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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230446-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Zárt láncú felügyeleti rendszerek

2010/S 149-230446

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Szent László tér 29.
Figyelmébe: Szász Csaba-alpolgármester
1102 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14338100
E-mail: info@kobanya.hu
Fax  +36 14338230
További információk a következő címen szerezhetők be:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, Szent László tér 16. III. emelet 303.
Figyelmébe: Hegedűs Henrietta
1102 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14338253
E-mail: hegedus_henrietta@kobanya.hu
Fax  +36 12611842
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, Szent László tér 16. III. emelet 303.
Figyelmébe: Hegedűs Henrietta
1102 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14338253
E-mail: hegedus_henrietta@kobanya.hu
Fax  +36 12611842
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, Szent László tér 16. III. emelet 303.
Figyelmébe: Hegedűs Henrietta
1102 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14338253

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230446-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:info@kobanya.hu
mailto:hegedus_henrietta@kobanya.hu
mailto:hegedus_henrietta@kobanya.hu
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E-mail: hegedus_henrietta@kobanya.hu
Fax  +36 12611842

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Bérleti szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Bérlet
A teljesítés helye Budapest X. kerület.
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

16 db gyors dóm térfigyelő kamera telepítése, a videojelek átvitelére kétirányú, IP alapú (többlépcsős)
adatátviteli hálózat létesítése a X kerületi Rendőrkapitányságra, mint végpontra, ezt követően a kész,
üzemképes rendszer ajánlatkérő részére bérleti konstrukció keretében történő rendelkezésre bocsátása és a
bérlet időtartama (1.4.2015-ig) alatti karbantartás és üzemeletetés elvégzése.. A meglévő központba történő
beintegrálás, valamint a meglévő rendszerre történő csatlakoztatás ajánlatkérő feladata!
A térfigyelő kamerák kiépítése a következőket foglalja magában:
— előre meghatározott helyszínekre kamerák szakszerű telepítése, üzembe helyezése,
— rádiós, IP alapú, kétirányú adatátviteli hálózat komplett kialakítása (rendszerelemek beszerzése is) és
üzembe helyezése (kistávolságú jel- és jelzésátviteli valamint gerinchálózat),
— a szükséges tervdokumentációk elkészítése, engedélyek beszerzése,
— a rendszer kialakításával összefüggő valamennyi kapcsolódó tevékenység elvégzése.
A bérleti szerződés időtartama alatt a következő feladatokat kell ajánlattevőnek ellátnia:
— az ajánlattevő által kiépített rendszer szakszerű üzemeltetése,
— a kiépített rendszer szükség szerinti, illetve valamennyi rendszeres karbantartása,
— - a rendszer üzemeltetésével összefüggő valamennyi kapcsolódó tevékenység folyamatos elvégzése.
A bérleti (havi) díj ellenében.
A kiépítendő rendszerrel kapcsolatos részletes feltételeket és elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
32235000, 35120000, 35125300, 50610000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

mailto:hegedus_henrietta@kobanya.hu
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Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

A 16 kamera kiépítésének és installálásának helyszíne:
— Gyakorló utca és Hatház utca kereszteződése,
— Hatház utca 2 szám előtt,
— Gyakorló utca és Gépmadár utca kereszteződése,
— Gyakorló utca 30 számmal szemben,
— Gyakorló utca 13 szám előtt,
— Gyakorló utca 11 számmal szemben,
— Gyakorló utca 5 számmal szemben,
— Gyakorló utca 4/A lépcsőház előtt,
— Fehér útról Kerepesi útra jobbra kanyarodó sáv melletti járdaszakaszon(szemben a Metro kijáróval),
— BKV buszvégállomás és P+R parkoló találkozásánál,
— Fehér út és Gyógyszergyári út kereszteződésénél,
— Keresztúri-Gyakorló sarok,
— Kerepesi-Keresztúri sarok,
— Gyakorló utca 1 szám előtti utcaszakasz járdarészén,
— Fehér úton BKV székház előtti részen, a kétirányú sávokat elválasztó szigeten,
— Fehér út és Gyakorló utca kereszteződésében a sávokat elválasztó szigeten.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 1.4.2015

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A dokumentációban meghatározott mértékű késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint a Kbt.
53. § (6) a) pont szerinti teljesítési biztosíték.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározottak szerint havi számlázási
lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással
teljesíti figyelembe véve a Kbt. 305. § (3) bekezdését.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő a nyerteseknek nem írja elő gazdasági társaság létrehozását.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Igen
2005. évi CXXXIII. tv. valamint 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: III.2.1.1
Ajánlatkérő ajánlattevőt kizárja az eljárásból:
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— ha ajánlattevővel vagy valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel szemben
a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll,
— ha ajánlattevővel vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
valamelyik alvállalkozóval vagy valamelyik erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-
c) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
III.2.1.2 Kizáró okok igazolási módjai:
— A Kbt. 60. § (1) bekezdése és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai, valamint a 61. § (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hiányát ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. (1) bekezdés a) pontja szerint nyilatkozni
köteles, továbbá a 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolni jogosult a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdések szerint,
valamint a Kbt. 63/A. § (1)-(4) bekezdések alapján, a dokumentáció II. Útmutató fejezetben részletezetteknek
megfelelően.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell:
III.2.2.1) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (továbbiakban: 10 % feletti alvállalkozó) részéről
a számlavezető pénzintézet által kiállított az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 60 napnál nem
régebbi keltezésű nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya valamennyi bankszámlaszámára
vonatkozóan az alábbi tartalommal:
— ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó bankszámlájának számlaszáma,
— mióta vezeti az ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó bankszámláját,
— az ajánlattevő / 10 % feletti alvállalkozó számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel a nyilatkozat
kibocsátását megelőző egy év (12 hónap) során.
III.2.2.2) A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő, valamint a 10 % feletti alvállalkozó
nyilatkozata az alábbi tartalommal:
— az ajánlattételi határidőt megelőző egy év (12 hónap) során mely pénzintézeteknél vezetett/vezet számlát,
— számlaszámok, beleértve az időközben megszüntetett számlákat is (ha nincs megszüntetett számla, akkor
az erről szóló nyilatkozat),
— volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel valamelyik megszüntetett számlán az ajánlattételi határidőt
megelőző egy év (12 hónap) során.
A nyilatkozat szerinti valamennyi számlára vonatkozóan - az időközben megszüntetett számlákat kivéve −
csatolni kell az III.2.2.1) pont szerinti pénzintézeti nyilatkozatot, az előírt tartalommal.
III.2.2.3) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a 2007. 2008. és 2009. évi teljes
nettó forgalmáról (nettó árbevételéről) és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából - biztonságtechnikai
rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása, üzemeltetése /térfigyelő rendszer kiépítése, karbantartása
valamint átviteli hálózat üzemeltetése teljesítéséből - származó nettó forgalmáról (nettó árbevételéről)
III.2.2.4) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő előző 3 évi (2007., 2008., 2009.) számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleg és eredménykimutatás eredeti vagy egyszerű másolati
példánya, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
III.2.2.5. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont alapján az ajánlattevő szakmai felelősség biztosítási kötvénye eredeti
vagy hiteles másolati példánya.
A Kbt. 65. § (3) bekezdésében meghatározott eset fennállása esetén ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (3)-
(4) bekezdései alapján tartozik igazolni, illetve arról nyilatkozni az ajánlati dokumentáció II. Útmutató fejezetben
részletesen meghatározottak szerint a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembevételével.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
III.2.2.1) Ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok)ból, megállapítható, hogy a nyilatkozat kibocsátását megelőző egy
éves (12 hónap) időszakban az ajánlattevő vagy a 10 % feletti alvállalkozó valamelyik bankszámláján 30 napnál
hosszabb sorban állás mutatkozott.
III.2.2.2) Vagy a ajánlattevő vagy valamelyik 10 % feletti alvállalkozó saját nyilatkozata szerint az ajánlattételi
határidőt megelőző egy év (12 hónap) során megszüntetett valamelyik számlán az ajánlattételi határidőt
megelőző egy év (12 hónap) során 30 napot meghaladó sorban álló tétel volt.
III.2.2.3) Ha az ajánlattevő, teljes nettó forgalma (nettó árbevétele) a vizsgált időszakban (2007.-2009. év)
összesen nem éri el a 300 000 000 HUF-ot, vagy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában (biztonságtechnikai
rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása, üzemeltetése /térfigyelő rendszer kiépítése, karbantartása
valamint átviteli hálózat üzemeltetése) teljesített nettó összforgalma (nettó árbevétele) vizsgált időszakban
(2007.-2009. év) évente nem érte el a nettó 30 000 000 HUF-ot.
III.2.2.4) Az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye a 2007., a 2008. és 2009. évek bármelyikében negatív volt.
III.2.2.5) Ha az ajánlattevő nem rendelkezik (min. 30 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/káresemény)
kártérítési összegű szakmai felelősség biztosítással.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell:
III.2.3.1) A Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő előző 3 évi (2007., a 2008. és 2009.), a
közbeszerzés tárgyában
(biztonságtechnikai rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása, üzemeltetése /térfigyelő rendszer
kiépítése, karbantartása valamint átviteli hálózat üzemeltetése) teljesített legjelentősebb szállításainak
(szerződéseinek) igazolásaként a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerinti módon kiállított referencia igazolással/
nyilatkozattal legalább a következő tartalommal:
— a teljesítés ideje (év),
— a szerződést kötő másik fél (megrendelő megnevezése, a referenciát adó személy neve és elérhetősége
megadása),
— a teljesítés tárgya,
— az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése (db/
rendszer).
Az igazolásoknak / nyilatkozatoknak tartalmazni kell a fent előírt információkat, adatokat továbbá - amennyiben
a Kbt. 68. §-a szerint a referenciát a megrendelő szervezet igazolja - a megrendelő nyilatkozatát a szerződés
telesítésére.
III.2.3.2) A Kbt. 67.§ (1) bekezdés f) pont alapján az ajánlattevő minőségbiztosítási rendszere - bármely nemzeti
rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsítványának hiteles másolatának benyújtásával, vagy a Kbt. 68.§ (4)
bekezdése szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentum benyújtásával.
III.2.3.3) A Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek),
illetve vezetőknek a megnevezése, képzettségük és gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal történő ismertetése,
valamint végzettségüket igazoló okiratok becsatolása (diplomák egyszerű másolata, felelős műszaki
vezetői névjegyzékbevételt elrendelő határozat egyszerű másolatban, kamarai tagsági igazolás, valamint
rendőrhatósági engedély egyszerű másolatban), akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen
azok bemutatása, akik a minőségellenőrzésért felelősek, ideértve a helyi irányításért szakáganként felelős
műszaki vezető szakembereket is.



HL/S S149
04/08/2010
230446-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 6/11

04/08/2010 S149
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/11

Amennyiben a megjelölt szakember nem áll az ajánlattevővel vagy a 10 % feletti alvállalkozóval
munkaviszonyban, akkor a fennálló (munkavégzésre irányuló egyéb) jogviszonyt igazoló irato(ka)t (eredeti vagy
egyszerű másolati példányban) is csatolni kell az ajánlathoz!
A Kbt. 65. § (3) bekezdésében meghatározott eset fennállása esetén ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (3)-
(4) bekezdései alapján tartozik igazolni, illetve arról nyilatkozni az ajánlati dokumentáció II. Útmutató fejezetben
részletesen meghatározottak szerint a Kbt. 4. § 3/E pontja figyelembevételével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
III.2.3.1) Ha az ajánlattevő nem rendelkezik az előző 3 éves (2007.-2009.) időszakból:
— legalább 1 db a közbeszerzés tárgyának megfelelő alábbi rendszer kialakításával kapcsolatban
szerződésszerű teljesítését igazoló referencia igazolással/ nyilatkozattal, amely minimum 16 kamerát magában
foglaló IP alapú rádiófrekvenciás és vezetékes kombinációjú, 100 Mbps rádiós átviteli úttal rendelkező térfigyelő
rendszer kiépítését, telepítését vagy üzembe helyezését igazolja, továbbá,
— legalább 1 db referencia igazolással/ nyilatkozattal, amely szerint az ellenszolgáltatás összege elérte a
nettó 20 000 000 HUF-ot, és amely átviteli hálózat üzemeltetésére (min. 2 év folyamatos időtartamra) és
karbantartására (min. 2 év folyamatos időtartamra) vonatkozik.
Amennyiben a Kbt. 68. §-a szerint bármely referenciát a megrendelő szervezet igazolja, úgy a referencia
elfogadásának feltétele, megrendelő nyilatkozata a szerződésszerű teljesítésről. (Ennek a ténynek a referencia
igazolás/nyilatkozat tartalmából egyértelműen ki kell derülni.).
III.2.3.2) Ha, ajánlattevő nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított, az
ajánlattételi határidő időpontjában érvényes - a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységre vonatkozó
- minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001 és ISO 14001 vagy azzal egyenértékű), vagy a Kbt. 68.§ (4)
bekezdése szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal.
III.2.3.3) Ha az ajánlattevő nem rendelkezik legalább a feladat ellátásához
— 1 fő MV-ÉP/ÉV besorolású villamosmérnök felelős műszaki vezető szakemberrel, valamint 1 fő MV-ÉP/
ÉV/C besorolású felelős műszaki vezető szakemberrel (244/2006. (XII.5.) Kormányrendeletnek megfelelően
vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti), aki minimum 5 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal és
Mérnöki Kamarai tagsággal rendelkezik, és szerepel az adott szakág vonatkozásában a felelős műszaki vezetői
névjegyzékben,
— 1 fő, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarai és Mérnök Kamarai tagsággal
és rendőrhatósági engedéllyel rendelkező biztonságtechnikai tervező szakemberrel, aki minimum 5 éves
biztonságtechnikai tervezői gyakorlattal rendelkezik,
— 1 fő, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagsággal és rendőrhatósági
engedéllyel rendelkező szerelő szakemberrel, aki minimum 5 éves biztonságtechnikai szerelői gyakorlattal
rendelkezik.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Havi Bérleti díj (nettó HUF/hó). Súlyszám 50
2. A szerződés hatálya alatt érvényesíteni kívánt infláció követés mértéke (%). Súlyszám 15
3. Rendszerre vonatkozó kivitelezési határidő szerződéskötéstől számítva (naptári nap). Súlyszám 30
4. Késedelmi kötbér (%). Súlyszám 5
5. Teljesítési biztosíték - a kiépítendő rendszerre vonatkozóan (HUF). Súlyszám 10
6. Hibás teljesítési kötbér (%). Súlyszám 5
7. Meghiúsulási kötbér (%). Súlyszám 5

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

79/2010

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 17.9.2010 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 80 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke: 80 000 HUF + 25 % ÁFA, azaz nyolcvanezer forint +
25 % ÁFA.
Ajánlattevő a dokumentáció fentiek szerinti ellenértékét az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11784009-15510000 számú számlájára történő átutalással egyenlítheti ki Az átutalás közlemény rovatában a:
"Térfigyelő rendszer bérlete" megnevezést fel kell tüntetni.
A befizetés igazolható.
— átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti
bélyegző lenyomat + aláírás) eredeti példányával,
— E-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolással.
Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel, illetve az ajánlattétel feltétele. A
dokumentáció másra nem ruházható át.
Az ajánlati dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 54. § (6) bekezdésében foglalt eseteket
kivéve - nincs lehetőség.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Az ajánlati dokumentáció beszerezhető jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8:00
- 13:30 óráig (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján: 8:00 -11:00 óráig (helyi idő
szerint).
A dokumentáció az ellenérték befizetéséről szóló igazolás ellenében átvehető személyesen a jelen felhívás „A”
mellékletében meghatározott címen, vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.
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IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
17.9.2010 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17.9.2010 - 11:00
Hely
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály MAGYARORSZÁG 1102 Budapest, Szent László tér 16.
III. emelet 303. (Hegedűs Henrietta).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében nevesített személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) A hiányok és hiányosságok pótlására a Kbt. 83. § (2) bekezdése alapján van lehetőség. A hiánypótlás során
ajánlatkérő a Kbt. 83. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jár el.
Amennyiben a pótlás késve, a pótlási határidő lejárta után érkezik a benyújtásra előírt címre, annak tartalmát
ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
Amennyiben hiánypótlásról szóló felhívást ajánlatkérő nem küld, úgy ajánlattevő a Kbt. 83. § (4) bekezdés
alapján az általa észlelt hiányt, hiányosságot az eredményhirdetési határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal
nyújthatja be pótlólag az ajánlatok benyújtásának címére.
A nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetést követően (a Kbt. 63.§ (1) bekezdés b) pontja) hiányosan
benyújtott igazolásokra ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít.
2.) Az eredményhirdetés időpontja: 18.10.2010.
Az eredményhirdetés helyszíne: Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály MAGYARORSZÁG 1102
Budapest, Szent László tér 16. III. emelet 303.
A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy
megküldését követő naptól számított 20. napon.
3) Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert
jelentkezőnek a Kbt. 13.§ (4) bekezdése alapján jelen eljárásban kiegészítőleg igazolnia kell alkalmasságát
(részvételi felhívás III.2.2 és III.2.3 pontjai) a Közbeszerzések Tanácsa által figyelembe vett alkalmassági
feltételeken túlmenő alkalmassági szempontok, valamint a Tanács által meghatározott minősítési szempontokon
belül szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában.
4) Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az
ajánlattevők - a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági követelmények kivételével
- együttesen is megfelelhetnek az előírt alkalmassági követelményeknek, továbbá a 4.§ 3/E pontban
meghatározottak figyelembe vételével más szervezet erőforrására is támaszkodhatnak.
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5) A ponthatárok közötti pontszámok megadásának módszere:
Az 1., 3., 4., 5., 6., és 7. részszempont esetében az adható pontszám 0-100 pont, a pontszám arányosítással
kerül kiszámításra, a legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot (100) kapja, a többi ajánlat ehhez képest
arányosan kevesebbet.
A 2. részszempont esetében az értékelési pontszám a pontozás módszerével kerül kiosztásra. Az adható
pontszám: 0-100 pont. Az ajánlati dokumentációban meghatározott értékelési skála alapján ajánlatkérő az
ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá a megfelelő pontszámot.
6) Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás céljából a Kbt. 56. § (5)-(6) bekezdése alapján helyszíni bejárás
lehetőségét biztosítja.
A helyszíni bejárás:
— időpontja: 17.8.2010 (10:00),
— helyszíne: BRFK X. kerület Rendőrkapitányság (MAGYARORSZÁG 1102 Budapest, Harmat u. 6-8.).
A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, amelyet ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (5) bekezdésben előírtaknak
megfelelően megküld az ajánlattevők részére.
7) Egyéb információk: Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
7.1) Az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatai, az ajánlati dokumentáció 1. és 2. számú
mellékleteiben meghatározottak szerint.
7.2) Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai, valamint (3) bekezdése szerinti nyilatkozata.
7.3) Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának
hiteles másolata.
Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosult(ak) által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell az ajánlathoz.
7.4) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték
összegszerűen meghatározott mértéke 500 000 HUF.
A biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő által
alábbiakban megadott bankszámlára történő befizetésével vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizetői kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
— Az átutalást az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15510000 számú számlájára kell
teljesíteni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a „Térfigyelő rendszer bérlete” megnevezést kell
feltüntetni. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről,
— A bankgaranciát az ajánlattevő által kiválasztott banknak kell kibocsátani, a dokumentációhoz mellékelt
minta szerint. Az ajánlathoz csatolt garanciának az ajánlattételi határidő lejártát követő 90 napig kell érvényben
lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti
bankgaranciát,
— Ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel teljesíti, az
ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő által választott biztosító
kötelezvényét, amely tartalmazza, hogy a Kbt. 59. § (4) bekezdésében foglalt esetekben a biztosító a fenti
összeg erejéig készfizető kezességet vállal.
7.5) Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésükről szóló megállapodást. A közös
ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy:
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— A jelen közbeszerzési eljárásban ki jogosult közülük teljes jogkörrel írásban és szóban nyilatkozni az összes
közösen ajánlatot tevő nevében,
— Az eljárásban ajánlattevő számára megküldendő iratokat közülük melyiknek, mely címre kell megküldeni,
— A szerződést nevükben ki jogosult megkötni, a kapcsolatot az ajánlatkérőként szerződéskötő féllel ki fogja
tartani.
Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint a nevezett nyilatkozatokat a közös ajánlattevők cégszerű
aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.
7.6) Ajánlattevő 73.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő mely információk -
üzleti titkok - nyilvánosságra hozatalát tiltja meg.
7.7) Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevőnek, a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó
szervezetnek az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes cégbíróság vagy
az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott, vagy az utóbbi
adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
7.8) Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy valamennyi telepítési helyszín
vonatkozásában a teljesítést (tervezés is és kivitelezés is) kizárólag az ELMŰ által minősített erősáramú
tervező és kivitelező végezheti. Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá, hogy nyertessége esetén az ELMÜ által
minősített erősáramú tervező és kivitelező szakembert von be a kivitelezésbe.
7.9) Ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó az ajánlatához köteles becsatolni a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
30 napnál nem régebbi igazolását eredeti vagy hiteles másolati példányban a cég regisztrációjára vonatkozóan.
7.10) Az ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó az ajánlatához köteles csatolni a vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó rendőrhatósági
engedély eredeti vagy hiteles másolati példányát.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § -ban
meghatározott határidőn belül.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367746
Fax  +36 13367723

mailto:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
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VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
2.8.2010


