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A tárgyalandó témakör tárgya:
„Térfigyelő rendszer átalakítása és bővítése Őrbottyánban” tárgyú beszerzési eljárás
eredményének megállapítása
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2017. (I. 25.) határozatával úgy döntött, hogy
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulástól 2017.
évre megítélt támogatást elfogadja és a támogatás teljes összegét az önkormányzati térfigyelő kamera-rendszer fejlesztésére, valamint közlekedésbiztonsági eszközök beszerzésére kívánja fordítani.
A teljes támogatásból nettó 14.500.000. Ft kerül felhasználásra térfigyelő kamera-rendszer fejlesztésére.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A beszerzés tárgya a meglévő térfigyelő kamerarendszer átalakítása és bővítése volt, továbbá a
rendszer legalább 12 hónapos fenntartása és karbantartása. A beruházás megvalósításához nettó
14.500.000 forint áll rendelkezésére. Ez a nyertes ajánlattevő által kötelezően felhasználandó összeg.
A beszerzés ellenértéke ennél alacsonyabb vagy magasabb összegű nem lehetett. Az ajánlatok versenyeztetése a fenti összegből megvalósított műszaki tartalom alapján történt.
A rendőrség és a közterület-felügyelet bevonásával meghatározásra kerültek a településen az úgynevezett megfigyelt helyszínek. Minden megfigyelési helyszín esetében meg lettek határozva az úgynevezett megfigyelt zónák (a helyszínen a mozgások beazonosítására) és a fokozottan megfigyelt zónák
(nagyfelbontású kamerák arc/rendszám felismerése az éjszakai és nappali felvételeken egyaránt),
amelyek helyszínrajzokon kerültek bemutatásra az ajánlattevők számára. Fokozottan megfigyelt zóna
csak a körforgalomnál, a településközpontban és az ITT parkban került meghatározásra.
Az ajánlattevőknek a felhívásban meghatározott fontossági sorrendben kellett javaslatot tenni a helyszínek kiépítésére, a meghatározott keretösszeg mértékéig.
A felhívásban a megfigyelt helyszínek az alábbi sorrendben lettek megjelölve:
1. Körforgalom (2 db fokozottan megfigyelt zóna)
2. Településközpont (3 db fokozottan megfigyelt zóna)
3. ITT Park (1 db fokozottan megfigyelt zóna)
4. Margaréta Óvoda – Óvoda utca (új helyszín)
5. Kismókus Óvoda – Rákóczi Ferenc utca (új helyszín)
6. Mátyás király utca (volt Vak Bottyán utca) – Hunyadi utca kereszteződése
7. Miklósi temető
8. Bottyáni temető
9. Strand területe (új helyszín)

Az ajánlattevőnek a megfigyelt helyszínek esetében ki kellett dolgoznia a saját műszaki megoldását
az alábbiak szerint:
•

a meglévő kamerák leszerelhetők és szabadon áthelyezhetők a település teljes területén,
azonban minden meglévő kamerát újra fel kell használni;

•

a térfigyelő rendszer adatátvitelének módja szabadon választott (optikai kábel, vezeték nélküli
mikrohullámú adatátvitel, mobil internetes kapcsolat, stb.), azonban a meghatározott paramétereknek meg kell felelniük;

•

a kivitelezőnek meg kell határoznia, hogy a megfigyelt helyszínek közül mely helyszíneket tudja az előírásoknak megfelelően kiépíteni a meghatározott vállalkozási díj terhére;

•

a megfigyelt helyszíneket a meghatározott fontossági sorrendben kell kiépíteni, attól eltérni
nem lehet;

•

a térfigyelő központ kialakítása kötelező;

•

amennyiben a meghatározott vállalkozási díjból nem építhető ki minden megfigyelt helyszínen
a térfigyelő kamerarendszer, akkor azokon a helyszíneken, amelyek nem kerülnek fejlesztésre, ott a jelenlegi minőségű térfigyelést továbbra is biztosítani kell;

•

amennyiben a meghatározott vállalkozási díjból minden megfigyelt helyszín kiépíthető, akkor a
megfigyelt zónákat tovább lehet fejleszteni fokozottan megfigyelt zónákká (további nagy felbontású kamerák telepítésével);

•

a javasolt műszaki megoldásnak részleteznie kell a telepítendő kamerák számát, típusát, elhelyezkedését a megfigyelt helyszínekre lebontva, az adatátvitel módját, az adatátvitelhez telepítendő eszközök típusát, elhelyezkedését, a térfigyelő központ részletes kialakítását.

A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a szükséges tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés az előírt
teljesítési határidő betartásával.
Értékelési szempontok
Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján történik.
S.sz.

Értékelési szempont

Súlyszám

1.

Kiépített megfigyelési helyszínek száma (darab)

45

2.

Továbbfejlesztett zónák száma (darab)

20

3.

Rendszer fenntartási és karbantartási ideje (hónap)

5

4.

Felhasznált mobil internet kártyák száma (darab)

20

5.

Minden térfigyelő kamera felvétele megtekinthető a térfigyelő
központban (igen/nem)

10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa 1 pont, felső határa 10 pont.
A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja az 1-3. szempont esetében lineáris arányosítás (aránypárszámítás). Az értékelés során az érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbb megajánlás a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot.

2

Az arányosság az 1-3. értékelési szempont esetében egyenes. Az egyes szempontok esetében a
legmagasabb megajánlás kapja a maximális pontszámot. A további pontszámok kiosztása az alábbi
képlettel történik:
P=

Avizsgált
Alegjobb

× (Pmax–Pmin) + Pmin

ahol:
P

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma

Alegjobb

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke

Avizsgált

a vizsgált ajánlat tartalmi értéke

Pmax

a pontskála felső határa (10)

Pmin

a pontskála alsó határa (1)

A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja az 4. szempont esetében abszolút
értékelési módszerrel történik az alábbiak szerint:
A teljes rendszerben felhasznált mobil internet
kártyák száma

Kiosztott pontszám

0 darab kártya

10

1 darab kártya

8

2 darab kártya

6

3 darab kártya

4

4 darab kártya

2

5 darab vagy több kártya

1

A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja az 5. szempont esetében abszolút értékelési történik az alábbiak szerint: „igen” válasz esetében 10 pont, „nem” válasz esetében 1 pont kerül
kiosztásra.
Az értékelési szempont értékelési pontszáma és az adott szemponthoz rendelt súlyszám szorzata a
kerekítés általános szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal kerül meghatározásra. E szorzatok ajánlatonkénti összege adja az ajánlat összpontszámát. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek
összpontszáma a legnagyobb.
Amennyiben egy értékelési szempont tekintetében kizárólag azonos értékű érvényes ajánlatok érkeznek, úgy valamennyi ajánlat az adott szempont tekintetében a maximális 10 pontot kapja.
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A beszerzési eljárás
Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő a következőknek küldte meg:
-

Angyalszem Vagyonvédelmi Kft.

-

Omnicode Magyarország Kft.

-

Comnext Kft.

-

Elektronika Vonala Security Kft.

-

For Rest Kft.

-

Szektor Ház Bau Kft.

-

Multi Alarm Zrt.

-

EXTRICO System Hungary Zrt.

-

TUHE Kft.

-

Vékony József Ákos EV

A beszerzési eljárás során a határidő lejártáig 5 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A pályázatok formai
és tartalmi ellenőrzését követően minden ajánlattevő teljesítette az ajánlattételi felhívás előírásait,
azaz minden ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be. Érkezési sorrendben az alábbi ajánlatok kerültek értékelésre:
1. EXTRICO System Hungary Zrt. (1033 Budapest, Búza utca 12-14.)
Értékelési szempont
Kiépített megfigyelési helyszínek száma (darab)
Továbbfejlesztett zónák száma (darab)
Rendszer fenntartási és karbantartási ideje (hónap)
Felhasznált mobil internet kártyák száma (darab)
Minden térfigyelő kamera felvétele megtekinthető a
térfigyelő központban (igen/nem)
Elért pontszám összesen

Ajánlat
9
17
24
0

Pontszám
450,00
159,09
33,42
200,00

igen

100,00
942,51

2. Multi Alarm Zrt. (1106 Budapest, Fátyolka utca 8.)
Értékelési szempont
Kiépített megfigyelési helyszínek száma (darab)
Továbbfejlesztett zónák száma (darab)
Rendszer fenntartási és karbantartási ideje (hónap)
Felhasznált mobil internet kártyák száma (darab)
Minden térfigyelő kamera felvétele megtekinthető a
térfigyelő központban (igen/nem)
Elért pontszám összesen

Ajánlat
9
18
12
0

Pontszám
450,00
167,27
19,21
200,00

igen

100,00
936,48

3. Comnext Kft. (1124 Budapest, Thököly utca 26.)
Értékelési szempont
Kiépített megfigyelési helyszínek száma (darab)
Továbbfejlesztett zónák száma (darab)
Rendszer fenntartási és karbantartási ideje (hónap)
Felhasznált mobil internet kártyák száma (darab)
Minden térfigyelő kamera felvétele megtekinthető
a térfigyelő központban (igen/nem)
Elért pontszám összesen
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Ajánlat
9
6
12
0
igen

Pontszám
450,00
69,09
19,21
200,00
100,00
838,30

4. Elektronika Vonala Security Kft. (2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32.)
Értékelési szempont
Kiépített megfigyelési helyszínek száma (darab)
Továbbfejlesztett zónák száma (darab)
Rendszer fenntartási és karbantartási ideje (hónap)
Felhasznált mobil internet kártyák száma (darab)
Minden térfigyelő kamera felvétele megtekinthető a
térfigyelő központban (igen/nem)
Elért pontszám összesen

Ajánlat
9
9
12
0

Pontszám
450,00
93,64
19,21
200,00

igen

100,00
862,85

5. For Rest Kft. (1164 Budapest, Ostorhegy utca 31.)
Értékelési szempont
Kiépített megfigyelési helyszínek száma (darab)
Továbbfejlesztett zónák száma (darab)
Rendszer fenntartási és karbantartási ideje (hónap)
Felhasznált mobil internet kártyák száma (darab)
Minden térfigyelő kamera felvétele megtekinthető a
térfigyelő központban (igen/nem)
Elért pontszám összesen

Ajánlat
9
22
38
0

Pontszám
450,00
200,00
50,00
200,00

igen

100,00
1000,00

A For Rest Kft. ajánlata a legkedvezőbb, mivel minden szempont szerint ő adta a legkedvezőbb ajánlatot (megfigyelési helyszínek 9 db, tovább fejlesztett zónák száma 22 db, garancia és karbantartás 38
hónap, mobil internet kártyát nem használt, és minden felvétel nyomon követhető a térfigyelő központban - hivatalban). A kötelezően előírtakon felül egy táblagépet is biztosítanak, ami lehetővé teszi,
hogy a közterület-felügyelők az autóban is megtekinthessék a kamerák felvételeit is.
Az ajánlatok értékelését követően a bíráló bizottság egyhangúan a For Rest Kft. ajánlatát javasolja az
ajánlatkérőnek elfogadásra, mert a cég ajánlata érte el a legmagasabb pontszámot, és megfelelt a
pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.
Kérem, tanulmányozzák át és vitassák meg az előterjesztést.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A beruházás megvalósításához szükséges fedezet Őrbottyán Város Önkormányzatának 2017. évi
költségvetésének beruházási kiadási során rendelkezésre áll.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (VI. 12.) határozata a „Térfigyelő rendszer átalakítása és bővítése Őrbottyánban” megnevezésű beszerezési eljárás tárgyában:
a) A képviselő-testület megállapítja, hogy a beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a
For Rest Kft. ajánlata tartalmazta, így az eljárás nyertese a For Rest Kft. (1164 Budapest, Ostorhegy utca 31.).
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 14.500.000.
Ft+Áfa értékben.
Őrbottyán, 2017. június 8.
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