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E LŐTERJESZTÉS
„Budapest XV. kerület k<>ztcrületi térfigyel ő kamerarendszer 2018. évi 1.
fejlesztése" táq„ryú
közbeszerzési eljá rás aj:inlattételi felhívásáról

ütemű

Tisztelt Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság!
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képv i sel ő-testülete által elfogadott, a 2018. évi
költségvetésről szó ló 6/20 18. (11. 28.) önkormányzati rendelet é1ielmében, a Budapest XV.
kerület közterü leti térfigyelő kamerarendszer 2018. évi I. ütem keretében megvalósítandó
fej lesztése érdekében az árubeszerzés kivitelezőj é t közbeszerzési eljárás alapján kell
kiválasztani.
A Városüzemeltetési, Intézménymüködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság a
VKB 53/20 18. (VI. 4.) számú határozatával döntött a 2018. évben megvalósítandó közterületi
térfigyelő kameratelepítési hel yszínekrő l.
a „Budapest XV. kerület közterületi térfigyelő kamerarendszer 20 18. évi I.
fejlesztése" tárgyú a Kbt. 11 3. § szerinti közbeszerzési eljárás összefoglaló
tartalmazza.

Jelen

előte1jesztés

ütemű

2007. év óta valamennyi nemzeti értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű, továbbá a
közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárásunkat teljes
egészében elektronikus úton bonyo lítjuk le.
A költségvetésben 25 millió forint áll rendelkezésre a fejlesztés I. ütemének megvalósítására,
ami indokolja a Kbt. 113. § szerinti eljárás alkalma'ZÍJ.sát.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza a vállalkozó kiválasztására összefoglaló tájékoztatást.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a felhívást áttanulmányozni, véleményezru és elfogadni
szíveskedj ék.
Budapest, 2018. június „
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Jin~ ~\Ui
Németh Angéla
alpolgármester
Mellékletek:
I.
Összefoglaló tájékoztatás
VKB e löte1jesztés melléklete
2.
3.
VKB határozat

Témafelelős:
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Határozati javaslat:
1.

Budapest Főváro s XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és
Vagyongazdálkodási Bizottsága, az e lőterj esztéshez csatolt tartalommal elfogadja a
„Budapest XV. kerület közterületi térfigyelő kamerarendszer 2018. évi 1. ütemű
fej lesztése" tárgyú a Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatóját
és felkéri a polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestert, hogy intézkedjen a
közbeszerzési elj árás lefo lytatásáról.
Határidő:

Felel ős :

2018. augusztus 31 .
polgármesterijogkörben eljáró alpolgármester

A határozat elfogadásához név szerinti szavazás és

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:
A közbesze rzése kről szóló 20 15. év i CXLI 11. tv. 11 2. § ( 1) bekezdés b) pont;
A képv ise l ő-testületi hatáskö rök átru házásáról szóló 2 1/2004. (IV. 30.) ök. rendelet 1. § b) pont.
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19. melléklet a 441201 5. (Xl. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefogla ló túj é koz tatás
A Kbt. 11 J. § (/) beke::dés s::erinti eljárások esetében.
A:: érdekelt ga::dasági s::ereplőknek tájéko::tatniuk kell a:: ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a:: eljárás irám.
A Kö::bes::er::ési Hatóság honlapján törté nő kö::::étételre.
1. szakasz:

Aján l atkérő

1.1 ) Név és címek
Hi vatalos név: Budapest Főváros XV. Kerü let. Rákospalota, Pestújhel y, Ujpal ota Önkormányzat
Postai cím : Bocskai 1-3.
Város: Budapest
1 Postai irányítószám: 1153
1 Ország: HU
1.2) Kom munikúci ó
Az érdeklőd és jelzésére szolgáló e l érhetőség:
Címzett: dr. Trinn lik lósjogtanácsos
Fax szám: 06-1-307-4008
E-mail cím: trinn .miklos(<i),bpxv.hu

11. szakasz: T:í rgy
11.1 ) Meghatározás
11.1.1) A sze1-Lődés típusa X Szolgá ltatás megrendelés
11. l.2) A sze rző d és t:í r·gya:

Budapest XV. kerület közterületi

-

-

t é rfi gye l ő

kamerarendszer 20 18 . évi 1.

ü t e mű

fejlesztése

14 darab 1ID 1P spt.:cd dome t é rfigye l ő kamera beszerzése, telepítése és üzembe helyezése, ki egészítőkke l és a
müszaki leí rásbn n részletezett módon, h e l ysz ín t ő l függőe n , oszloppal.
rádiós átviteli útta l re nd el k ező komplett hálózat teljes kialak ítása (hálózat tervezése, engedélyeztetése,
rendszerelemek besze rzése, telepítése és a hálózat üzembe helyezése);
a kamerák energia ellátásához szükséges e rősá ramú hálózat teljes kialakítása (hálózat tervezése, engedélyeztetése,
rendszerelemek beszerzése, telepítése és a hálózat üzembe helyezése):
a felügyeleti központ l icenszbőví t ése úgy. hogy_._ 4 darab kamera képének a fogadásá ra alkalmas legyen:
a sziikséges tervdok umcntációk c lki.! ~ zít ése;
a szükséges t.:gyezte tések lebonyolítása;
a szükséges engedélyek beszerzése;

~ re n dszer

kialnk ítúsáva l összefliuuő va lamcnnvi kapcsolódó tevékenység elvégzése.
i d ő tartama , vagy a teljesítés határideje
I dőt artam hónapban: 1 J vagy napban: [ 120 J
vagy a teljesítés határi de je: (éééél hM111)
11. 1.4) A teljesítés hcl.\'c:
Budapest XV. ke rület
Károlyi Sándor út - Pozsony u. kereszteződ és
1.
Károly i Sándor [1t - Székely Ekk u. ke reszt eződés
2.
Külső Fóti IJt - Fe l ső kert u. keresztező d és
3.
4.
Bánkút u. - Szerencs u. keres zteződés
Szerenc:s ti. - Pöltenberg Ernő u. kereszteződés
5.
Kolozsvá r u. - Széche nyi út ke r e s zt eződés
6.
7.
/\dy Endre u. Klebelsberg Ku nó u. kereszteződés
Szerencs u. - Damjanich u. keresztczödés
8.
'9.
Fö út - Bácska u. keresztc1.ödés
1
11.1.3) A s zerz ő dé s

Rákos út - Rákospa lotai Körvasút sor k ereszteződés
Wesse lényi u . - Damjanich Já nos u. k e reszteződ és
Mogyoród útj a - Városkapu u. kereszteződés
Lőcsevár u. - Rákospalota i Körvasút sor kereszteződé s
Pestújh ely i út - Molnár Vikto r u. kereszt eződés

10.
11 .
12.
13.
14.

111.1 ) É rtékel ési szem pont ok :

1.

Min ős égi

40

szem po nt

a)
b)

Késedelmi kötbér (m in. 1 - max. 3 %):
Az ajánlattételi fe lhívásban megjelöltnél
korább i teljesítési h at ár i dő (max. 30 naptári nap):

e)

Jótállási

idő

vállalása (min. 24 hónap - max. 60 hónap):

--

IV. szakasz: J ogi in fo r111 i1ció
-

--

--

IV.1. 1) Alka lmassági minimumkövetel mé ny(e k):
Gazdasági

10

60

2. Nett ó ajánlati úr:

IV. I) Részvétel i fe ltételek

10

20

sze replő

re ndelkezik a jelenl eg Ajá n l atké rő közigazgatási terül etén üzem e l ő t é r fi gye l ő rendszerközpont gyártója
(DI G IFO RT) által kiállított, a re ndszer install álására, javítására, karbantartására való jogosultságot igazo ló
tanúsítvánnyal.

az eljárást megi ndító felhívás fe ladásának napjától visszafelé számított 3 évben legalább egy
szerződésszerűen teljesített, közterületi térfigye lő rendszer kiépítésével, vagy átépítésével. avagy
bőv ítéséve l. amel ynek értéke eléri vagy meghaladja a nettó 15 milli ó Ft-ot és a központi rendszer
típusa DI GIFORT. vagy rendelkezik a DIG IFORT kivitelező i tanúsítványával.
IV. 1.2) Fennt a rt ott

sze1-Lődésekre vo nntkozó

inform;íciók
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IV. 1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontj:ínnk alkalmaz;ísií ra vo na tkozó inform ációk:
V. sza kasz : Elj :ínís
V. I) Adm iniszt r atív inform áci ók
V. 1.1) Az elj á r ás irá nti érd ekl ő dé s jelzésének hat ;í ridejc
Dát um: (2018 107109) Hely i id ő : (08:00)
VI. szakasz:

Kie gész ít ő

in for mác ió k

Vl.I ) További informác iók:
Yl.1 . 1) Ajá nl atké rő fe lhívja a gazdas:í gi sze repl ő k figyelm ét, hogy érdek l ő dés üket az eljárás irá nt az 1.2)
po ntban megad ott d m cn a V. 1.1 ) po ntbn n m cg határozo tt id ő po nti g jelezzék.
YI. 1.2) További in forn1ációk :
Ajá nl atké rő kéri a t. Gazdasági Sze rep l ő t , hogy az e lj árás iránti érdek l ődésének j elzésekor szíveskedjen megj elö ln i a
jelen össze fog lal ó tájékoztatás 11. 1.2. pontjában meghatározott tárgyat. am ely közbeszerzés i e lj árással kapcsolatban
é rd ek l ő d i k.

Az elj árás irá11ti érdek lődésko r kérjük. hogy a Gazdasági Szerep lő szíveskedj en megadni a nevét, székhel yét.
kapcsolattartójának a nevét, kapcsolattartójána k az e l é rh e tőségét (fax; e-mail c ím, telefonszám). Ké rjük, hogy o lyan
elé rhetőségek et Slíveskedj en megadn i, amely al kalmas arra, hogy az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a
dok umentációt megkü ldj e.

Vl.2) Az összefoglaló t:'tj ékoz tat:ís m egk üldésé nek d:ítnma: (2018/()6128)

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
által kiírt
„Budapest XV. kerület közterületi térfigyelő
kamerarendszer 2018. évi 1. ütemű
fejlesztése"
tárgyú,
a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban
ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
1.

Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044636
Cím: 1106 Budapest, Fátyolka utca 8.
E-mail : budapest@multialarm.hu
Telefon: +36-1-216-0505
Kapcsolattartó: Csongor Attila igazgató

2.

M .B.V. Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám : 01-09-905011
Cím : 1103 Budapest, Gergely u. 35/G
E-mail : info@mbvsecurity.hu
Telefon: +36-30-348-7664
Kapcsolattartó: Szűcs Imre ügyvezető

3.

POHLY COMPUTER Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-157325
Cím : 2014 Csobánka, Múzsa u. 11.
E-mail: pohly.computer@gmail.com
Telefon : +36-30-354-0898
Kapcsolattartó : Harsányi József ügyvezető

2.

Előterjesztés az új térfigyelő kamerák elhelyezésének
(VKB ikt.sz: 21102-33/20 18. sz. anyag)

helyszíneiről

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy
dönt, hogy Sumics János kerületi lakosnak 3 percben szót ad.
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

VKB 53/2018. (VI. 4.) számú határozat
A Városüzemeltetési, lntézményműködtetési , Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy
dönt, hogy a közterületi térfigyelő kamerarendszer 2018. évi fej lesztése keretében a 2110233/2018. iktatószámú előterj esztés 1. melléklete szerinti helyszíneket jelöli ki az új kamerák
elhelyezésére.
Felelős :
polgármester
Határidő:
2018. j únius 04. (elfogadásra)
(Jogszabály i hivatkozás: 2011. évi CLXXXlX. törvény 23. § (5) bekezdés 18. pontja, 1999. évi LXJll.
törvény 7. § (3) bekezdése, 2712011. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1 OIC. § 13. melléklet 1.13. pont)
(Szavazati ará ny: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat 3 tartózkodás)

VKB 54/2018. CVI. 4.) szá mú határozat
A Városüzemeltetési, Intézménymüködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy
dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 20 18. évi költségvetése
„Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység), Központi térfigyelő rendszer fejlesztése"
megnevezésü e l ő irányzatának terhére a térfigyelő kamerarendszer 2018. évi fejlesztésére
vonatkozó közbeszerzési eljárást fo lytassa le.
Felel ős:
polgármester
Határidő :
20 18. augusztus 31. (a közbeszerzési eljárás lefolytatására)
(Jogszabály i hi11atkoz<Ís: 201 J. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdés 18. pontja, 1999. évi LXIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, 2 7/20ll. (V.3 1.) önkormányzati rendelet 10/C. § 13. melléklet 1.13. pont)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, 0 el lenszavazat 3 tartózkodás)

4. melléket
Új térfigyelő kamerák javasolt telepítési helyszíneinek képei

1.

Károlyi Sándor út - Pozsony u.

kereszteződés

Összhangban a Sződliget u. - Fő út kereszteződésében és a Károlyi Sándor út - Közvágóhíd u.
kamerákkal a terület lefedettsége nagymértékben megnő. Elsősorban a
gépjármü tolvajok által használt menekülési útvonal miatt fontos csomópont, másrészt
közlekedésbiztonsági szempontból a közúti balesetek mielőbbi lereagálása céljából indokolt a
kan1era elhelyezése.
kereszteződésben l évő

2.

Károlyi Sándo r út - Székely Elek u.

kereszteződés

A jelzett területen előforduló közlekedési - elsősorban koccanásos - balesetek száma, valamint a
kerületben megvalósított bűncselekmények után Dunakeszi felé történő menekülések száma miatt
indokolt a kamera elhelyezése, összhangban a Károlyi Sándor út - Közvágóhíd u. kereszteződésben
már meg l évő kamerával.

3.

Külső

Fóti út -

Felsőkert

u.

kereszteződés

Összhangban a Külső Fóti út - Mogyoród útja kereszteződésben lévő kamerával a terület szinte
teljesen lefedésre kerül. Elsősorban a gépjármű tolvajok által használt menekülési útvonal miatt
fontos csomópont, másrészt közlekedésbiztonsági szempontból a közúti balesetek mielőbbi
lereagálása céljából indokolt a kamera elhelyezése.

4.

Forgalmas

Bánkút u. - Szerencs u.

kereszteződés

kereszteződés ,

amelyet több BKK útvonal is érint. A Bánkút u. - Páskomliget u.
kereszteződésében elhelyezett és a Vasutastelep u. - Szent Korona útja kereszteződésében lévő
kamerákkal összhangban nagymértékben megnövelné a Bánkút u. lefedettségét. A kamera
elhelyezése a reggeli és délutáni órákban a sűrű gépjármű- és gyalogosforgalom miatt is indokolt.

------

s.

Szerencs u. - Pöltenberg

E rn ő

u.

ke resztező d és

A nagyszámban áthaladó gépj ám1űfo rga l om és a családi házaknál elkövetett betörések
és megakadályozása szempontjából a rendőrség j avaslatára telep ítendő kamerahelyszín.

megelőzése

6.

Forgalmas

Kolozsvár u. - Széchenyi út kereszteződés
kereszteződés,

amelyet több BKK útvonal is érint. A Rákos út - Széchenyi út
kereszteződésében elhelyezett és a Vasutastelep u. - Szent Korona útja kereszteződésében lévő
kamerákkal összhangban növelné a terület lefedettségét. A kamera elhelyezése a reggeli és délutáni
órákban a sűrű gépjármű- és gyalogosforgalom miatt is indokolt.

7.

Ady Endre u. - Klebelsberg Kunó u.

Ki fejezetten a

rendőrség

javaslatára

b űnügyi

kereszteződés

szempontok alapj án

telepítendő

kamerahelyszín.

8.

Szer encs u. - Da mj a nich Já nos u. ke reszteződ és

Kifejezetten a rendő rség javaslatára tel epítendő kamerahelyszín, összhangban a Szerencs u. Pöltenberg Ernő u. kereszteződésbe tervezett kamerával, amely így az M3-as mindkét oldaláról
letérő gépj árműforgalmat ellenőrzés alá vonja.

9.

Fő

út - Bácska u.

kereszteződés

A Rákospalotai városrész egyik frekventált része, fontos csomópont suru gépjármű
és
gyalogosforgalommal párosulva. A közelben lévő közintézmények, pénzintézetek és kereskedelmi
üzletek közterületi biztosítása szempontjából kiemelten ellenőrizendő terület összhangban a Fő út Kossuth u. kereszteződésben lévő kamerával.

10.

Rákos út - füikospalotai Ktirvasút sor

kereszteződés

Kifejezetten a rendőrség javaslatára bünügyi szempontból telepítendő kamerahelyszín, összhangban
a Karatna téren és a Kolozsvár u. - Rákospalotai Körvasút sor kereszteződésében lévő kamerákkal.

11.

Wesselényi u. - Damjanich .János u.

kereszteződés

A lakossági jelzések és a felügyelők észlelései alapján kifejezetten az illegális módon történő
hulladék elhel yezés mege lőzése , megakadályozása és az e lkövetők tettenérése miatt indokolt a
kamera elhelyezése .
....__,_

.„

.'

12.

Mogyoród útja - Városkapu u.

kereszteződés

Párhuzamosan a Mogyoród útja túloldalán elhelyezett kamerával elsődlegesen az illegális módon
történő hulladék elhelyezés megelőzése, megakadályozása és az elkövetők tettenérése miatt
szükséges a kamera elhelyezése.

13.

L őcsevá r

u. - Rákospalotai Körvasút sor kereszteződ és

A szelektív hull adékgyűjtő körül illegálisan elhelyezett egyéb hulladékok megszüntetése, a vasúti
töltés oldalába történő hulladék elhelyezés mege lőzése, valamint egyéb szabálysértési tényállások
elkövetésének megakadályozása miatt indokolt a kamera elhelyezése.

14.

Pestújhelyi út - Molnár Viktor u. kereszteződés

A közelben lévő postai kirendeltség, az elszaporodó kisebb-nagyobb mértékű hulladék elhelyezés, a
Pestújhelyi városrész fő útjának biztosítása, a kerület peremszéleinek hatékonyabb lefedettsége,
valamint az időnként megnövekvő gépjármű- és a gyalogosforgalom miatt indokolt a kamera
elhelyezése.
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