KTI Nonprofit Kft. 2018. évi 1. számú módosított közbeszerzési terve

Azonosító

Eljárás neve

Leírás
(Az eljárás rövid bemutatása)
Elméleti képzés megvalósítása, e-learning oktatási program keretében. A szakminisztérium
biztonságos közlekedésre nevelési programjának megvalósítása: életkor-specifikus tananyagok és
módszertani útmutatók továbbfejlesztése, felülvizsgálata; a biztonságos közlekedésre nevelés
oktatási anyagainak széleskörű felhasználásának elősegítése.
Akkreditált, kreditrendszerű pedagógus-képzési és motivációs program kidolgozása a biztonságos
közlekedésre nevelés programja alapján; tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, a
biztonságos közlekedésre nevelés oktatási anyagainak felhasználása, hozzáférésének biztosítása
korszerű távoktatási formában a közoktatásban érintett intézmények pedagógusai számára .
Akkreditált, kreditrendszerű pedagógusoknak szóló továbbképzési program megvalósítása.
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KRESZ-SULI Program megvalósítása
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A Biztonságos Utakon Programhoz kapcsolódó feladatok megvalósítása
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A Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Tervhez kapcsolódó
kommunikációs feladatok támogatása
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Informatikai eszközök beszerzése

5

Sharepoint

A feladat során a védtelen közlekedők biztonságát kiemelten veszélyeztető külterületi helyszíneken
kerül sor kisköltségvetésű biztonságnövelő beavatkozásokra.
A feladat célja a gyermekek közlekedésbiztonsági attitűdjéhez kapcsolódó kulcsproblémák
társadalmasiasítása, az eredmények széleskörű megjelenítése, illetve a társadalom
közlekedésbiztonság iránti érzékenységének növelése, az általános közlekedésbiztonsági attitűd
javítása.
A KTI Nonprofit Kft. napi működéséhez, feladat ellátásához, valamint a támogatási szerződésekben
vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, elengedhetetlenül szükséges informatikai eszközök
beszerzése.
WEB lap szolgáltatás (dokumentum megosztás)

6

A kiemelt projektek egyéb informatikai eszközeinek és szoftvereinek,
valamint telekommunikációs eszközöeinek beszerzése.

A kiemelt projektek egyéb informatikai eszközeinek és szoftvereinek, valamint telekommunikációs
eszközöeinek beszerzése.

Eljárásfajta (nyílt,
Besorolás
Eljárásrend
meghívásos,
(legördülő lista) (Uniós, nemzeti) hírdetmény nélküli,
stb.)

Megindítás
időpontja
(negyedév)

Szolgáltatás

Uniós

nyílt

2018.I.

Építés

Nemzeti

115.§(1)

2018.I.

Szolgáltatás

Uniós

nyílt

2018.I.

Árubeszerzés

uniós

központosított

2018. II.

Szolgáltatás

uniós

központosított

2018. II.

árubeszerzés

uniós

központosított

II. negyedév

Szolgáltatás

Uniós

Nyílt

I. negyedév

8

Az IKOP-3.1.0-15 és IKOP-3.2.0-15 kiemelt projekthez kapcsolódóan az Egységes jegyértékesítési
rendszer kialakításához szükséges központi- és háttérinfrastruktúra elemek, a Fődiszpécseri
rendszer és a Kontakt center működését segítő rendszerelemek, továbbá Jegykiadó automaták,
Autóbusz OBU-k (jegyértékesítő funkcióval), Validátorok, Ellenőri készülékek és szoftverliszenszek
A HKIR Kiszolgáló Rendszerek és Fedélzeti Eszközök beszerzése, valamint
beszerzése; az ezekhez kapcsolódó rendszer -tervezési, -integrációs és szoftverfejlesztési
a HKIR projekt elemeihez kapcsolódó szoftverfejlesztési szolgáltatások
szolgáltatások beszerzése; továbbá szoftverfejlesztési és rendszertervezési szolgáltatások a HKIR
beszerzése.
Megrendelői Rendszerek Közhiteles adatokkal való feltöltéséhez és karbantartásához, Menetrend
tervezés, Hálózat tervezés, Rugalmas tervező, Rugalmas forgalomirányítás, Közszolgáltatás
kontrolling feladatelem (BI és közszolgáltatási riportok, Díjszabás modellező modulok) moduljaiak
tervezése és fejlesztése érdekében.

Árubeszerzés

Uniós

Nyilt (tárgyalással)

I. negyedév
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Minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása a HKIR Kiszolgáló Rendszerek
és Fedélzeti Eszközök, valamint a HKIR Megrendelői Rendszerek
projektelemek során létrehozott ertedménytermékekre.

Az IKOP-3.1.0-15 és IKOP-3.2.0-15 kiemelt projektben megrendelő oldali közlekedésszakmai,
közlekedésinformatikai és jogi minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása a HKIR Kiszolgáló
Rendszerek és Fedélzeti Eszközök, valamint a HKIR Megrendelői Rendszerek projektelemek során
létrehozott ertedménytermékekre (kiemelten a megvalósuló különböző közlekedési
szakrendszerekre, rendszerelemekre, közhiteles adatok előállítása, egységes közlekedési knowhowra, valamint egyéb előkészítő és megalapozó tanulmányokra).

Szolgáltatás

uniós

központosított

II. negyedév
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Az IKOP-3.1.0-15 és IKOP-3.2.0-15 kiemelt projektekhez kapcsolódó
kommunikációs szolgáltatások ellátása.

Az IKOP-3.1.0-15 és IKOP-3.2.0-15 kiemelt projekt HKIR Kiszolgáló Rendszerek és Fedélzeti Eszközök
valamint HKIR Megrendelői Rendszerek projektelemekhez kapcsolódó kommunikációs
szolgáltatások biztosítása, valamint kommunikációs célt szolgáló rendezvények szervezése,
lebonyolítása.

szolgáltatás

uniós

nyílt

II. negyedév

Árubeszerzés

Uniós

központosított

I. negyedév

Építési beruházás

Nemzeti

115.§(1)

II. negyedév

II. negyedév
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Szakmai szolgáltatások igénybevétele a Közszolgáltatás működési
eljárásrend (egységes közlekedési know-how) kidolgozása érdekében,
valamint szakmai szolgáltatások igénybevétele a HKIR Kiszolgáló
Rendszerek és Fedélzeti Eszközök és HKIR Megrendelői Rendszerek
projektelemek megvalósítása érdekében.

Az IKOP-3.1.0-15 és IKOP-3.2.0-15 kiemelt projekthez kapcsolódóan szakmai szolgáltatások
teljesítésével részvétel a Közszolgáltatás működési eljárásrend (egységes közlekedési know-how)
kidolgozásában, kapcsolódó tanulmányok és szabályzatok előkészítésében, rendszeradaptációs
standardok kidolgozásában, eljárásrendek elkészítésében, műszaki specifikációk kidolgozásában;
valamint a HKIR Kiszolgáló Rendszerek és Fedélzeti Eszközök és HKIR Megrendelői Rendszerek
projektelemek részét képező Menetrend tervezés és hálózat tervezés, Közszolgáltatás kontrolling;
továbbá az Egységes jegyértékesítési rendszer (EGYJEGY), a Fődiszpécseri rendszer, a Kontakt
center, a Jegykiadó automaták, az Autóbusz OBU-k (jegyértékesítő funkcióval), a Validátorok és az
Ellenőri készülékek rendszerbeállításához kapcsolódóan háttértanulmányok, módszertanok és
eljárásrendek, szabályzatok kidolgozásával, üzleti elemzés és audit eljárások kialakításával.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00014 azonosító számú, „Közúti gépjármű-,
vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok Vállalkozási szerződés keretében e-Hivatal rendszer továbbfejlesztése és az e-Tervtár kialakítása.
ügyfélközpontú elektronizálása” elnevezésű kiemelt projekt
A vállalkozási keretszerződés keretében eseti megrendeléssel történik a feladat pontos
meghatározása. A feladatok részét képezi különösen:
- tervszerű megelőző karbantartás,
- napi rutinszerű üzemeltetés (berendezések, rendszerek működésének ellenőrzése
Vállalkozási keretszerződés épület-karbantartási munkálatok ellátására
szemrevételezéssel, meghibásodás esetén intézkedések megtétele),
vonatkozóan.
- hibajavítási tevékenység,
- hálózatfejlesztés, kábelezés
- egyéb kis értékű, nem engedélyköteles építési feladatok ellátása.
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Informatikai eszközök beszerzése

A KTI Nonprofit Kft. napi működéséhez, feladat ellátásához, valamint a támogatási szerződésekben
vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, elengedhetetlenül szükséges informatikai eszközök
beszerzése.

Árubeszerzés

uniós

központosított
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Microsoft licencek

A KTI Nonprofit Kft. Működéséhez szükséges licencek a szerverek operációs rendszerének, levelező
szerver, adatbázis szerver, központi menedzsment szerver számára.

Árubeszerzés

uniós

központosított

Vezetéknélküli hálózatot biztosító eszközök, vezetékes hálózatot kiszolgáló eszközök

Árubeszerzés

15

Hálózatfejlesztés - aktív eszközök

II. negyedév
uniós

központosított

II. negyedév
16

Hálózatfejlesztés - tűzfal
17

18

Virtuális környezet frissítése (licence)

Szünetmentes tápegység beszerzése

A hálózati útválasztó eszköz cseréje, a mai kor elvárásainak megfelelő biztonsági szint
biztosítása.

Árubeszerzés

A jelenlegi virtuális környezet magas rendelkezésre állásának biztosítása, hibatűrővé tétele,
verziófrissítése

Árubeszerzés

A jelenlegi szünetmentes tápegységek cseréje / bővítése

Árubeszerzés

uniós

központosított

II. negyedév
uniós

központosított

II. negyedév
uniós

központosított

II. negyedév

