldmunka, 
betonburkolat vagas, kozmii 
egyeztetes, szi.ikseges engedelyek 
beszerzese, Uj oszlopok cillitcisa, 
hel yrealli tas, aszfal tozas 
eszkozszerelvenyezes, installalas, 
bei.izemeles, programozas, oktatas, 
dokumentaci6, daruskocsi 

Osszesen: 

1 kit 

1 kit 

TERFIGYELO KAMERA TELEPITES NETTO OSSZESEN: 

9 Ezen nett6 osszesen <irat kerjiik a felolvas6lapon feltiintetni! 
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IV. SZERZODES-TERVEZET 

Adasveteli szerzodes 

amely letrejott egyreszrol a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (11 02 
Budapest, Szent Laszlo ter 29., bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-00000000, 
adoszama: 15735739-2-42, kepviseli: Kovacs Robert megbizasabol Dr. Pap Sandor alpolgarmester) 
mint megrendelo (tovabbiakban: Vevo), 

masreszrol a .. .. .. .. .... ...... ...... ...... .... (szekhelye: ..................... , cegjegyzekszama: 
................. , adoszama: .............. , bankszamlaszama: .................... , kepviseli: ................ ) 
mint szallito (a tovabbiakban: Elad6), a tovabbiakban egyiittesen Szerzodo Felek k6z6tt az alabbi 
feltetelekkel: 

EIOzmenyek: 

Vevo, mint ajanlatkero a k6zbeszerzesekr61 szolo 2011. evi CVIII. t6rveny eloirasaira figyelemmel 
k6zbeszerzesi eljarast folytatott le, amelynek targya: ,Salg6tarjani uti terfigyelo kamerak 
beszerzese es kiepitese" (a tovabbiakban: projekt). Ezen k6zbeszerzesi eljaras nyertes ajanlattevoje 
Elado lett. 

A fentiek alapjan a felek az alabbi keretszerzodest k6tik: 

1. Szerzodes targya 

1.1. A jelen keretszerzodes targya a jelen szerz6desk6tes alapjaul szolgalo k6zbeszerzesi eljarasban 
meghatarozott 3db terfigyelo kamera es tartozekainak egyeb - a tovabbiakban: aruk - adasvetele, 
valamint az ehhez kapcsolodo, jelen szerzodesben reszletezett szolgaltatasok nylijtasa (telepites es a 
meglevo rendszerhez valo csatlakoztatas). 

1.2. Az Elado altai szallitando aruknak meg kell felelniiik az Elado k6zbeszerzesi eljaras soran tett 
ajanlataban foglaltaknak. 

1.3. Elado eladja, Vevo megvasarolja a k6zbeszerzesi eljaras iratanyagaban meghatarozott 
mennyisegii, miiszaki specifikacioju, uj eszk6z6ket, a k6zbeszerzesi eljaras iratanyagaban 
meghatarozott szolgaltatasok megvalositasaval egyiitt, a miiszaki leirasban r6gzitett miiszaki 
tartalommal, hiany-, es hibamentesen, I. osztalyli minosegben hiany, es hibamentesen. 

1.4. Elado feladatat reszletesen a k6zbeszerzesi eljaras felhivasa es dokumentacioja tartalmazza. 
Felek az ellatando szolgaltatasok vonatkozasaban megallapodnak abban, hogy Eladot ezen 
szolgaltatasok vonatkozasaban eredmenyfelelosseg terheli. 

1.5. Elado f6k6telezettsege a szerzodes k6zvetett targyanak a teljesitesi helyre t6rten6 
leszallitasa, felszerelese, telepitese, iizembe helyezese ( csatlakoztatva a mar meglevo, March 
Network rendszerhez) es egy nap probaiizemet k6vet6en annak atadasa. 

1.6. Felek megallapitjak, hogy a teljesites (a meghatarozott k6vetelmenyek vonatkozasaban) 
akkor megfelelo, ha a szallitott termek (ertve ez alatt a kialakitott rendszert) a rendeltetesszerii 
hasznalatra alkalmas, tovabba megfelel a miiszaki leirasban foglaltaknak. 
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1.7. Felek megallapodnak abban, hogy az ajanlatban esetlegesen konkretan megajanlott termek 
helyett (a termek gyartasanak megsziinese, a markanev megvaltozasa, vagy idoszakos 
beszerezhetetlenseg miatt) azonos vagy jobb jellemzokkel bir6 termeket szolgaltathat az Elad6. Ez a 
szabaly csak akkor alkalmazhat6, ha az eredeti termek szallitasanak az Elad6n kiviil a116 okb61 
t6rten6 lehetetlenne valasat az Elad6 elozetesen igazolja (tudomasra jutasakor haladektalanul 
bejelenti) es egyben igazolja (termekismertetovel), hogy a teljesitesre megajanlott termek jellemzoi 
megfelelnek az ajanlatban meghatarozottaknak. Felek megallapodnak abban, hogy az ellenertek 
fentiek kovetkezteben nem valtozik. 

1.8. Vev6 a jelen szerzodes alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy az Elad6 teljesitesi segedet 
vegyen igenybe a Kbt. szabalyai szerint. A jogszeriien igenybe vett teljesitesi seged tevekenysegeert 
es mulasztasaert az Elad6, mint sajat magatartasaert felel. A jogellenesen igenybe vett teljesitesi 
seged eseten felel mindazon hatranyos kovetkezmenyekert, amely e nelkiil nem kovetkezett volna 
be. 

2. A teljesites helye 

2.1. A teljesites helye: Budapest, X. keriilet, Salg6tarjani utca egyes helyszinei, ezek az alabbiak: 

- 1 db kamera a Sa1g6tarjani lites Zach utca keresztezodeseben 
- 1 db kamera a Salg6tarjani lit es Hungaria korut keresztezodeseben 
- 1 db kamera a Hungaria koruti lak6telepen a nevtelen utcaban 

III. Az ellenertek 

1. A termekek ellenerteket - mely magaban foglal valamennyi, a felhivasban, ill. jelen 
szerzodesben rogzitett kotelezettseg ellatasanak ellenerteket is- a felek az Elad6 ajanlata alapjan 
.................................... Ft+ Afa, azaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forint+ A fa 6sszegben 
allapitjak meg. Az egyes termekek, szolgaltatasok egysegarat a szerzodes melleklete 
tartalmazza. 

2. A megrendelt es leszallitott termek ellenertekenek megfizetesenek feltetele, hogy a hiany-, es 
hibamentes teljesitest a Vev6 kepviseloje igazolja (mely nem terjed ki az esetleges lin. rejtett 
hibakra). A fenti tartalmli okirat a szamla k6telez6 melleklete. 

3. A kifizetesek penzneme magyar forint (HUF). 
4. Vev6 eloleget nem szolgaltat. 
5. Elad6 1 db szamla benylijtasara jogosult a szerzodesszerii, hiany- es hibamentes teljesitest 

k6vet6en, teljesites igazolas alapjan. A teljesitesigazolas, illetve vegteljesites feltetele a 
telepitest k6vet6 1 nap pr6baiizem, majd sikeres pr6baiizemet k6vet6en a miiszaki atadas
atveteli eljaras lefolytatasa. 

6. A vetelar megfizetese a szamla kezhezveteletol szamitott 30 napon beliil, a Kbt. 130. § (1) 
bekezdeseben, valamint a 2013. evi V. torveny (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdeseben foglaltaknak 
megfeleloen atutalassal tortenik az Elad6 . . . .... .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. .. . .. .. .... .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. sz. 
szamlajara. 

7. Vevo a kifizetes soran az Ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. torveny (a tovabbiakban: Art.) 
36/A. §-aban foglaltakat teljes korben alkalmazza. 

8. Felek megallapodnak abban, hogy a termek ajanlatban meghatarozott ellenerteke magaban 
foglal valamennyi, a jelen szerzodes teljesitesevel kapcsolatos szolgaltatas ellenerteket is. Elad6 
a termek ajanlatban rogzitett ellenerteken kiviil jelen szerzodessel kapcsolatosan tovabbi igenyt 
semmilyen jogcimen nem terjeszthet elo, kiveve az esetleges kesedelmi kamatot. 
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9. Kesedelmes fizetes eseten a Vev6 a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozottak szerinti kesedelmi 
kamat megfizetesere koteles. Vev6 kijelenti, hogy szerz6d6 hat6sagnak min6siil. 

IV. A szerzodes tartalma 

1. Elad6 a szerz6des targyat rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas allapotban, hatarid6re koteles a 
Vev6nek atadni. Ennek elmaradasa sulyos szerz6desszegesnek tekintend6. 

2. Az atadas-atvetel id6pontjar61 a Vev6t koteles az Elad6 legalabb 5 munkanappal korabban 
ertesiteni. 

3. Elad6 sajat (vagy mas) megfelel6 fuvareszkozen koteles biztositani a termeknek a teljesites 
helyeire t6rten6 szallitasat. A szallitas m6dszerenek (alkalmazott eszkoznek) olyannak kell 
Iennie, hogy a termek ne seriiljon, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfeleljen. 
A lerakodas az Elad6 kotelezettsege. Elad6 koteles a lerakodashoz a megfelel6 szemelyi, ill. 
targyi felteteleket biztositani. Ennek elmaradasa sulyos szerz6desszegesnek tekintend6. 

4. A termekek felszerelese, iizembe helyezese, rendszerbe allitasa (tovabbiakban: iizembe 
helyezes) az Elad6 kotelezettsege. 

5. Az iizembe helyezes soran Elad6 koteles a tevekenyseget ugy vegezni, hogy a jelenleg iizemel6 
rendszer miikodeset ne, vagy csak el6zetesen a BRFK X. ker-i Rend6rkapitanysagaval 
el6zetesen egyeztetve akadalyozza vagy korlatozza. Ezen kotelezettseg megsertese sulyos 
szerz6desszegesnek min6siil. Az iizembe helyezest k6vet6en a jelen szerz6des targyat kepez6 
3db kamera a mar iizemel6 rendszerben kell hogy miikodjon. 

6. Elad6 felel mindazon karoket, amely a nem megfelel6 iizembe helyezesi tevekenyseg miatt a 
Vev6t vagy a jelenlegi rendszer erintett reszenek tulajdonosat (haszna16jat) kozvetve, vagy 
kozvetleniil eri. 

7. Elad6 koteles betartani, ill. betartatni az egyes munkavegzesi helyszinekre vonatkoz6 
esetlegesen specialis munkavegzesi, belepesi, ott tart6zkodasi szabalyokat. Ennek megsertese, 
sulyos szerz6desszegesnek min6siil. 

8. A kamerak energiaellatasahoz energiaellatasi pont kialakitasa sziikseges, melyet a helyi 
aramszolgaltat6 kijelolt betaplalasi pontjar61 kellleagaztatni. 

9. A sziikseges tervek elkeszitese, engedelyek es hozzajarulasok beszerzese (energiaellatas, 
kozteriileti hirk6zl6 hal6zat, stb.) az Elad6 feladata. Tovabba feladata ezen feladatokkal 
felmeriil6 valamennyi koltseg (ide ertve az illeteket es a ig. szolg. dijat is) viselese. Ennek 
megsertese sulyos szerz6desszegesnek tekintend6. 

10. Az lin. atviteli utak es a kamerahelyek kialakitasahoz sziikseges kommunalis epitmenyek, 
alepitmenyek es egyeb felhasznalni kivant infrastrukturakent szerepl6 elemek, miitargyak 
igenybevetelehez sziikseges koordinaci6k, egyeztetesek illetve a megfelel6 engedelyek, hat6sagi 
bizonyitvanyok beszerzese ( ennek koltsegei) az Elad6 feladata. Szinten Elad6 feladata az 
esetleges uj atviteli kozegek kiepitese, engedelyeztetese. 

11. Elad6 kotelezettsege a kesz rendszer atadasat k6vet6en, egyszen alkalommal a 
kezel6szemelyzet oktatasanak lebonyolitasa es ennek igazolasa. 

12. A felhasznalt eszkozoknek meg kell felelniiik az eur6pai, ill. magyar jogszabalyokban, magyar 
szabvanyokban es miiszaki leirasokban felsoroltaknak. 

13. Az atadas-atvetel tovabbi feltetele, hogy az alabbi feltetelek teljesiiljenek: igy tobbek kozott az 
erintesvedelmi kovetelmenyek betartasat igazol6 hat6sagi bizonyitvany, kamerak felszerelesere 
vonatkoz6 telephely engedely, joger6s epitesi engedely, magyar nyelvii rendszerterv es 
iizemviteli-kezelesi utasitas, tovabba j6tallasi jegyek atadasa is sziikseges( ek). A rendszer 
minden kiser6 dokumentaci6janak (gepkonyvek, kezelesi, beallitasi leirasok, hal6zati 
torzskonyvek, stb.) magyar nyelviinek kelllennie. 

14. Az atvetel tovabbi feltetele: 
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a. az Elad6 altai keszitett iizemviteli utasitas atadasa, amely kiilonosen tartalmazza a 
szokvanyos szerviz tevekenysegek felsorolasat, utal azok gyakorisagara, 

b. az Elad6 altai keszitett 6sszefoglal6 atadasa, mely tartalmazza az iizemeltetes egyeb 
kovetelmenyeit, szerszam- es szemelyi igenyet. 

15. Az atadas-atvetel saran az Elad6 atadja a termekek hasznalati utmutat6it, adott eseten j6tallasi 
jegyet, ill. az egyeb relevans dokumentumokat. 

16. Az atadas-atvetel elott az Elad6 a rendszer iizembe helyezeser61, a szerzodeses feladatok 
maradektalan ellatasar61 irasban ertesiti a Vevot, aki a rendszerkent muk6d6 termekeket hiany-, 
es hibamentesseg eseten, valamennyi atveteli feltetelkent meghatarozott kovetelmeny teljesiilese 
eseten atveszi. 

17. Amennyiben az atadas-atvetel saran hiba-, vagy hiany allapithat6 meg, akkor az atvetelt a 
teljesites egesze vonatkozasaban Vev6 megtagadja. Ebben az esetben az Elad6 koteles 
legkesobb 3 munkanapon beliil hiany-, es hibamentesen teljesiteni. Az atadas-atvetel 
id6pontjar61 az Elad6 a Vevot legalabb 1 munkanappal korabban koteles ertesiteni. Ezen 
rendelkezesek barmelyikenek elmaradasa sulyos szerzodesszegesnek tekintend6. 

18. Felek rogzitik, hogy a teljesites elfogadasa es az atadas-atveteli jegyz6k6nyv, valamint a 
teljesitesigazolas Vev6 altali kibocsajtasa Vev6 reszer61 nem jelenti az lin. rejtett hibak, szabad 
szemmel nem lathat6 hianyossagok, ill. mindazon kovetelmenyek eseten, melyre muszaki adat 
eloirasra keriilt, de meresre nem keriil sor a hiany-, es hibamentes teljesites igazolasat. 

19. Elad6 csak legalis, a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelel6 forrasb61 szerezheti be a termekeket, 
melyet Vev6 keresere igazolnia kell. Ennek elmaradasa sulyos szerzodesszegesnek tekintend6. 

20. A megrendeles teljesitese akkor tortenik meg, amikor a termek (rendszer) a Vev6 reszer61 
atvetelre keriilt. Eddig az idopontig a koltseg-, es karveszelyviseles az Elad6t terhelik. 

21. Felek kifejezetten rogzitik, hogy az atvetellel a Vev6 idoben korlatlan, terben es felhasznalasi 
m6dban korlatozott felhasznalasi jogot szerez a jelen szerzodessel osszefiiggesben keletkezett, a 
szerz6 jogi vedelem alatt all6 valamennyi mure, szoftverre. E korlatlan felhasznalasi jog 
magaban foglalja a munek a jelen szerzodes celjanak megfelel6 felhasznalasat, a Vev6 vagy 
harmadik szemely szerinti atdolgozasanak lehetosegevel. Felek kifejezetten kijelentik, hogy a 
felhasznalasi jog kiterjed annak atengedesere a rendszer mindenkori 
iizemeltet6jenek/hasznal6janak t6rten6 ingyenes atadasara is ezen az iizemeltetesi/hasznalati 
jogviszony idotartamara. 

22. Felek kifejezetten rogzitik, hogy felhasznalasi jog ellenerteket a vetelar tartalmazza. 
23. Felek megallapodnak abban, hogy Elad6 felel azert, hogy harmadik szemelynek ne legyen olyan 

joga, vagy igenye, mely Vev6 vagy a fentebb megjelolt 3. szemely fentiek szerinti felhasznalasi 
jogat akadalyozza vagy korlatozza. Elad6 ebben az esetben koteles haladektalanul intezkedni a 
tehermentesites irant, ill. amennyiben ez 15 napon beliil nem sikeriil, akkor V ev6 elallhat a 
szerz6dest61 es kara megteriteset kovetelheti. 

V. Szerzodesi biztositekok 

1. Kesedelmes teljesites esetere - amennyiben az az Elad6 reszere felr6hat6 -- Elad6 kesedelmi 
kotber megfizetesere koteles. A kesedelmi kotber merteke 50.000.-Ft/nap, azaz Otvenezer 
forint/nap, de maximum a teljes nett6 ellenszolgaltatas 15%-a. 

2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben az Elad6nak felr6hat6an a jelen szerzodes 
teljesitese meghiusul az Elad6 meghiusulasi kotber fizetesere koteles. A meghiusulasi kotber 
merteke a nett6 ellenszolgaltatas 20%-a. 

3. A Vev6 a kotberkoveteleset irasbeli felsz6litas utjan ervenyesitheti, melynek az Elad6 koteles 8 
naptari napon beliil maradektalanul eleget tenni. Amennyiben az Elad6 a felhivas kezhezvetelet 
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k6vet6 3 napon beliil erdemi - indokhissal es bizonyitekokkal alatamasztott - kimentest nem 
tesz, akkor a kotberkoveteles az Elad6 reszer61 elismertnek tekinthet6. 

4. Vev6 kovetelheti a fentieken tul felmeriil6 karat. 
5. Elad6 a szerz6des hibatlan teljesitesenek biztositasara valamennyi beepitett dolog, ill. elvegzett 

munka vonatkozasaban legalabb 12 h6nap altalanos j6tallast vallal. Elad6 j6tallasi 
kotelezettsege - az erintett hibaval kapcsolatban - megszunik, ha a hiba bizonyithat6an: 

- rendeltetesellenes vagy szakszeriitlen hasznalat 
- szandekos rongalas vagy er6szakos behatas, 
- elemi csapas, 
- szakszeriitlen szerel6 vagy javit6 jellegu beavatkozas, 
- a szukseges karbantartas hianya 
miatt kovetkezett be, felteve, ha a fentieket megalapoz6 tenyekr61 es k6riilmenyekr61 a V ev6 
az atadas-atveteli eljaras soran kifejezetten tajekoztatva lett. 

6. Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy Elad6 hozzajarul, hogy az altala keszitett 
uzemeltetesi 6sszefoglal6 alapjan az el6irt karbantartasi feladatokat Vev6, vagy az altala 
megbizott harmadik szemely lassa el, a j6tallas megszunesenek vagy korlatozasanak 
jogkovetkezmenye nelkul. 

7. Elad6 a j6tallasi kotelezettsege alatt a hiba bejelenteset61 szamitott 3 napon beliil koteles a 
javitast elkezdeni es megfelel6 szemelyi allomannyal annak befejezeseig folyamatosan munkat 
vegezni. A hiba kijavitasanak vegs6 hatarideje a bejelentest k6vet6 8 nap, azzal, hogy 
amennyiben egyertelmu, hogy a hiba kijavitasa a fenti id6tartamon beliil nem val6sithat6 meg, 
akkor a felek egyeztetnek annak hataridejer61. 

8. A j6tallasi kotelezettseg nem erinti a Vev6t megillet6 szavatossagi jogokat, es azok 
ervenyesithet6seget. 

VI. A szerzodes hatalya, egyeb megallapodasok 

1. Jelen szerz6dest felek a teljesitesig kotik. 
2. Felek megallapodnak abban, hogy Elad6 teljesitesenek veghatandeje: 2015. aprilis 30. 

El6teljesites lehetseges. 
3. Felek a nem szerz6desszegesre alapitott elallas/felmondas jogat kizarjak. 
4. Barmely fel jogosult a szankci6s elallas gyakorlasara, ha a masik fel sulyos szerz6desszegest 

kovet el, kiilonosen amennyiben V ev6 
1. a rendszert alapos ok nelkiil nem veszi at, 

ii. az ellenertek megfizetesevel a megintest k6vet6en neki felr6hat6an tovabbi 60 napon tuli 
kesedelembe esik. 

b. amennyiben Elad6: 
i. jelen szerz6desben sulyos szerz6desszegeskent meghatarozott magatartast tanusitja, vagy 

mulasztast kovet el. 
ii. amennyiben a kesedelmi kotber osszege eleri a jelen szerz6desben meghatarozott 

maximumot, tovabba amennyiben 
111. Elad6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest szerez 

valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely nem felel 
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek. 

iv. Elad6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest szerez 
valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely 
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek. 
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5. Barmelyik fel kotelezettsege, hogy szerz6desszeges eseten a masik fel figyelmet felhivja 
megfelel6 hatarid6 tuzesevel a szerz6desszeges megsziintetesere. Nem terheli a megintes 
kotelezettsege a felet, ha az olyan sulyli, hogy ez nem varhat6 el tole. 

6. Felek kijelentik, hogy a szerz6des teljesiteseben folyamatosan egyiittmukodnek, a felmeriil6 
problemakr61 egymast haladektalanul ertesitik. 

7. Felek jognyilatkozataikat kizar6lag irasban, az atvetel helyet es idejet azonosithat6 m6don 
igazol6 m6don tehetik meg ervenyesen. A felek a fentieken ertik az elektronikus levelezes ( e
mail) es a fax formajat is) 

8. Felek reszer61 a kapcsolattartasra az alabbi szemelyek jogosultak: 

Vev6 reszer61: 

Nev, beosztas: ........................................................ . 

Elerhet6segei (levelcim, tel, fax): .... . 

Elad6 reszer61: 

Nev, beosztas: .......................................................... . 

Elerhet6segei(levelcim, tel, fax) : 

A teljesites igazolasara Szasz J6zsef osztalyvezet6 jogosult. 

9. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen megallapodas csak a felek egyez6 akaratnyilvanitasaval, 
irasban m6dosithat6, figyelembe veve a Kbt. vonatkoz6 el6irasait (132.§) is. 

10. Szerz6d6 Felek megegyeznek abban, hogy a vitas kerdest megkiserlik peren kiviili bekes uton 
rendezni, es csak ennek eredmenytelensege eseten fordulnak bir6saghoz. Amennyiben az 
egyeztetes nem vezet eredmenyre, ugy jelen szerz6desb61 ered6 jogvitajuk tekinteteben kikotik 
- ertekhatart61 fiigg6en - a v ev6 szekhelye szerinti bir6sag/t6rvenyszek kizar6lagos 
illetekesseget. 

11. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6des barmely pontja k6gens jogszabalyba 
iitkozne, vagy a kozbeszerzesi eljaras k6telez6 ervenyii dokumentumanak tartalmaval ellentetes 
lenne, akkor a szerz6des fentieket sert6 rendelkezese helyebe - minden tovabbi jogcselekmeny, 
igy kiil6n6sen a szerz6des m6dositasa nelkiil - a megsertett k6telez6 ervenyii jogszabalyi 
rendelkezes vagy kozbeszerzesi dokumentumi rendelkezes keriil. Fentieket kell megfelel6en 
alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens jogszabaly akkent rendelkezik, hogy valamely 
rendelkezese a szerz6des resze (vagy a szerz6desben szovegszeriien szerepelnie kell) es azt 
szovegszeriien a szerz6des nem tartalmazza (az adott rendelkezes a szerz6des reszet kepezi). 

12. Felek megallapodnak abban, hogy az Elad6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6des teljesitesevel 
osszefiiggesben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti 
felteteleknek nem megfelel6 tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek a Elad6 ad6k6teles 
jovedelmenek csokkentesere alkalmasak. 

13. Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6des teljesitesenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi 
szerkezetet Elad6 a Vev6 szamara megismerhet6ve teszi es a Kbt. 125.§ (5) bekezdes szerinti 
iigyletekr61 az ajanlatker6t haladektalanul ertesiti. 

14. Jelen szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a Magyar Koztarsasag hatalyos jogszabalyai, 
kiil6n6s tekintettel a Polgari T6rvenyk6nyvr61 sz616 2013. evi V. torveny, illet6leg Kbt. 
vonatkoz6 rendelkezesei az iranyad6ak azzal, hogy amennyiben jelen szerz6des az ertelmezesre 
vonatkoz6 elter6 rendelkezest nem tartalmaz, ugy jelen szerz6desben alkalmazott kifejezeseket a 
Ptk. rendelkezesei szerint kell ertelmezni. 
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15. Jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi - klilon fizikai csatolas nelkiil IS - a 
kozbeszerzesi eljaras iratanyaga. 

16. Jelen szerzodes az alairasavallep hatalyba. 

Budapest, 2015 ................. ho ...... nap 

Vevo 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 

Onkormanyzat 
Kovacs Robert polgarmester megbizasabol 

Dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Penziigyi ellenjegyzes: 

V egh Erzsebet 
osztalyvezeto 

Szakmai es jogi szignalo: 

Hegedus Karoly 
aljegyzo 

dr. Aziz-Malak Nora 
jogasz 
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V. MUSZAKI LEiRAs, SPECIFIKACH) 

Ajanlatker6 felhivja ajanlattev6k figyelmet, hogy a kozbeszerzes targyanak egyertelmii es 
k6zerthet6 meghatarozasa sziiksegesse teszi meghatarozott gyartmany(l, eredetii, tipusu dologra 
valo hivatkozast. Ahol a dokumentacioban gyartora es/vagy tipusra valo hivatkozas talalhato, az 
csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben tortent. Ajanlattev6 ajanlataban 
barmely mas termeket, eszkozt, gyartmanyt, stb-t szerepeltethet, amely adott funkcionak, 
felteteleknek, el6irasoknak megfelel, azzal egyenertekii. 

Tip us Leiras Me. 

Eszkozok 
SCP-3430HP Samsung 1/4" Super HAD chip, kiilteri valos 3 db 

Day/Night gyorsmozgasu domkamera, 
600/700 TVsor, 0.7/0.07lux erz (50IRE) 43x 
optikai zoom ( 3,2-138.5mm ), WDR,XDR, 
DNR, korbeforgatas: 360 fok vegtelenitett, 

preset 600 fok/mp, dontes max. 6-186 fok, 600 
fok Imp preset sebesseggel, 512 preset pozicio, 

8 alarm bern., 3 alarm kim., IP66-os haz, 
vezerles: koax es RS422 /485, fiites, -50°C-

+50°C-ig, 24V AC 
SCX-300WM Samsung Fali konzol Speed Domhoz 3 db 

---
SCX-300PM Samsung Oszlopadapter 3 db 

TR-100/24 Samsung Kamera trafo, 100VA, 230VAC/24VAC 3 db 
MARCHVE801 1 csatomas video encoder video csatoma 3 db 

atalakito ado-vev6 egyeg, H.264/MPEG-4 
t6m6rites. RS-485 adat csatlakozokkal, 

el6kepek tovabbitasa 25 fps sebesseggel, 
25/D 1 felbontassal. Mag as min6segii audio 

csatomakkal, gyors Etemet halozat 
Tapfelado encoderhez 3 db 

Ens to Szerel6doboz (Kismegszakito, sorozatkapocs, 3 db 
taeloszto,szerelvenyek,) 

Helyi kozponti berendezesek 
27205 Command Professional Camera Connection 3 db 

License (1 to 128 per server) for use with 
Command Professional recording server. Can 

be used with PN 27203 or 27204. 1 Per 
Channel 
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Radios halozati eszkozok 

Switch managelheto 8 port 1 db 
RADWIN 2000 A-25 2 db 
RADWIN 2000 A-10 6 db 

Antenna 60cm 2db 
RF Jumper kabel 2 db 

Rack Szekreny 12U 1 db 
Rack Ventilator+ Termosztat + Porvedo 1 db 
Szunetmentes Tapegyseg APC 7 50V A 1 db 

Rack Pole 1 db 
Eloszt6sav 1 db 

Metz adapter oszlopra 3 db 
Allithat6 Tart6 Alvarionhoz 3 db 

Kiilteri FTP kabel (m) 210m 
Kabelcsatoma SOm 

Lepesall6 gegecso 30m 
Lapostat6s antennatart6 kicsi 3 db 

Gumilap 6 db 
Szerelesi anyagok 2 db 

Aram kiepitese 1 db 

Szerelesi anyagok 
MT 3x1,5mm2 er6saramu kabel Sm 

RG-59 koax kabel Sm 
UTP UTP kabel Sm 

uv al16 gegecso d20 UV al16 gegecs6 kiilteri szereleshez Sm 
Szerelesi segedanyagok csatlakoz6k, eloszt6k, stb. 1 kit 

Munkadij 
v ezetek nelkuli hal6zat tartalmazza az eszkozok beszerzeset, 1 kit 

kialakitasa telepiteset, kabelezeset, configuralasat, 
instalalasat, beuzemeleset 

Erosaramu hal6zat erosaramu hal6zat, tervezese, 1 kit 
kivitelezese,dokumentaci6 keszites, telepitese, 

kabelezes, foldmunka, betonburkolat vagas, 
kozmu egyeztetes, szukseges engedelyek 

beszerzese, uj oszlopok allitasa, helyreallitas, 
aszfaltozas 

Aktiv eszk6z6k telepitese, eszkozszerelvenyezes, installalas, beuzemeles, 1 kit 
beuzemelese programozas, oktatas, dokumentaci6, 

daruskocsi 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra 
tekintettel ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmu 

AJANLATTETELI DOKUMENTACIO 

,Salgotarjani uti terfigyelo kamenik beszerzese es kiepftese" 



31 

es kozertheto meghatarozasa szuksegesse tette meghatarozott gyartmanyli, eredetii, tipusu dologra, 
eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 hivatkozast, a megnevezes 
csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben tortent, es megnevezes mellett a ,vagy 
azzal egyenertekii" minden esetben ertendo. 

Ajanlattevo a terfigyelo kamerakra minimum 12 h6nap j6tallast koteles vallalni! 

MUSZAKI LEiRAs 

A projekt celja 

Budapest X. keruleteben a jelenleg uzemelo kameras terfeliigyeleti rendszer bovitese a Salg6tarjani 
uton elhelyezett 3 db kameraval. 

A terfigyelO rendszer feladata, kozpontja, felepitese 

A X. keruleti terfeliigyeleti rendszer jelenleg 74 darab, kozteruleten elhelyezett terfigyelo 
kameraval miikodik. A rendszer ujonnan telepitesre kerulo elemei a meglevo komplex rendszerben 
kell, hogy uzemeljenek. Az elhelyezes es tipus megvalasztas a minimum igenyhez kell, hogy 
alkalmazkodjon. A teruleten elhelyezett kamerak jeleit digitalisan, kival6 minosegben kell a 
felugyeleti kozpontba eljuttatni, a meglevo kozponthoz csatlakoztathat6 m6don vegzodtetni. A 
szukseges hardver es szoftver elemek, valamint licenszek szallitasa es beuzemelese a kivitelezo 
feladata. Alapveto kovetelmeny, hogy olyan IP illesztoket es kamerakat ajanljon, amik teljes 
mertekben kompatibilisek a jelenlegi rendszerrel, tehat azok gond nelkiil integralhat6ak legyenek. 
Ehhez nagy savszelessegii, megbizhat6 osszekottetest biztosit6 helyi es kozponti egyseg szukseges. 
A felugyeleti kozpontban folyamatos uzemben kerul feldolgozasra a kamerak altai szolgaltatott 
kepanyag. 
Az alkalmazasra kerulo eszkozok, szoftverek, es rendszerelemek sokoldalu es rugalmas 
kezelhetoseget kell, hogy biztositsanak. Ezek altai, a szemelyzet szamara, az igeny szerinti 
megjelenites, automatikusan, esemenyvezerelten, vagy programozottan biztosithat6, es a keletkezett 
informaci6k archivalasra kerulnek. A rendszer es eszkozei folyamatosan, ertekelheto, j6 
minosegben rogzitik az informaci6kat, illetve egyidejiileg hattertarol6kba is elmenti. 
Kozponti berendezes helye: X. keruleti Rendorkapitanysag (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) 

A terepi vegpontok es eszkozok 

Az IP illeszto eszkozoket a kamerak kozeleben telepitett kiilteri, terepi dobozokban kell elhelyezni. 
A terepi dobozokat szabotazs vedelemmel kell ellatni. Ezt a riasztasi jelet az IP hal6zaton kell 
tovabbitani a vezerlo szoftverhez (IP illesztokon keresztiil), amely riasztast general es megjelenit a 
terkepen, pontosan jelezve a helyet es idopontot esemenytarban rogzitve. 

Az uj telepitesii terepi egysegeknek (kamera, IP illeszto, stb.), minimum az alabbi miiszaki 
parameterekkel kell, hogy rendelkezzenek. 

Az IP illeszto berendezes feladata a kamerak videojelenek k6dolasa es hal6zati protokoll 
szerinti tovabbitasa. Emellett a kozpontb61 erkezo vezerlojeleket is dek6dolja es egy RS-485 
porton keresztiil vezerelje a kamera mozgasat. Az IP illeszto berendezes tegye lehetove, a 
kiilteri dobozok nyitaserzekelo-jeleinek fogadasat, amelyek szabotazsvedelme igy biztositva 
legyen. A LAN hal6zat fele az eszkoz egy szabvanyos 10/100 Base-T Ethernet porttal 
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rendelkezzen. 
Az eszkoz maximalisan 4Mbps savszelesseggel tudja kozvetiteni az adatokat. A kepek 
felbontasa SIF/2SIFI4SIF es az atviteli kepfrissites 25112,518 fps legyen. Az egysegek multicast 
funkci6ja lehet6seget ad jon arra, hogy nagyszamu felhasznal6 csatlakozzon. 
Minden IP illeszt6 beepitett mozgaserzekel6vel legyen ellatva. Ezzel a funkci6val lehet6seg 
nyiljon arra, hogy a megallitott kamerak mozgasdetektorral ellen6rizzek a teriiletet. A 
mozgaserzekel6 funkci6 a keptartalom megvaltozasara induljon es adott esetben riasztast is 
generaljon a beallitast61 fiigg6en. A berendezes egyediilall6 m6don kepes legyen a hal6zaton 
tovabbitott kepek mennyiseget a mozgas megletet61 fiigg6en szabalyozni. Az un. ACF (aktivitas 
vezerelt kepsuriiseg) funkci6 lehet6seget biztositson arra, hogy ha a megfigyelt teriileten nines 
mozgas a kamera a kepsuriiseget lecsokkenti, hogy ne terhelje a hal6zatot. Ez a funkci6 nagy 
el6nyt nylijt a kepek rogzitesenel is, mivel a rogzitesi tarkapacitas jelent6sen csokkenthet6. 

A kamerakkal kapcsolatos kovetelmenyek 

Altalanos kovetelmenyek 

A rendszer szines kepeket szolgaltasson. Biztositott legyen a kamerak vezerlese, a kamerakepek 
feliratozasa, a rogzitesi parameterek beallitasa kamerankent. 
Kovetelmeny a tavprogramozhat6sag biztositasa. A kepek a nyomtatas soran ertekelhet6 
felbontasban elemezhet6ek legyenek. 
A kamerak 24 6ras iizemben szolgaltassanak kepet, gyenge megvilagitas eseteben is. Vandalbiztos 
kivitelben, kival6 jel-zaj viszonnyal rendelkezzenek. 
V altoztathat6 f6kuszu ZOOM objektivvel, a kozeli es tavoli kepek is ertekelhet6ek legyenek. Szines 
kepnel minimum 0,7 Lux, fekete-feher kepnel minimum 0,07 Lux megvilagitas eseten is 
szolgaltasson kepet. 
Rendelkezzen kameraazonosit6val, hatterfeny kompenzaci6val, feheregyensuly allitasi lehet6seggel, 
mozgaserzekel6 iizemm6ddal. A kamerak alkalmazkodjanak a komyezeti- es id6jarasi 
viszonyokhoz. Az el6re meghatarozott telepitesi pontokon a kamerak, olyan magassagban legyenek 
elhelyezve, hogy azok a lehet6 legnagyobb teriilet belathat6sagat biztositsak. Keriilni kell a 
belathat6sagot akadalyoz6 tenyez6ket, igy a reklamokat, ejszakai gyenge kiviHigitasu, vagy 
kivilagitatlan teriileteket, a nagy takarast okoz6 mutargyakat. 
Az el6re meghatarozott telepitesi pontokat a teriileti adottsagok (kozmuvek elhelyezkedese, 
forgalom technikai szabalyok, tulajdonviszonyok, stb.) kis mertekben m6dosithatjak, ennek a 
pontositasa es egyeztetese a kivitelez6 feladata es koltsege. 
Azokba a kamerapozici6kba, ahova uj kameratart6 oszlopot kell a kivitelez6nek szallitani es 
telepiteni, ott a megrendel6vel kell leegyeztetni, hogy milyen oszlop illeszkedik az adott telepitesi 
komyezetbe. 
Kiemelten figyelni kell a tapellatas biztositasara, valamint a komyezetvedelemre. 

A kamerakra vonatkoz6 minimalis kovetelmenyek: 

- automatikus Day/Night funkci6 automata I szines I fekete-feher 
- fenyerzekenyseg: Color: 0,7Lux@Fl,65 (50IRE), (nappali) 

BIW: 0,07Lux@F1,65 (50IRE), (ejszakai m6d) 
- felbontas: szines 600 TVL I fekete-feher 700TVL 
- effektiv felbontas: 752(H) x 582(V) pixel 
-ZOOM: 43X optikai, 16X digitalis 
- vezerles: RS485, RS422, koax jelkabelen torten6 vezerles 
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- forgatas (PAN): folyamatos 360°, billentes (TILT): -6°- +186° 
-preset pozicio: 512 
- nagysebessegii preset vezerles: min. 600°/sec 
- kezi (forgatas/billentes) vezerles sebessege: 0,01 °/sec- 180°/sec 
- maszkolas, kitakaras: 12 privat zona 
- mukodesi homerseklet: -50°C- +50°C-ig 
- riasztasi be-es kimenetek (alarm I/0) : 8 bemenet, 3 kimenet 
- vedettseg: IP66 
- kiilteri kivitel 

Adatatviteli halozat 

A kamerak jeleit szabadon felhasznalhato mikrohullamu frekvencian, vezeteknelkiili 
jeltovabbitassal kell osszegy(ijteni es eljuttatni a terfeliigyeleti kozpontba. Vezetekes osszekottetes, 
csak a kamerak es a radios egysegek kozott megengedett, de torekedni kell, hogy ez a szakasz a 
lehet6 legrovidebb legyen. 
Az adatatviteli halozat tervezese, kivitelezese es folyamatos, zavartalan iizemelesenek biztositasa a 
kivitelez6 feladata. A radios adatatviteli halozat tervezese es kiepitese soran, a munkakhoz 
kapcsolodo mindennemu kiegeszit6 es jarulekos feladat elvegzese is a kivitelez6 kotelessegei koze 
tartozik (pl. engedelyek beszerzese, egyeztetesek lefolytatasa). 
Muszaki szempontbol torekedni kell ra, hogy a feladathoz merten, a kiepitesre keriil6 muszaki 
konfiguracio a leheto legmagasabb minoseget es rendelkezesre allast biztositsa. igy peldaul, nem 
megengedett a SOHO felhasznalasra gyartott eszkozok telepitese. El6terbe kell helyezni az ismert, 
muszaki szempontbol neves gyartok termekeit, amelyek a megfelel6 szintu min6segen es 
megbizhatosagon kiviil, megfelel6 hattertamogatassal es alkatreszellatassal rendelkeznek. Az 
adatatviteli berendezesek eseteben, a kompatibilitasi problemak elkeriilese celjabol, torekedni kell 
arra, hogy egy adott gyarto termekei koziil keriiljenek kivalasztasra a sziikseges eszkozok. A radios 
rendszer, elvart, eves rendelkezesre allasanak merteke 98%. 
Az adatatviteli halozat tervezese soran kiemelten figyelni kell a villamvedelmi, 
tlilfesziiltsegvedelmi es vedofoldelesi megoldasok megfelel6 kialakitasara. Felhivjuk a figyelmet, 
hogy a hosszabb adatatviteli- es jelatviteli kabeleket, minden esetben el kell latni 
tulfesziiltsegvedelmi berendezesekkel. 
A terfeliigyeleti kozpontnal, a radios egysegekt61 jov6 adatatviteli kabeleket a kozponti 
berendezesek rack szekrenyeben kell vegzodtetni, szabvanyos 1 OOMbps-os feliilettel, RJ45 
csatlakozoval ellatva. Az uj kamerak telepitese utan, az atadas-atveteli eljaraskor, kivitelezonek 
ezen a ponton kell tesztelni es bemutatni a kamerak mukodeset es a radios adatatviteli rendszer 
mukodokepesseget. 

Erosaram 

Az uj teriileteken az er6saramu tervezesi-, engedelyeztetesi-, egyeztetesi- es kivitelezesi munkak 
elvegzese a nyertes ajanlattev6 feladata. 
Kovetelmeny, hogy a terveket kizarolag ELMU altal min6sitett tervez6 keszitheti. 
Kivitelez6 feladata minden, olyan munka elvegzese, amely a kiepiteshez sziikseges, tehat pl. a 
kozmuegyeztetesek elvegzese, tarsashazi hozzajarulasok beszerzese es egyeb engedelyek beszerzese 
lS. 

Felhivjuk a figyelmet, hogy a rendszer zavartalan es folyamatos mukodesenek celjabol, minden 
kameranal es az egyeb radios csomopontoknal is, olyan tulfesziiltseg-vedelmi berendezeseket kell 
telepiteni, amelyek az esetleges legkori villamtevekenysegek soran, valamint az AC230v-os halozat 

AJANLATTETELI DOKUMENTACIO 

,Salg6tarjani uti terfigyeiO kamerak beszerzese es kiepitese" 



34 

fesziiltseg poitiv ininyli elteresei eseten, vedelmet nylijtanak, azok masodlagos hatasai ellen. 
A terepi berendezesek energiaellatasat kamerankent kell megoldani, de amennyiben a kamerak 
elhelyezkedese megengedi, ugy tobb vegpont is ellathat6 egy betaplalasi pontr61. 
A legkabeles kabelezesek kialakitasa soran iigyelni kell a megfelel6, kiilteri koriilmenyekhez 
igazod6 kiepitesre (pl. megfelel6 mechanikai stabilitas, UV all6 kabel, stb.) 
Az oszlopokra, illetve hazfalakra t6rten6 felvezeteseknel, a megfelel6 merteku szabotazsvedelem 
celjab61, 4 meter magassagig acel ved6cs6 hasznalatat kerjiik. 
A kivitelez6, az er6saramu munkak soran, koteles minden tervezesi-, bontasi-, epitesi- es 
helyreallitasi munkat, a hatalyos jogszabalyok, el6irasok es a Megrendel6 iranymutatasai szerint 
elvegezni. 

Egyeb feladatok 

A terjigyelo rendszer kiepftesevel kapcsolatos egyeb feladatok: 
- A kivitelez6 feladata a terfigyel6 rendszer b6vitesenek tervezese, megfelel6, jogszabalyon 

alapul6 dokumentalasa, a kivitelezesi tervek elkeszitese, a rendszer megepitese, a sziikseges 
engedelyek beszerzese es biztositasa a tulajdonos, vagy a rendszer felett kezel6i jogot 
gyakorl6 szervezet reszere. 

- A munkak soran a Megrendel6 folyamatos informalasa es a sziikseges egyeztetesek 
megszervezese, megtartasa es dokumentalasa. 

- Pr6baiizem megtartasa es a felmeriilt mukodesi problemak megsziintetese. 
- A biztonsagosan es megbizhat6an muk6d6 rendszer, es valamennyi dokumentum atadasa. 
- A rendszerb6viteshez sziikseges minden berendezes szallitasa es minden sziikseges munka 

elvegzese. 
- Kivitelez6 hardver es szoftver b6vithet6seggel biztositsa az illeszthet6seget a mar meglev6 

rendszerekhez 
- A biztonsagtechnikai szabvanyok betartasa es betartatasa 
-A beruhazas minden szakaszaban a vonatkoz6 jogszabalyok betartasa 
- A tervezessel, telepitessel es egyeb munkakkal kapcsolatos egyeztetesek elvegzese, valamint 

a sziikseges engedelyek beszerzese 
- A rendszerdokumentaci6 elkeszitese 
- A munkaallomason az elektronikus kameraterkep elkeszitese 
- Az eszkozokre vonatkoz6 j6tallas ervenyesitese 

A kameraegysegek telepitese 

A kameraegysegek telepitesenek helyszinei 

Kamera Utkeresztez6des stb. 
sorszama 

1. Salg6tarjani ut es Zach utca keresztez6deseben (a villamos megall6knal) 
2. Salg6tarjani ut es Hungaria korut keresztez6deseben a Vilati-oszlopra felszerelve 
3. Hungaria koruti lak6telepen a nevtelen utcaban az altalanos iskola bejarata el6tti 

kozteriileti reszen ( 4/2 haz el6tt) 

A kamerak telepitesi pozici6jat a teriileti adottsagok (kozmuvek elhelyezkedese, forgalom technikai 
szabalyok, stb.) kis mertekben m6dosithatjak, ennek a pontositasa es egyeztetese az ajanlatad6 
feladata. 
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A kamenik elhelyezkedese, terkepen abnizolva 
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