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I. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDOKOLÁSA 
 

 

 

 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. §-a rögzíti az 

irányadó közbeszerzési értékhatárokat, melynek értelmében árubeszerzés esetén a nemzeti közbe-

szerzési értékhatár 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig nettó 15 millió forint. 

 

Tekintettel arra, hogy jelen beszerzési eljárás becsült értéke – figyelemmel az ajánlatkérőnek a Kbt. 

19. §-ában foglalt egybeszámítási kötelezettségére is – nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékha-

tárt, nem szükséges a közbeszerzési törvény (Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

 

Fentieknek megfelelően ajánlatkérő a közbeszerzési törvény jogszerű mellőzésével beszerzési eljá-

rást folytat le. 

 

A beszerzési eljárás az ajánlattételi felhívás és dokumentáció ajánlatkérő által kiválasztott ajánlatte-

vők részére történő egyidejű, közvetlen megküldésével indul. Az ajánlattételi felhívás olyan gazda-

sági szereplőknek kerül megküldésre, akik a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az 

ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. 

 

Jelen ajánlattételi felhívást Ajánlatkérő Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás („Ajánlatkérő”) 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzata 

(„Szabályzat”) alapján állította össze az alábbiak szerint. 
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II. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

 

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás, mint ajánlatkérő beszerzési eljárást kezdeményez 

„Hőkamara rendszer kiépítése és üzemeltetése” tárgyban. 

 

Az ajánlatkérő megbízásából az Ajánlattevőt a beszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi-

ak szerint tisztelettel felkérem. 

 

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: 

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 

székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

telefon: +36-72/ 533-918 

ajánlatkérő kapcsolattartója: Hummel Márk 

e-mail címe: hummel.mrk@gmail.com 

 

Az ajánlatkérő megbízásából eljáró szervezet neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és 

honlap címe: 

A Közbeszerző Konzorcium (Pécs) tagjaként az Apex-MM Kft. 

címe: 1027 Budapest, Fő utca 92. 

e-mail: bodorics@apex-mm.hu 

 

b) Az az elérhetőség, amelyen a dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díj-

mentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek: 

Ajánlatkérő a jelen ajánlattételi felhívást és dokumentációt közvetlenül, e-mail útján küldi meg 

az ajánlattevők részére. 

 

c) A beszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Összesen 4 db hőkamera beszerzése és üzemeltetése a III. fejezetben megadott címeken. 

 

d) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az eljárást lefolytatják: 

Vállalkozási szerződés. 

 

e) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

• A hőkamerák szállítása és üzembehelyezése (árubeszerzés): a szerződéskötéstől számított 7 

hét. 

• A hőkamerák üzemeltetése (a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatás): az üzembehelyezéstől 

számított 24 hónap. 

mailto:bodorics@apex-mm.hu
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f) A teljesítés helye: 

Pécs közigazgatási területén belül, a III. fejezetben megadott címeken. 

 

g) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

• Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség ajánlattevőt terheli. 

• Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költsé-

geivel kapcsolatban. 

• Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF 

• A nyertes ajánlattevő ajánlatában megadott ár a szerződés teljesítése során kötött. 

• Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

• A számla kifizetése – a szabályos teljesítés-igazolással ellátott számla esetén – átutalás útján, 

30 napon belül történik a IV. Vállalkozási szerződés(tervezet) c. fejezetben foglalt feltételek 

szerint. 

• A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése az irányadó. 

 

h) Az ajánlatok értékelési szempontja: 

A beszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlat benyújtó-

ja. 

 

i) Az ajánlat benyújtásának módja: 

Az ajánlatot bodorics@apex-mm.hu e-mail címre közvetlenül, nem módosítható pdf fájlban kell 

benyújtani. 

 

j) Az ajánlattételi határidő: 

2020. szeptember ……. 10:00 óra. 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2020. szeptember ……. 

 

k) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven 

is benyújtható-e az ajánlat: 

Az ajánlattétel nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

 

l) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

Az ajánlattételi határidő lejártától 30 nap. 

 

m) A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ: 

Az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

A szerződés teljesülését biztosító mellékkötelezettségek rendszerét a Dokumentáció szerződés-

tervezete (IV. fejezet) tartalmazza. 

 

n) Alkalmassági követelmény: 

 Ajánlatkérő a kiválasztott ajánlattevőket teljesítésre alkalmasnak ítéli, ezért külön alkalmassági 

követelmények igazolását nem írja elő. 

 

o) További információk: 

 

1. Alternatív ajánlat és részajánlattétel lehetősége 

Többváltozatú és/vagy részajánlat érvényesen nem nyújtható be. 

 

2. Kiegészítő tájékoztatás 

- Az ajánlattevők jogosultak kiegészítő tájékoztatást kérni. 

mailto:bodorics@apex-mm.hu
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- Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani a bodo-

rics@apex-mm.hu e-mail címre, ésszerű határidőben. Ajánlatkérő ésszerű határidőben érke-

zett kérésnek azt tekinti, amely az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapon 14.00 órá-

ig írásban benyújtásra kerül. 

- Ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidőt 

megelőző munkanapon 12.00 óráig megadja. 

- Amennyiben erre nem lenne képes, úgy új ajánlattételi határidőt állapít meg. 

 

3. Hiánypótlás lehetősége 

- Az ajánlatkérő egy alkalommal biztosítja hiánypótlás lehetőségét, azonban az ajánlat részét 

tartalmazó „Felolvasólap” hiányára hiánypótlás nem biztosítható. 

- Az ajánlati ár hiánypótlás keretében sem módosítható! 

- Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az egyéb hiányok pótlására az elrendelést 

követő munkanap 14.00 órai határidőt biztosít. 

 

4. A Társulás által folytatandó beszerzési eljárások keretében az ajánlattétel feltételeként elő kell 

írni, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy nincs egy évnél régebbi lejárt köztartozása 

és helyi adó tartozása, vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy a nyertes Ajánlattevővel a szerződés 

megkötésének feltétele – Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztálya 

által, a szerződés aláírását megelőző 30 napon belül kiállított – általános adóigazolás benyúj-

tása, mely tanúsítja, hogy a szerződő félnek nincs helyi adó tartozása.  

 

Továbbá, amennyiben nyertes Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók nyil-

vántartásában, úgy szükséges a számla kiegyenlítését megelőzően a NAV által kiállított adó-

igazolás benyújtása.  

Kifizetés csak a nemleges igazolás benyújtását követően teljesíthető. 

 

5. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. 

§ (1) bekezdés 1. pontja alapján a Társulás által folytatandó beszerzési eljárások keretében az 

ajánlattétel feltételeként elő kell írni annak igazolását, hogy a kiadási előirányzatok terhére 

nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvé-

nyesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifize-

tés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen felté-

tel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogo-

sult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüg-

gő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezett-

ről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell 

érteni.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés 

megkötésének időpontjáig be kell nyújtania az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-

vény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a jogszabályban meghatározózott melléklet szerinti 

nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

Kifizetés abban az esetben teljesíthető amennyiben az Ajánlatkérő eleget téve az államháztar-

tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek el-

lenőrizte, hogy a szerződést kötő másik fél átlátható szervezetnek minősül. 

 

6. Az ajánlat tartalma (csatolandó dokumentumok) 

mailto:bodorics@apex-mm.hu
mailto:bodorics@apex-mm.hu
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• Előlap (Az „A” melléklet szerint) 

• Felolvasólap (A „B” melléklet szerint. Értelemszerűen kitöltött adattartalommal.) 

• Cégszerűen aláírt Ajánlattevői nyilatkozat (A „C” melléklet szerint) 

• A hőkamera műszaki leírása 

• Az ajánlatot aláíró kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldánya vagy 

aláírásmintája. 

 

7. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beszerzési eljárást indoklás nélkül eredménytelenné 

nyilváníthatja. 
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III. FELADATLEÍRÁS, MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 
 

 

A COVID várható második hullámára történő felkészülés részeként hőkamerák beszerzése szüksé-

ges. Az önkormányzati társulás intézményei alábbi telephelyein kerül sor hőkamera felszerelésére. 

 

• Integrált Nappali Szociális intézmény 

-  Pécs, Felsőbalokány u 1.  1db 

-  Pécs, Littke József u. 23.  1db 

-  Pécs, Garay u. 33.   1db 

 

• Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

- Pécs, Megye u. 22.   1db 
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IV. SZERZŐDÉS(TERVEZET) 
 

 

amely létrejött egyrészről 

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Képviseli: …. 

Adószám: ………. 

Bankszámlaszám: ………………. 

Számlavezető pénzintézet: ……………….. 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészt 

 

másrészt, a 

másrészről:    

székhelye:     

képviseli:    

cégjegyzékszám:    

adószám:   

KSH szám:   

bankszámla szám:   

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) együttes említésük esetén: Szerződő Felek között az 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

A Szerződő Felek a jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy azt nem előzte meg közbeszerzési 

eljárás, mert a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 16.-17.§ alapján megállapított 

becsült érték, a jelen szerződés tárgya szerinti beszerzés a közbeszerzési értékhatár alatt marad. A 

beszerzésre a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési szabályzata szerint került sor. 

 

1 A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

Felek célja, hogy Vállalkozó a Megrendelő telephelyein a 3. sz. mellékletben részletezett Hőkamera 

kiépítés és üzemeltetés szolgáltatásokat nyújtsa. 

 

Vállalkozó alvállalkozót vesz/nem vesz igénybe jelen Megállapodásban meghatározott feladatok 

részbeni ellátásával. 

 

Jelen szerződés megkötésével Megrendelő a 3. sz. mellékletben részletezett Alap szolgáltatás 

csomagot rendeli meg a 4. sz. mellékletben megadott helyszínekre. A 3. sz. mellékletben 

részletezett Opcionális szolgáltatások kapcsán nincs megrendelési kötelezettség, azokat Megrendelő 

külön megrendelése esetén teljesíti Vállalkozó. 

 

2 A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

 

A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben foglalt feladatokat szerződésszerűen, szakszerűen és 

kifogásmentesen, határidőben és az átvételi kritériumok szerint teljesíti. 

 

A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljesítése során részéről eljáró 

szakemberei, illetve a Vállalkozó közreműködői a helyszíni munkavégzés alatt alkalmazkodjanak 

Megrendelő munkarendjéhez, továbbá a Megrendelő működési területén irányadó tűz- és 

balesetvédelmi, valamint rendészeti és egyéb előírásokhoz.  
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A Vállalkozó képviselője a Szerződés teljesítés során köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan 

körülményről, mely a Szerződés teljesítését veszélyeztetné, vagy ha nem biztosítottak a 

munkavégzéshez szükséges feltételek. 

 

A feladatok fogadására Vállalkozó e-mail elérhetőséget köteles biztosítani. A kapott 

megrendeléseket Vállalkozó köteles 3 munkanapon belül visszaigazolni Megrendelő részére. 

Helyszíni kiszállással járó megrendelések esetében a válaszban meg kell jelölni a 

felülvizsgálat/munkavégzés várható időpontját. 

 

Vállalkozó a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges szoftver használatához és üzemeltetéséhez 

rendelkezik a szükséges licenc jogokkal és a kamera üzemeltetéséhez szükséges licenceket átadja a 

Megrendelőnek a kamera élettartama idejére. 

 

A szolgáltatáshoz szükséges Eszköz (kamera) a Vállalkozó tulajdonát képezi, amelyet a Felek 

együttes szándéka szerint Vállalkozó elad, a Megrendelő pedig megvásárol. Az Eszközök vételára 

az jelen szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott vételár (listaár), amelyet a Felek 

megállapodása alapján a Megrendelő 24 havi kamatmentes részletben fizet meg. 

Vállalkozó a kezdeti felszerelési és beüzemelési díjra szintén 24 havi kamatmentes részletet biztosít 

a 3. sz. mellékletnek megfelelően. 

 

A Vállakozó a szolgáltatáshoz igény esetén kedvezményes backup mobil internet adatkapcsolatot 

biztosít, külön egyedi előfizetői szerződés alapján. A teljesítéshez a Megrendelő részéről szükséges 

feltételeket Vállalkozó köteles haladéktalanul közölni Megrendelővel. 

 

Megrendelő által elvárt és Vállalkozó által vállalt teljesítési határidők: 

Alap szolgáltatás csomagon belüli HW 

eszközök telepítése 

Megrendelést követő számított 7 héten belül 

Opcionális szolgáltatások telepítése vagy 

igénybevétele 

Megrendelést követő számított 6 héten belül, 

amennyiben nem az alapszolgáltatással együtt kerül 

megrendelésre 

Megrendelő által kért helyszíni kiszállás 

(felülvizsgálat/munkavégzés kapcsán):  

Megrendelővel történt egyeztetést követő 5 munka-

napon belül 

 

A fenti határidőktől csak indokolt esetben lehet eltérni, Megrendelő előzetes írásos tájékoztatását és 

jóváhagyását követően. Ezen esetben Vállalkozó nem esik késedelembe, kártérítési kötelezettsége 

nem keletkezik az új teljesítési határidőig. 

 

3 A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

 

Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és adatot, 

mely a Szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges, valamint kijelöli a kapcsolattartót. A 

Megrendelő a Vállalkozó feladatainak teljesítéséhez szükséges információkat – szükség esetén – 

köteles írásbeli formában átadni. Az információ formájára vonatkozóan nincsenek további 

megkötések. Amennyiben ilyen információk nem állnak a Megrendelő rendelkezésére, azok 

biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. 

 

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót a Megrendelőre vonatkozó és a teljesítés helyét érintő 

biztonsági előírásokról, azok betartása érdekében. 

 

A Megrendelő jogosult arra, hogy a Vállalkozót a Szerződés szerinti feladatai teljesítése során a 

Megrendelő telephelyein, a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban 

ellenőrizze. Az ellenőrzések a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatják. 
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A kamera GDPR megfelelősége: Felek rögzítik, hogy a kamera rendelkezik azokkal a 

tulajdonságokkal és beállítási módozatokkal, ami által a Szerződés aláírásának napján  hatályos 

adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően tud működni, ugyanakkor a Vállalkozó nem vállal 

felelősséget a működéssel kapcsolatos adatvédelmi megfelelősségért, ugyanis ennek biztosítása 

Megrendelő feladata és kockázata, tekintettel arra is, hogy Megrendelő saját döntése hogy a 

kamerákat hova szereli fel, kik jogosultak a felvételeket megtekinteni és a felvételek tárolásával 

kapcsolatban Megrendelő milyen belső szabályozási rendet alakít ki. 

 

4 OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSÉNEK MÓDJA 

 

Megrendelő elektronikus levélben megadja a Vállalkozónak a teljesítendő szolgáltatásra vonatkozó 

igényét, a feladat specifikációját, követelményeket és a kért teljesítési határidőt (Ajánlatkérés). 

 

A Vállalkozó az Ajánlatkérés átvételét követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben 

nyilatkozik annak elfogadásáról vagy kezdeményezi az abban foglaltak módosítását, továbbá 

Megrendelő részére árajánlatot küld, amiben részletezi az ajánlati árat és a szolgáltatás leírását. Az 

ajánlati ár a Szerződésben foglalt díjak alapján kerül kiszámításra.  

 

Megrendelő a Vállalkozó által elkészített árajánlat elfogadása után egyedi megrendelést ad ki 

Vállalkozó részére, melyen feltűnteti az Árajánlat azonosító számát vagy megnevezését és dátumát. 

 

5 SZÁLLÍTÁS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 

 

A jelen szerződés 3. számú melléklete szolgál arra, hogy Megrendelő a Vállalkozó részére 

bejelentett vételi szándéka, majd annak a Vállalkozó által történő elfogadását követően Felek 

meghatározzák, hogy közöttük pontosan mely eszközök megvásárlása tekintetében jött létre 

adásvétel a jelen szerződésben foglaltak szerint.  

 

A Vállalkozó a készülék üzembe helyezésekor vagy azt követően, a Megrendelő által megjelölt és 

kiválasztott személyt a gép kezeléséről és használatáról, jelen Szerződés 3. sz. mellékletében 

meghatározott díjon, oktatásban részesíti, minden további oktatást a mindenkor érvényes Opcionális 

szolgáltatási díjak díjszabás alapján számláz a Megrendelő részére. A kezelőszemélyzet köteles a 

kezelési utasítást betartani. Ha a kezelő személyében bekövetkezett változás miatt újabb oktatás 

lenne szükséges, úgy erről Megrendelő köteles értesíteni a Vállalkozót, aki azt a Megrendelő 

költségére a mindenkor érvényes Opcionális szolgáltatási díjak szerint elvégzi.   

 

A szerződés tárgyát képező Eszköz adásvételével kapcsolatban Felek megállapodnak, hogy a 

kiépítés befejező időpontjában Megrendelő az Eszközt átveszi, mellyel egyidejűleg a Megrendelő 

megszerzi az Eszköz feletti tulajdonjogot és viseli az azzal kapcsolatos terheket és a kárveszélyt. 

Vállakozó az Eszköz vételárrészletét a Megrendelő részére kiszámlázza, Megrendelő a 

kedvezményes vételárrészletet Vállalkozó részére megfizeti. 

 

A Vállalkozó a szakszerűtlen kezelés miatt bekövetkező meghibásodásokért nem vállal felelősséget. 

 

Amennyiben Megrendelő további üzembe helyezési szolgáltatást is rendel Vállalkozótól a 3. sz. 

Mellékletben részletezettek szerint, úgy Megrendelő köteles a saját költségén, az ismert üzembe 

helyezési időpontra a gép felállítási helyét úgy előkészíteni, hogy a Vállalkozó az üzembe helyezést 

elvégezhesse, továbbá biztosítani köteles a szükséges személyi és tárgyi feltételeket: pl. 

rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező szakember ottlétét vagy azonnali elérhetőségét, a 

készülék használatára jogosult személy jelenlétét, valamint minden olyan egyéb előkészületet, 

amelyben a Felek megállapodtak. Amennyiben a szállításhoz vagy az üzembe helyezéshez 
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szükséges feltételek bármelyike nem teljesül, a Vállalkozó jogosult a felmerült többletköltségeit (pl. 

többszörös kiszállási díj) a Megrendelőnek kiszámlázni a mindenkori Opcionális szolgáltatási díjak 

szerint. Az üzembe helyezést teljesítettnek kell tekinteni az Üzembe helyezési jegyzőkönyv 

aláírásával, vagy ha a Megrendelő az Üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírását alapos ok nélkül 

megtagadja, akkor az üzembe helyezés napjával. 

 

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 3. sz. mellékletben rögzített berendezések fizikai 

felszerelését és annak konfigurációját elvégzi a Megrendelő által előzetesen kijelölt helyeken. A 3. 

sz. mellékletben szereplő telepítési és konfigurációs költségek maximum 6 munkaórát tartalmaznak, 

melynek nem része az előzetes adatok alapján történt előkonfiguráció. Minden ezen időtartamot 

meghaladó tevékenység mely az alapvető beállításokon (hálózati előkonfiguráció, felszerelés, 

lokális riasztás egy számítógépre) túl merül fel, a 2. sz. mellékletben Opcionális szolgáltatási díjak 

árlista alapján kerül utólagos elszámolásra az Üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján. A telepítésre 

kijelölt helyeken (mely minden esetben minimum 15 x 15 cm sík felület) a Megrendelő feladata a 

megfelelő hálózati csatlakozás (cat5e / cat6 RJ45, PoE 802.3af ) kialakítása és megfelelő hálózati 

sávszélesség (minimum 10Mbit/secundum) biztosítása a kijelölt hálózati csatlakozási pontig. A 

Vállalkozó a nem megfelelő hálózati kiépítésből fakadó esetleges meghibásodásokért nem vállal 

felelősséget. Lokális riasztások kezeléséhez a Megrendelő feladata PC/MAC számítógép 

biztosítása, míg távoli riasztás igénye esetén internetelérés biztosítása szükséges a kamera felé. 

Megrendelő minden esetben köteles a telepítés előtt minimum 3 munkanappal elküldeni a kamera 

javasolt hálózati címeit (IP, maszk, átjáró), az esetleges képrögzítés háttértárának hálózati címét és a 

kliens szoftvernek szánt PC/MAC konfiguráció hardver és szoftver paramétereit.  Amennyiben 

Megrendelőnek olyan távoli riasztással kapcsolatos igénye merülne fel melyhez internetelérés 

szükséges, vagy a Vállalkozó által biztosított eszközöket más szoftver / hardver elemekkel 

integrálná, úgy azt köteles írásban előre jeleznie. 

 

A 2. sz. mellékletben szereplő Thermal Radiometry szenzorral ellátott kamera felületi hőmérséklet 

mérésére alkalmas, éppen ezért pontos mérési eredményeket kizárólag beltérben, konstans módon 

temperált helységben, 16 °C felett biztosít. Amennyiben a kamera körüli külső hőmérséklet a 

beállítotthoz képest 3 °C mértékben, illetve amennyiben a páratartalom 10% mértékben változik, 

úgy a mérési eredmények akár 2% mértékben is eltérhetnek a valós adatoktól. 

 

6 DÍJAK 

 

Felek megállapodnak, hogy a 1. pontban részeltetett szolgáltatások ellátásáért a Megrendelő a 3. sz. 

melléklet alapján meghatározott díjakat fizeti meg a Vállalkozó részére. 

 

7 FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

Vállalkozó a szolgáltatások ellátásáért járó díjról havonta jogosult számlát kiállítani. Az eszközök 

részletfizetése együttes számlán történik. 

 

A Megrendelő a Vállalkozó részére a díjat a számla kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül, 

banki átutalással egyenlíti ki a számlán megjelölt bankszámlára. 

 

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot 

számíthat fel. 



13 

 

 

8 A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

Megállapodást Felek a jelen feltételekkel 24 hónapig terjedő határozott időre kötik, amely a 

Megállapodás hatályba lépésének napjával számszerűen megegyező napon telik le.  

 

A határozott idő leteltével, amennyiben a szerződés nem kerül meghosszabbításra és a szerződés 

megszűnik a Megrendelő továbbra is jogosult a licencszelt szoftverek használatára az eszköz 

élettartama alatt; illetve a hardver eszközök a Megrendelő tulajdonában maradnak, amennyiben az 

összes vételárrészletet megfizette. 

A szerződés rendkívüli megszűnésével egyidejűleg a Megállapodásból származó minden fizetési 

kötelezettség azonnal esedékessé válik. 

 

9 ELJÁRÁS 

 

Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatok elvégzése során a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal köteles eljárni. A Vállalkozó a Szerződésekben meghatározott kötelezettségeit 

megfelelően képzett személyzettel, a szakismerettel rendelkező szervezettől elvárható gondossággal 

és szakszerűséggel teljesít. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat 

a lehető legjobb tudása és tapasztalata alapján, az információbiztonság védelemben általa ismert 

legfejlettebb módszertant és technikát alkalmazva végzi el.  

 

A jelen Szerződés időtartama alatt Vállalkozó vállalja, hogy a meghibásodott kameráért 

térítésmentesen elmegy arra a helyszínre, ahova annak idején a termék leszállításra került, azonban 

a leszerelés/újrafelszerelés költsége és feladata Megrendelőt terheli. A meghibásodott kamerát a 

gyártó bevizsgálja, és amennyiben gyártónak felróható okból következett be a hiba, úgy az újonnan 

kihelyezett cserekamerát Megrendelő térítésmentesen megtarthatja. Amennyiben a vizsgálat 

eredményeképp megállapítható, hogy nem eszközhiba történt vagy nem a Vállalkozónak felróható 

okból következett be meghibásodás, úgy Megrendelő köteles Vállalkozó részére számla ellenében a 

számlán szerepelő fizetési határidőig megfizetni a cserekamera árát, továbbá a kiszállással 

kapcsolatban felmerült költségeket is. 

 

Amennyiben a Megrendelő jótállási/kellékszavatossági jogát olyan dologra kívánja érvényesíteni, 

amely egyértelműen abból fakad, hogy nem tartotta be a Vállalkozó/gyártó előírásait, vagy a gépet 

olyan személy kezelte, vagy próbálta javítani, aki erre nem volt jogosult, ebben az esetben igényét a 

Vállalkozó elutasítja. Mindennemű vis maior, azaz előre nem látható üzemi, közlekedési vagy 

szállítási zavarok, tűzkárok, áradások, földrengések, háború, előre nem látható munkaerő-, energia-, 

nyersanyag- vagy segédanyaghiányok, sztrájkok, hatósági rendelkezések vagy más, nem a 

teljesítésre kötelezett félnek felróható okból bekövetkező olyan akadályok, amelyek a gyártást, a 

szállítást vagy az átvételt csökkentik, késleltetik, megakadályozzák vagy ellehetetlenítik, mentesítik 

a Vállalkozót a szállítási, a Megrendelőt az átvételi kötelezettség alól, a zavar időtartamának és 

nagyságrendjének megfelelően. 

 

A fentebb felsorolt vis maior esetekben szavatossági jogok és jótállással kapcsolatos jogok sem 

érvényesíthetők. A jótállással kapcsolatos és a szavatossági jogok Magyarországon kívül nem 

érvényesíthetők. Egyébként a szavatossági és jótállási igény érvényesítésére a Polgári 

Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadók. 

 

10 SZOFTVER, SZERZŐI JOGOK 

 

Amennyiben a kamera rendeltetésszerű használatához a kamerához tartozó számítástechnikai 

program, szoftver futtatása szükséges, úgy ezen szoftverre vonatkozóan a Vállalkozó korlátozott 
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végfelhasználói felhasználási engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a szoftvert futtassa, használja a 

saját belső üzleti céljai érdekében. Megrendelő (i) csak azokra a célokra használhatja a szoftvert, 

amelyekre az készült; (ii) nem használhatja a szoftvert más gyártó termékeivel, más termékekkel 

összekapcsolva, kivéve ha az összekapcsolást a dokumentáció meg-engedi; (iii) nem adhat át, nem 

engedményezhet, nem ruházhat át, illetve semmilyen más módon nem tehet hozzá-férhetővé 

semmilyen, a szoftverrel kapcsolatos jogot harmadik személy számára; (iv) szoftverrel kapcsolatos 

információt nem adhat át harmadik személynek; (v) nem sokszorosíthatja a szoftvert (kivéve 

biztonsági másolat célját szolgáló egy példányt vagy ha azt az alkalmazandó jog megengedi); (vi) 

nem változtathatja vagy módosíthatja a Szoftvert; (vii) a Szoftvert nem fordíthatja és nem fejtheti 

vissza, továbbá nem elemezheti belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy az 

alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik. A szoftver 

forráskódjának átadására a Szerződés semmilyen esetben nem terjed ki. 

A Szerződés megszüntetése: határozott idejű szerződésben rendes felmondásnak nincs helye. 

A Szerződés megszűnése nem érinti a Felek titoktartási kötelezettségét. 

 

11 KÖTBÉR ÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS 

 

A Megrendelő a 24 hónapos határozott időtartamú Szolgáltatói szerződés megkötésével vállalja, 

hogy a szerződést a határozott idő lejárta előtt nem mondja fel, illetve nem követ el olyan 

szerződésszegést, amely alapján a Vállalkozó a szerződést felmondja, vagy a szolgáltatást 

korlátozza. 

 

Amennyiben a Megrendelő a fenti kötelezettségeit megszegi, kötbért köteles fizetni. A fizetendő 

kötbér mértéke a szerződésből megmaradt havi szolgáltatási díjak összege, amely egyösszegben 

fizetendő. 

Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében írt mértékű 

késedelmi kamatra jogosult. 

 

A Vállalkozó nem felelős azért a késedelemért, amely abból ered, hogy a Megrendelő vagy annak 

közreműködője késedelmesen teljesíti a Vállalkozó teljesítése szempontjából lényeges 

kötelezettségét, vagy amennyiben vis maior okozza. Az ilyen akadály fennállásáról a Vállalkozó 

haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt. Az értesítés elmulasztásából eredő kár a 

mulasztó Felet terheli. 

 

12 KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

 

A Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján felel minden olyan kárért, amelyet a 

Megrendelő vagyonában, eszközeiben okoz. 

 

A fenti esetekben Vállalkozó kárfelelőssége minden esetben csak a tényleges és igazolt kár 

megtérítésére vonatkozik. 

 

13 TITOKTARTÁS 

 

A Szerződés aláírásával a Felek feltétlen és visszavonhatatlan kötelességet vállalnak arra, hogy a 

Szerződés végrehajtása során tudomására jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartják. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy  

a) a Szerződés tartalmát, az együttműködésük keretei között folytatandó tevékenységüket teljes 

körűen, továbbá  

b) a Szerződés keretei között, valamint azt megelőzően - akár szóban, akár írásban, vagy bármely 

egyéb módon – átadott, illetve bár-milyen módon tudomásukra jutott műszaki, jogi, üzleti, avagy 
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gazdasági információt, tényt, adatot, dokumentumot – ideértve, de nem csak erre korlátozva know-

how-t, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat, bizalma-

san kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem 

reprodukálják, kivéve, ha ahhoz az átadó Fél előzetesen írásban hozzájárult.  

c) A Szerződés szerinti bármely információt fogadó fél tudomásul veszi, hogy bármely átvett in-

formáció bizalmasnak minősül e minőség feltüntetése nélkül is.  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződést vagy annak bármely eredményét referenciaként a 

Megrendelő írásbeli engedélyével használhatja fel. Vállalkozó jogosult a cég marketing 

tevékenysége során, ismertető és prezentációs anyagokban jelen szerződés tárgyát referenciaként 

bemutatni a Megrendelő előzetes engedélye alapján. 

 

Kapcsolattartás 

A Felek a Szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás érdekében a szerződéskötéssel 

egyidejűleg kötelesek az illetékes képviselőiket kijelölni, megadva elérhetőségüket az 1. sz. 

melléklet szerint. 

 

Feleknek egymás közötti értesítéseiket írásban (levélben, e-mail) kell megtenniük, és valamennyit 

ugyancsak írásban vissza kell igazolniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor 

azt címzett kézhez vette. 

 

14 VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A Mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a Szerződés csak a hozzá csatolt 

Mellékleteivel együtt tekinthető érvényesnek. 

 

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás tartalmát, különös tekintettel a Megrendelőt 

esetlegesen terhelő kötbérfizetés, mint többletkövetelés lehetőségére az adásvétel időpontja előtt 

megismerték és azt kifejezetten elfogadták. 

 

A Szerződés 4 példányban, magyar nyelven készült. A Szerződés 3 eredeti példánya a Megrendelő, 

1 eredeti példánya a Vállalkozó részére került átadásra, az aláírását követően.  

 

A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére jogosultak, annak hatályba lépését jogszabályi 

vagy a Félre irányadó társasági jogi rendelkezések nem akadályozzák vagy korlátozzák. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Kapcsolattartók 

2. sz. melléklet: Üzembe helyezési jegyzőkönyv minta 

3. sz. melléklet: Díjazás 

4. sz. melléklet: Műszaki melléklet 

 

Pécs, ……………………..….  Pécs, … ……………………….. 

 

 

 

 ............................................... ......................................…. 

 Megrendelő Vállalkozó 

     Pfeffer József 

     elnök   

    Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás ……………... 
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1. sz. melléklet: Kapcsolattartók 
 

 

 

A Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek következő munkatársai (megbízottjai) jogosultak 

állásfoglalásra: 

 

Megrendelő Elsődleges kapcsolattartó 

Személy 

Másodlagos kapcsolattartó 

személyek (napi együttműködés) 

Szervezeti egység   

Név   

Mobil   

E-mail   

Értesítési cím:  

 

Vállalkozó Elsődleges kapcsolattar-

tó személy 

Másodlagos kapcsolat-

tartó személy 

Hibabejelentés 

Szervezeti egység    

Név    

Telefon    

E-mail    

Értesítési cím:   
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2. sz. melléklet: Üzembe helyezési jegyzőkönyv  
 

Felvéve:  

 

Helyszín:  

 

 

Jelen vannak:    Megrendelő neve és képviselője 

      

  

 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a ……………….. keltezésű ………………………………. megrende-

lésben foglaltaknak eleget tett és a ……………………………………. (Szék-

hely:………………………………………………………………………) Megrendelő részére 

…………………………………………………………………………………………………………

……… elvégezte. 

Vállalkozó a legjobb tudása szerint, a hatályos jogszabályok betartásával végezte. 

 

Megjegyzés: 

             

             

             

             

              

 

 

Megrendelő képviselője kijelenti, hogy elfogadja a Vállalkozó teljesítését, így a szolgáltatás nyújtá-

sa megkezdődött. 

 

 

Kártérítési igény nem merült fel Kártérítési igény felmerült 

 

 

 

kmf. 

 

 

dátum:  …………………….. 

 

 

 

……………………………………………….. 

név: 

beosztás:     

  

Cégnév                

 



 

3. sz. melléklet: Díjazás 
 

 

 

1 db hőkemera ajánlati ára:   nettó …………….. Ft 

1 db hőkamera üzemeltetésének ajánlati ára: nettó ……….……. Ft/hó 

 

Megrendelő a vételárat azüzemeltetési szolgáltatás időtartama alatt havonta, 24 havi egyenlő 

részletben fizeti meg. 

 

 

IP kamerák az alábbi helyszínekre kerülnek kihelyezésre: 

 

• Integrált Nappali Szociális intézmény 

-  Pécs, Felsőbalokány u 1.  1db 

-  Pécs, Littke József u. 23.  1db 

-  Pécs, Garay u. 33.   1db 

 

• Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

- Pécs, Megye u. 22.   1db 



19 

 

 

 

4. sz. melléklet: Műszaki melléklet 

 

 

A Kamera Rendszer működésének műszaki leírása: 
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V. IRATMINTÁK 
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„A” 

 

Ajánlattevő neve: …………………… 

székhelye: …………………… 

adószáma: …………………… 

cégjegyzékszáma: …………………… 

 

Az ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: …………………… 

 telefonszáma: …………………… 

 e-mail címe:  …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

A J Á N L A T 
ELŐLAP 

 

 

PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS 

 

„HŐKAMERA RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE” 
 

 

TÁRGYÚ BESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….., 2020. szeptember ….. 
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„B” 

 

 

FELOLVASÓLAP 
 

 

 

Ajánlatkérő neve: Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 

 

A beszerzési eljárás tárgya: Hőkamera rendszer kiépítése és üzemeltetése 

 

Ajánlattevő neve: ……………………………………. 

 

Ajánlattevő székhelye: …………………………………….. 

 

 

A fenti tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának tartalmát meg-

ismertük, feltételeit elfogadjuk. 

A „III. Feladatleírás” és „IV. Szerződéstervezet” című fejezetében meghatározott tartalomnak 

megfelelő teljesítést az alábbiak szerint vállaljuk: 

 

1 db hőkemera ajánlati ára:   nettó …………….. Ft 

1 db hőkamera üzemeltetésének ajánlati ára: nettó ……….……. Ft/hó 

 

A fenti egységárakkal számított nettó ajánlati ár 4 db kamera szállítására és 24 havi üze-

meltetésére: ………………… Ft, 

azaz ………………………………………………………. forint. 

 

A nettó ajánlati ár a hatályos jogszabályban meghatározott ÁFÁ-n kívül minden, a teljesítéssel 

kapcsolatos költséget tartalmaz. 

 

Az ár a teljesítés során kötött. 

 

Kijelentem, hogy ajánlatunk nyertessé nyilvánítása esetén készek vagyunk a szerződés aláírásá-

ra és a teljesítésre. 

 

…………….., 2020. szeptember ….. 

 

 

 

………………………………………… 

(cégszerű aláírás) 
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„C” 

 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 

Hőkamera rendszer kiépítése és üzemeltetése 

tárgyban indított Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás céljára 
 

 

 

Alulírott………………………………………… mint (z)……………………………………… 

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője – 

az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy: 

 

- jelen beszerzési eljárásban kibocsátott ajánlattételi felhívást és dokumentációt, továbbá (adott 

esetben) a kiegészítő tájékoztatás(oka)t átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe 

vettük; 

- az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen 

nyilatkozattal elfogadjuk; 

- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van ajánlattételi 

felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 

érvénytelen; 

- az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum (adott esetben), illetőleg az ilyen 

dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért 

felelősséget vállalunk;  

- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd a „Felolvasólap”-on; 

- eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi felhívásban 

lévő szerződéstervezetet a szerződéskötés alapjául, és amennyiben nyertesnek nyilvánítanak 

bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, a 

szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint; 

- közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a beszerzési eljárás, 

sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Tudatában vagyunk annak is, hogy a 

közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak 

eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

- az Ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően: 

• nincs egy évnél régebbi lejárt köztartozásunk és helyi adó tartozásunk, vagy1 

• van, de annak megfizetésére halasztást kaptunk, 

és nyertes ajánlattétel esetén a szerződés megkötésének időpontjáig a 30 napnál nem régebbi általá-

nos adóigazolást benyújtjuk;  

 

Kijelentem továbbá, hogy 

- a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban Kbt.) 62. és 63. §-ban 

megfogalmazott kizáró okok egyike sem áll fenn a cégünkre, vonatkozóan; 

- a szerződés teljesítéséhez cégünk nem vesz igénybe a Kbt. 62. és 63. § -ban megfogalmazott kizáró 

okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a cégünk által alkalmasságának igazolására igénybe vett 

más szervezet sem tartozik a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

…………….., 2020. szeptember ….. 

 

………………………………………… 

(cégszerű aláírás) 

 
1 Kérjük aláhúzással jelölni a megfelelő részt. 


