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8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

 

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 

 

Postai cím: Kőrösy József utca 7-9. 

 

Város/Község: Budapest 

 

Postai 

irányítószám: 1117        

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: dr. Dénes Ákos 

Telefon: +36 1 2733100 

E-mail: csapi.ig@csapi. hu 

 

Fax: +36 1 2733163 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.piaconline.hu 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név: V.I.M. Számítástechnikai és Telekommunikációs Kft. 

 

Postai cím: Böszörményi út 35/a. 

 

Város/Község: Budapest 

 

Postai 

irányítószám: 1126                     

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Telek Magdolna 

Telefon: +36 1 2240333 

E-mail: info@vim.hu 

 

Fax: +36 1 2122532 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL): www.vim.hu 

 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

 

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
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II.1) MEGHATÁROZÁS 

   

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Informatikai szolgáltatások elvégzése 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

 Építési beruházás                          Árubeszerzés                             X Szolgáltatás megrendelés                             

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

84 
(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 

mellékletében)  

 

 

 

 Építési koncesszió   Szolgáltatási koncesszió            

A teljesítés helye: 

Budapest 

NUTS-kód   HU101                                                       NUTS-kód                  •••••  

NUTS-kód                 •••••                                                          NUTS-kód                  •••••  

 
II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2009/04/17 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

 

A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága informatikai rendszerének üzemeltetése    

 

 A CSAPI rendszerébe tartozó közel 120 kliens üzemeltetése 

 A CSAPI Központi szervereinek üzemeltetése és karbantartása 

 Hálózati rendszer üzemeltetése ( ADSL Routerek , Hálózati  Routerek,   Switchek, Wifi Routerek, 

egyéb hálózati eszközök) 

 A PSION gépekhez tartozó perifériák (nyomtatók) működésének biztosítása 

 Nyomtatók üzemeltetése 

 Szoftverek üzemeltetése 

 Biztosítani a felhasználók számára a szükséges szoftvereket, jogosultságokat a hálózati hozzáféréshez. 

 Az irodai szoftverek firrsítése, biztonsági mentése, telepítése. 

 Nyomtatók és más hálózati erőforrások összekapcsolása kliensekkel 

 Mentések, archiválások készítése multimédiás eszközökről 

 Új szoftverek bevezetésében való részvétele 

 Kliensek telepítése, frissítése, 

 Kliens oldali operációs rendszerek kezelése, karbantartása  

Win 98, Win 2000, Xp, Vista 
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- Szerver oldali operációs rendszerek kezelése, karbantartása 

o Windows 2000 szerver, Windows 2003 szerver 

- Office szoftverek kezelése, karbantartása 

o Word, Excel, Powerpoint 

- Linux rendszerek kezelése, karbantartása 

o Debian 

- PHP és MySQL ismerete, kezelése 

- Antivírus rendszerek frissítése, karbantartása 

- VPN, RDP, VNC, VMware, Active Directory 

- Adatmentési feladatok ellátása 

- Meglévő Psion rendszer kezelése, karbantartása 

 

Weboldal üzemeltetés 

 HTML, CSS, FLASH, JAVASCRIPT és PHP kódolás 

 Grafikai munkák 

 Fotózás weboldalhoz 

 Frissítések (Cikkek, reklámok és egyéb tartalom elhelyezése a weboldalon) 

 

PSION kézi számítógépek üzemeltetése 

 Kellékanyag rendelése PSION gépekhez 

 Szoftveres hibák továbbítása a fejlesztők felé 

 A PSION hordozható gépen futó szoftver működésének biztosítása 

 A PSION gépekhez tartozó perifériák (nyomtatók) működésének biztosítása 

  

Egyéb tevékenységek 

 Adatmentés a CSAPI Telephelyein működő biztonsági rendszerek videó felvételeiről hatóság vagy 

igazgatóság része 

 Reklám készítése újságnak (grafikai munka) 

 Kiszállás telephelyekre 

 Kellékanyagok kiszállítása telephelyekre 

 Adatmentés telephelyeken 

 Szakmai tanácsadás 

 Kellékanyagok rendelése ( tonerek, psion ,egyéb hardver eszközök) 

 Meghibásodott készülékek szervizeltetése 

 Kapcsolattartás az informatikai szállítókkal 

 Meglévő szoftverek licensek lejáratának nyomonkövetése, megújításokra javaslattétel 

 Adatvédelmi és informatikai Szabályzat készítéséhez szakmai segítségnyújtás 

 Office rendszerek szükség szerinti oktatása 

 A szükséges hardver eszközök beszerzése 

 Internet, levelezési  rendszer felügyelete   

 

Ügyviteli Szoftver 

 CSAPI Ügyviteli rendszerének menedzselése 

 Ügyviteli rendszer telepítése, frissítése, biztonsági mentések készítése 

 Felhasználók tevékenységének naplózása 

 PSION számlázási rendszer és az ügyviteli rendszer működésének biztosítása 

 Adatbázis karbantartás 

 Ügyviteli rendszer használatának oktatása 

 Ügyviteli rendszerrel kapcsolatos problémák kezelése 

 Hibajelentések, hibajavítás 

 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  
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 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 50312600-1 ••••-•   ••••-•  

 

 

További 

tárgy(ak) 

 

72267100-0 

51611100-9 

72100000-6 

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

 

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE 

 

Az ellenszolgáltatás összege 

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes 

szerződést, részt és opciót beleértve) 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    28.740.000,-                                             Pénznem: HUF X 
    •• ,•  

 

  II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 
 

Az időtartam hónapban:   ••   vagy  napban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés:           2014/04/18     (év/hó/nap)    

Befejezés:       2015/04/17      (év/hó/nap)  

 

VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: •••• /  •• /••      

(év/hó/nap)    

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        •••• /  •• /••      

(év/hó/nap)  

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                                      X     igen                  nem   

 

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2015/04/02     

(év/hó/nap)    

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2015/04/20     (év/hó/nap)    

 

 

 

 

 

 

 

II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 

ELLENSZOLGÁLTATÁS  
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II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 

A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága informatikai rendszerének 

üzemeltetése  

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 

számokkal] 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    28.740.000,-                       Pénznem: HUF X 
         •• ,•  

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

tárgyalásos 

 

 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III.1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 

kialakított eljárás 

  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  
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A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

X Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

tárgyalásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

 

 

 

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          

VAGY 

X Az összességében legelőnyösebb ajánlat                

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

 Egyéb: 
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III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA 

 
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                                   

 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: TED 2009/S 46-067212   

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2009/03/11 (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3970/2009 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2009/03/11 (év/hó/nap)                

 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                   

Dátum: •••• /•• /••  (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: TED 2009/S 75-108327    

A hirdetmény közzétételének időpontja:2009/06/15 (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7297/2009 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2009/06/15 (év/hó/nap)                  

 

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?             igen    nem  

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:  

                                                                                           

                                                                                           

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

                                                                                           

                                                                                           

 

IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS 

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?             X   igen    nem 

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:  
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IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

                                                                                           

                                                                                           

 

IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?                                                            igen   X nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre                                   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: •••• /•• /••  (év/hó/nap)                  

 

 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

A vállalkozási szerződésben foglaltak szerint 2014. március 1-től megemelkedett a vállalkozási díj (infláció 

követés). 

                                                                                           

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                          

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

Ajánlattevő egyetért a fentiekkel. 

 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2015/04/20  (év/hó/nap) 

 


