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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságát célzó 
szervezetfejlesztési feladatok 
ellátása AROP 3.A.1/B 
közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

A Képviselő-testület 90/2009. (II.5.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. Határozata alapján, 
a Controlling, Szervezetfejlesztés és Minőségpolitikai Osztály közbeszerzési eljárást indított a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
hatékonyságának javítását célzó szervezetfejlesztési feladatok ellátására. 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását, megbízási szerződés alapján a VANIN Vezetési 
Tanácsadó Kft. végzi. 

A megvalósítás érdekében eddig tett intézkedések, további feladatok: 

1. Az ajánlati felhívás KÉ-4006/2009. számon 2009. 03.13-án jelent meg 
Közbeszerzési Értesítőben. 

2. Ajánlattételi határidő:2009.04.28., 11 óra 

1 db ajánlat érkezett az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattevő az ETK 
Szolgáltató zRt (1149 Budapest, Angol utca 34.) 

3. Ajánlatok bontása: 2009.04.28., 11 óra 

A Bontási Bizottság érvényesnek nyilvánította az ETK Szolgáltató zRt ajánlatát. 

4. A VANIN Kft elvégezte a mennyiségi és tartalmi ellenőrzést, ennek alapján 
hiánypótlást kért 2009.05.08-ig. 

5. Az ajánlattevő a hiánypótlást 2009.05.06-án megküldte. 

6. A Bíráló Bizottság 2009.05.12-én értékelte az ajánlatot. 



A Bíráló Bizottság véleménye az eljárásról: az eljárás eredményes 

A Bíráló Bizottság döntési javaslata a ajánlatról: az ajánlat érvényes, 

a hiánypótlást követően valamennyi feltételben megfelel a felhívás és a dokumentáció 
előírásainak 

A Bíráló Bizottság döntési javaslata az eljárás eredményéről: az eljárás nyertese: 

ETK Szolgáltató zRt (1149 Budapest, Angol utca 34.) 

Nettó ár: 42 320 000 Ft. 

Indokolás : 
Az egyetlen érvényes ajánlattevő ajánlata valamennyi szakmai értékelési szempontnak 
megfelel. 
Szakmai ajánlata az alábbiakat megfelelően tartalmazza: 
Minden egyes modul teljesítésének folyamata, ezek időtartama, és a hozzá rendelt 
erőforrások jól követhetőek, és célszerűek a terven. A felmérés és értékelés során 
alkalmazni kívánt módszertanok az általánoson túlmutató, kifejezetten jelen 
szolgáltatáshoz kapcsolódóan továbbfejlesztetten kerültek megajánlásra. 
A képzés során alkalmazni kívánt módszertanok általános módszertanként kerültek 
megajánlásra. 
A képzésekhez kapcsolódó, alkalmazni kívánt, számonkérés módja általános 
módszertanként kerültek megajánlásra. A kiemelt előirányzatonkénti terv előállítása az 
egyes űrlapok adataiból áll össze; egységesebb (egységesített) felületen történő 
adatfeltöltéssel állnak elő a költségvetési űrlapok, továbbá, ezek egyszerűbben (esetleg 
automatikusan) lehetővé teszik az egyes űrlapok, intézményenként / havonta / elemi 
űrlapsoronkénti bontásban történő lekérdezhetőségét, ezek egyszerűbb (esetleg 
automatikus) összegezésével automatizált folyamatként állítható elő a költségvetési 
terv. A tervezési szisztéma moduláris rendszerű. A komplex pénzügyi problémák 
emberi és eszköz oldalról is könnyebben kezelhetőek 

Melléklet: Bíráló Bizottság összefoglaló jelentése 
Vállalkozási szerződés tervezete 

7. A VAKERBI 2009.05.14-i ülésén tárgyalja a Bíráló Bizottság javaslata alapján. A 
Bizottság elnöke a határozatot a Képviselő testület ülésén ismerteti. 

8. Eredményhirdetés időpontja: Képviselő-testületi döntés után, 2009.05.22-én. 
9. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2009.06.08. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

A Képviselő-testület, a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hatékonyságának javítását célzó szervezetfejlesztési feladatok 
ellátásá"-ra kiírt közbeszerzési ajánlati felhívásra benyújtott ajánlat alapján - a Bíráló 
Bizottság és a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntését figyelembe 
véve -az ETK Szolgáltató zRt (1149 Budapest, Angol utca 34.) ajánlattevőt nyertesnek 



nyilvánítja, és felkéri a Polgármester Urat a szerződés aláírására. A szerződés nettó összege: 
42 320 000 Ft 

Határidő: eredményhirdetésre 
szerződéskötésre 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009.05.22. 
2009.06.08 

Verbai Lajos polgármester 

Dr. Neszteli István jegyző 

Méreg Gábor osztályvezető 

Budapest, 2009.05.13. 

ábor 
vezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

/ 
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KIVONAT 

LOS X. KERÜLET KŐBÁNYAI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2009. február 5-i ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonatot kapja: Képviselő-testület 

90/2009. (II.5.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés
tervezési és pénzügyi-controlling rendszer kiépítése, valamint a nyertes ÁROP-3.A.1 pályázat 
megvalósítása céljából, nyílt közbeszerzési eljárást indít. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi közbeszerzési tervben szerepeltesse az 
alábbiakat: 

Srsz. A beszerzés tárgya Becsült érték 
(bruttó eFt) Megjegyzés 

. . . 

A Polgármesteri Hivatal 
hatékonyságának javítását célzó 
szervezetfejlesztési feladatok 
ellátása (az ajánlati felhívásban 
részletezettek szerint) 

54.000 
nyílt közbeszerzési eljárás 

Határidő: 
Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Győri Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Méreg Gábor osztályvezető 

Budapest, 2009. május 14. 

Korányiné Gsősz Anna 
osztályvezető 



Hatók* 

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 

Közbeszerzés tárgya: „a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
hatékonyságának javítását célzó.szervezetfejlesztési feladatok ellátására" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 

A bírálat helve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1102 Budapest, 
Szent László tér 29. fszt. 28. tárgyaló 

időpontja: 

Jelentés készítői: 

2009. 05. 12. 14.00 

a Bíráló Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív alapján 

A lkaim a Haitit a k javasolt 
■ ■ - -
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Érvénytelennek javasolt 
ajánlatok .*£*-* .■*■'.'* v Iníloklás: . . . . .■■• :■'.' 

Hiánypótlás 
indokolás: Ajánlatkérő a kizáröokok, és az alkalmassági feltételek körében 
ejiaedre a hiánypótlást,, 

Érvényes ajánlatok Indokolás: 

ETK Szolgáltató Zrt. A hiánypótlást követően, valamennyi feltételben megfelel a felhívás és 
dokumentáció előírásainak. 

Nyilvánvaló számítási hibajavításával kapcsolatos információk: 
nem merült fel 
. . . . .5. . . . igen . . .v: nem arányban szavazta meg Bizottság. 

Nem egyértelmű kijelentések tisztázása végett megtett felvilágosítás-kéréssel kapcsolatos információk: 
nem merült fel 
....A.... igen ....ÍJ. nem arányban szavazta meg Bizottság. 

Kirívóan alacsony ár tisztázása végett megtett felvilágosítás-kéréssel kapcsolatos információk: 
nem merült fel 
...?...... igen .....V? nem arányban szavazta meg Bizottság. 

Irreális kötelezettségvállalás tisztázása végett megtett felvilágosítás-kéréssel kapcsolatos információk: 
nem merült fel 
...?. igen nem arányban szavazta meg Bizottság. 

A Bíráló Bizottság összefoglaló véleménye az eljárásról: 
Az eljárás a hiánypótlást és rákérdezést követően eredményes/eredménytelen. 

ÍO ..Q igen .V... .nem arányban szavazta meg Bizottság. 

Bíráló Bizottság döntési javaslata az ajánlatokról: 
Alkalmatlan Ajánlattevő: a fenti táblázat szerint. 

Érvénytelenné nyilvánítandó ajánlat: a fenti táblázat szerint. 

Érvényes ajánlat: a fenti táblázat szerint. 

A Bíráló Bizottság döntési javaslata az eljárás eredményéről: 

1 



Az eljárás nyertese: ETK Szolgáltató Zlt. (1149 Budpest, Angol u. 34.): nettó 42 320 000 Ft; 910 pont 

indokolás (elsősorban a szakmai bírálati szempont szerinti pontszám szöveges indokolása): 
Az egyetlen érvényes ajánlattevő ajánlata, amely valamennyi szakmai értékelési szempontnak megfelel. 
Szakmai ajánlata az alábbiakat megfelelően tartalmazza: 
Minden egyes modul teljesítésének folyamata, ezek időtartama, és a hozzá rendelt erőforrások jól követhetőek, 
és célszerűek a terven. A felmérés és értékelés során alkalmazni kívánt módszertanok az általánoson túlmutató, 
kifejezetten jelen szolgáltatáshoz kapcsolódóan továbbfej lesztetten kerültek megajánlásra. 
A képzés során alkalmazni kívánt módszertanok általános módszertanként kerültek megajánlásra. 
A képzésekhez kapcsolódó, alkalmazni kívánt, számonkérés módja általános módszertanként kerültek 
megajánlásra. A kiemelt előirányzatonkénti terv előállítása az egyes űrlapok adataiból áll össze; egységesebb 
(egységesített) felületen történő adatfeltöltéssel állnak elő a költségvetési űrlapok, továbbá, ezek egyszerűbben 
(esetleg automatikusan) lehetővé teszik az egyes űrlapok, intézményenként / havonta / elemi űrlapsoronkénti 
bontásban történő lekérdezhetőségét, ezek egyszerűbb (esetleg automatikus) összegezésével automatizált 
folyamatként állítható elő a költségvetési terv. A tervezési szisztéma moduláris rendszerű. A komplex pénzügyi 
problémák emberi és eszköz oldalról is könnyebben kezelhetőek. 

Budapest, 2009. május 12. 

Bíráló Bizottsági Tagok aláírása: 

A~.w\.-Ü 

...í.(Qkvr^.....flxArC.^^ 

Melléklet: / 
a Bíráló Bizottsági tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatai; 
értékelő táblázatok; 
bírálat során keletkezett levelezés dokumentumai - adott esetben; 

2 



4. fejezet Szerződéses feltételek 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött a 

- cégjegyzékszáma: 
- adóazonosító száma: 
- bankszámla száma: 

valamint a 

( ) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
- cégjegyzékszáma: 
-adóazonosító (adószáma) száma: 
- bankszámla száma: 
- betéti társaság esetén a beltag neve és azonosító adatai: 

között az alábbiak szerint: 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja 

az Államreform Operatív Program „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése" keretében 
létrejött „A Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán" tárgyú ÁROP-
3.A. 1/2008-0011 támogatási szerződés keretében megvalósítandó munkáinak kivitelezését a 
közbeszerzési Ajánlati Felhívás és a Dokumentáció tartalma szerint. 

2. A szerződés összege 

A szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja a befejezési határidőre prognosztizált 
átalányáron: 

Ft 
+ Áfa20% Ft 
Összesen: Ft, 

azaz forint. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt átalányár minden olyan költséget tartalmaz, 
amely a jelen szerződés tárgyát képező munkák teljes körű megvalósításához szükséges. Ezek 
körében - többek között - tartalmazza: 

3. A szerződés teljesítési határidői 

A munka megkezdésének időpontja: 2009. iúnius 15. 
Teljesítési részhatáridő(k): A szerződés mellékletét képező Projektterv 

szerint 
Befejezési határidő 

. -
2010. május 31. 



A felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési részhatáridő(k) és a befejezési határidő is 
kötbérterhes, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás oszthatónak vagy oszthatatlannak minősül-
e. 

4. A szerződés műszaki tartalma 

A Szerződés műszaki tartalmát, a Szerződés szerves részét képező közbeszerzési Ajánlati 
felhívás és Dokumentáció tartalmazza. 

5. Műszaki - pénzügyi ütemezés 

Az elvégzett munkák számlázása az alábbi ütemezés szerint történik: 

SZÁMLÁK HATÁRIDŐ MŰSZAKI 
TARTALOM 

FIZETMENY 

1. Részszámla 

2. Részszámla 

3. Részszámla 

4. Részszámla 

5. Végszámla 

6. Pénzügyi elszámolás 

6.1. Vállalkozó az elvégzett munkákról részszámlát, illetve számlát (végszámlát) állít ki, és 
négy példányát Megrendelő rendelkezésére bocsátja. 

6.2. A részszámla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt teljesítés-igazolás 
(jegyzőkönyv). 

6.3. A részszámla fizetési határideje a szabályos teljesítés-igazolással ellátott 
részszámlának a Megrendelő, postai úton, a központjába érkezésétől, illetve átvételétől 
számított 30 banki nap. 

6.4. Vállalkozó a végszámlát a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan 
és hiánytalan elvégzése, valamint a szerződésben rögzített egyéb feltételek teljesítése 
után nyújthatja be. 

6.5. A végszámla fizetési határideje az előzőek szerinti mellékletekkel ellátott végszámla 
Megrendelő postai központjába érkezésétől, illetve átvételétől számított. 

6.6. Az aláírt, cégbélyegzővel, teljesítésigazolással és valamennyi mellékletével ellátott 
számlát (részszámlát, számlát) a Megrendelő Pénzügyi osztályára postai úton kell 
eljuttatni. Postázási cím: 1102 Budapest, X. ker. Szent László tér 29. 



6.7. A számla kizárólag a Megrendelő nevére szólhat (a számlán fel kell tüntetni, hogy az 
AROP Pályázaton belül végzett teljesítésre kerül kifizetésre). 

6.8. Késedelmes számlakifizetés esetén Vállalkozó a jelen szerződés megkötése 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot számítja fel késedelmi kamatként. 

7. Szankciók (az ajánlati felhívás szerint kellene javítani) 

7.1. A felek megállapodnak abban, hogy a befejezési határidő vagy a részhatáridők 
késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót részhatáridők - a Projekttervben 
számlabenyújtáshoz kötött részhatáridők - késedelme esetén bruttó 25.000 Ft/nap, 
véghatáridő késedelme esetén bruttó 50.000,- Ft/nap mértékű késedelmi kötbérfizetési 
kötelezettség terheli. 

7.2. A szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén a Vállalkozót bruttó 5.000.000,- Ft 
értékű kötbérfizetés terheli. A Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsultnak 
tekintendő a szerződés akkor, ha - a Projekttervben számlabenyújtáshoz kötött -
részhatáridők késedelme a 7 (hét) napot meghaladja, továbbá abban az esetben is, ha a 
körülményekből következően előre látható, hogy a teljesítésre a szerződésszerű 
minőségben nem képes. 

7.3. A 7.1, vagy 7.2 pont alapján megállapított kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és 
Vállalkozó esedékes számlájából levonásra kerül. 

7.4. Ha a számlából történő levonásra nincsen lehetőség, vagy a számla összege csak a 
kötbérkövetelés egy részére nyújt fedezetet, Vállalkozó a még esedékes kötbérösszeget 
10 napon belül átutalja Megrendelő részére. 

7.5. Ha a Vállalkozó által teljesítendő munkák ütemtervhez viszonyított lemaradása a 7 (hét) 
munkanapot meghaladja vagy szakszerűtlen a munkavégzés, Megrendelő a szerződéstől 
érdekmúlás címén elállhat. A Megrendelő jogosult, a Vállalkozó szerződés szegeséből 
adódó, az érvényesített kötbér mértéket meghaladó, többletköltségeinek, kárának (pl.: új 
vállalkozó megbízása, a munka meggyorsítása, stb.) érvényesítésére is. 

8. Megrendelői kötelezettségek 

8.1. Megrendelő a megvalósítás során, az AROP-3.A.1/B-2008-0011 Pályázatban megjelölt 
projektmenedzser vezetésével és a projekt tagjaival vesz részt a projekt vezetésében. 

8.2. Megrendelő a Vállalkozó által, a Pályázat előírásai szerint vezetett projektmegvalósítási 
dokumentumokat bármely időpontban ellenőrizheti. 

9. Vállalkozói kötelezettségek 

9.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a rendelkezésére bocsátott 
dokumentáció, az érvényes vállalkozási szerződés feltételei szerint végzi el, és 
teljesítésként csak ez fogadható el. 



9.2. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak az Ajánlatában megadott feltételek 
szerint, s az ott megadott kapacitásokkal végezheti a munkát. 

9.3. Vállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős irányítását megfelelő szakember állandó 
jelenlétével folyamatosan biztosítja, és a munkát a Megrendelő által jóváhagyott 
részletes ütemterv - Projektterv - betartásával teljesíti. 

9.4. Vállalkozó kötelezettsége a Pályázatban kiírt követési és megvalósítási dokumentumok 
felfektetése és előírásoknak megfelelő (folyamatos) vezetése. 

9.5. Ha a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettséget megszegi, úgy az 
emiatt szükséges előzetes vizsgálatok, szakvélemények költségét viseli. 

9.6. Vállalkozó köteles munkáját gondosan megszervezni és Megrendelő figyelmét az 
esetleges akadályoztatásokra késedelem nélkül felhívni, hogy minden előrelátható 
akadály időben megszüntethető legyen. 

9.7. Vállalkozó ezúton kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt kellő időben értesíti 
arról, ha megszűnése, átalakulása, felszámolása, cégjogi helyzetében változás, illetve 
ezzel azonos következményekkel járó esemény bekövetkezése várható. E tekintetben a 
kellő időpont azt az időpontot jelenti, amikor a Vállalkozó vagyoni helyzete még 
lehetővé teszi a szerződés szerinti teljesítést. Ezen értesítés elmulasztása a Vállalkozó 
részéről szerződésszegésnek minősül. Ha a Vállalkozó helyére - jogszabályszerűen -
jogutód lép, úgy a jogutód jelen szerződés szerinti vállalkozói minőségének 
elismeréséhez, a szerződés további teljesítéséhez a Megrendelő beleegyező nyilatkozata 
szükséges. 

10. Általános feltételek 

10.1. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott 
tervdokumentáció alapján a munka a pályázati feltételek szerinti mennyiségben és 
minőségben elkészült és azt a Megrendelő átvette, a teljesítés-igazolást kiadta. 

10.2. A felek megállapodnak abban, hogy pótmunkának az a tevékenység minősül, amelyet 
jelen szerződés Megrendelője ilyen minősítéssel elismer. Pót- és többletmunkát a 
Vállalkozó csak a Megrendelővel kötött szerződés, vagy szerződésmódosítás alapján, 
kizárólag Megrendelő képviselőjének előzetes jóváhagyása után végezhet. 

10.3. Vállalkozó köteles a projektdokumentációban kellően nem részletezett szolgáltatási és 
műszaki megoldások dokumentációját elkészíteni, leegyeztetni, Megrendelővel 
jóváhagyatni, és a munkát a jóváhagyott megoldás szerint elvégezni. Az előzőek szerinti 
teljesítések ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza. 

10.4. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatt a projekt megvalósítási konzultációkba 
bekapcsolódik, és a projekt megvalósításához szükséges dokumentumokat időben 
elkészíti. A projektterv-dokumentáció hiányára, hibájára, stb. való hivatkozás alapján a 
határidők nem módosíthatók, a többletköltségek nem érvényesíthetők. 



10.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkező esetleges viták 
(műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a megvalósítást, nem adnak alapot a 
határidő módosítására. 

11. Jótállási és szavatossági feltételek 

11.1. Vállalkozó az általa megvalósított munkákra 12 hónap jótállást (garanciát) vállal. 

11.2. A jótállási időtartam kezdetét a sikeres átadás-átvétel dátumától kell számítani. Jótállási 
javítás esetén a határidő a Ptk. 308. § (5) bekezdése szerint meghosszabbodik, illetve 
újra kezdődik. 

11.3. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére Megrendelő 
igénye szerint nem szűnteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, vagy kötelezettségét 
vitatja, Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségére más vállalkozóval elvégeztetni. 
A javítás (pótlás) költségét Vállalkozó utólag nem vitathatja. 

12. Egyéb megállapodások 

12.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 
a) Megrendelő részéről Méreg Gábor projektmenedzser 

telefon: 06 30 621 9417 
e-mail: drmeta@vipmail.hu 

b) Vállalkozó részéről: 
telefon: 
e-mail: 
jogosult eljárni. 

12.2. A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. XXXV. fejezete és 
Általános Rendelkezései, a Kbt, valamint az egyéb ide vonatkozó jogszabályok 
előírásai az irányadók. 

12.3. E szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban a felek a szerződéskötés helye 
szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróságok előtt érvényesítik igényeiket. 

12.4. A szerződés csak az 1., 2., 3. számú mellékletekkel együtt érvényes. 

12.5. A szerződést csak a Szerződő Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem 
helyettesítheti a szerződés módosítását bármiféle más megállapodás. 

Jelen szerződés ... oldalból áll, melyet Felek oldalanként szignáltak, valamint csatolva az 1-
3.. számú mellékletek. 

Mellékletek: 
1. számú: Ajánlati Felhívás 
2. számú: Dokumentáció 
3. számú: Ajánlat (benne a Projektterv) 

Budapest, 2009. 
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