
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 

Postai cím: Kőrösy József utca 7-9. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1117 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Informatikai szolgáltatások elvégzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 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 

 

 

- 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 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második Rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 TED 2009/S 46–067212 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 3970/2009 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

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

Postai cím: Böszörményi út 35/a. 

Város: 1126 Postai irányítószám: Budapest 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen  nem 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2017/04/03 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017/04/20 

V.2.4) A szerződés értéke 



A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 28.740.000,- 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

 Részteljesítés 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


