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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-328/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

302/2021. (IV. 29.) kgy. határozata 

a „Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület 

biztonsági kamerarendszerének kialakítása” tárgyú beszerzési eljárás 

eredményéről 
 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”; 

d) a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a 

székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó 

rehabilitációjához szükséges intézkedésekről szóló 1285/2015. (IV.30.) Korm. határozat 

alapján „Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület 

biztonsági kamerarendszerének kialakítása” tárgyban beszerzési eljárás került 

lefolytatásra; 

e) a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2021. március 29. napján az alábbi 4 (négy) 

ajánlattevő részére került megküldésre: 

 Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1. 
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 RBD Géza-Mester Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 8000 Székesfehérvár, Székely utca 37. 

 "Alba-Őr Security" Vagyonvédelmi Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

székhely: 8000 Székesfehérvár, Huba utca 5. 

 HS-NET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 8123 Soponya, Árpád út 14.; 

f) 2021. április 9. napja 12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig mind a 4 (négy) 

ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. A beérkezett ajánlatokat a bírálóbizottság megvizsgálta 

és megállapította, hogy azok az előírt feltételeknek mindenben megfelelnek. A 

legkedvezőbb ajánlatot az Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit 

Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta be nettó 3.164.975,- Ft + ÁFA, bruttó 

4.019.518,- Ft összegben; 
 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - úgy döntök, hogy az Önkormányzat 

az Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

köt szerződést az alábbiak szerint: 

 

a) A szerződés tárgya: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 

álló 8000 Székesfehérvár, 7620/5 helyrajzi számú ingatlanon található Vadmadár 

bemutató és vadmadár gondozó, - elsősegélynyújtó épület biztonsági 

kamerarendszerének kialakítása az Önkormányzat 30/8-37/2021. ügyiratszámú 

ajánlattételi felhívásában, valamint annak mellékleteiben szereplő műszaki paraméterek 

alapján; 

b) Az a) pontban leírt feladat ellenértéke nettó 3.164.975,- Ft + ÁFA, bruttó 4.019.518,- Ft. 

c) Teljesítés határideje: a szerződés teljeskörű aláírásától számított 60 nap. 

d) Az Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság az 

Önkormányzat által kiállított teljesítésigazolás alapján 1 db számla benyújtására jogosult. 

Fizetési határidő: a számla beérkezésétől számított 30 napon belül. 

e) Önkormányzat előleget nem biztosít. 

 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a szerződés fedezete 

bruttó 4.020 e Ft összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „Székesfehérvári 

Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 

1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére” megnevezésű 

során rendelkezésre áll azzal, hogy ezen költség 100%-ban finanszírozott, így az támogatás 

terhére kerül elszámolásra. 
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4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester       címzetes főjegyző 


