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 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 
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„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2019. augusztus 28-i ülésére 
 
Tárgy: „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő 
előmozdítása”elnevezésű projekt kivitelezőjének kiválasztása 
 
Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) (a továbbiakban: 
Ügynökség) 2018. évi „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő 
előmozdítása”elnevezésű kiírására Kistarcsa Város Önkormányzata sikeres pályázatot adott be.  
 
A pályázat keretén belül „Közösségi FREE Wifi” hálózat kerül kialakításra a város több 
pontján, így biztosítva a lakosság számára az ingyenes internetelérést a településen. 
 
Az önkormányzat számára – mivel önerőt nem biztosít – a rendelkezésre álló összeg 15.000,- 
Euro, amelyet az Ügynökség folyósít közvetlenül a nyertes pályázó által kiválasztott vállalkozó 
számára a teljesítést követően, a Kistarcsa Város Önkormányzata és az Ügynökség között 
létrejött 3. számú melléklet szerinti Támogatási Megállapodásban leírtaknak megfelelően. 
 
A Wifi hálózat a következő helyszíneken válik elérhetővé: 

- Ifjúság tér,  
- Sportközpont, Sportpálya, Röplabdapálya 
- Hősök tere,  
- Egészségház,  
- Gördeszka park, Csigaház előtti tér 

 
A kivitelező kiválasztásához a 2. számú melléklet szerint 3 árajánlatkérő felhívást küldtünk ki.  
 
A döntés és kiválasztás szempontjai a rendelkezésre álló keretösszeget nem túllépő ajánlat, 
valamint az Ügynökség portálján közzétett vállalkozói listában való megjelenés volt. A 
beérkezett ajánlatok közül pedig az ACE TELECOM Telekommunikációs és Informatikai 
Szolgáltató Kft. (cím: 1037 Budapest, Zay utca 3., képviselő: Farmosi Attila) ajánlata bizonyult 
megfelelőnek. 
 

 



Az ACE TELECOM Kft. által megjelölt kivitelezési díj 15.000,- Euro (tájékoztatásul nettó 
3.897.588,- Ft + 1.052.348,- Ft Áfa, azaz bruttó 4.949.936,- Ft). Ez a kivitelezési díj pedig 
megfelel a Támogatási Megállapodásban, az Ügynökség által meghatározott összegnek. 
A pályázat pénzügyi elszámolása szerint a vállalkozó a teljesítést követően nyilatkozik az 
Ügynökség felé a befejezett és működő munkáról, illetve részletes leírást ad a WiFi-
hálózatokról az Ügynökségnek, hogy az ellenőrzést végezhessen. Az önkormányzatnak az 
Ügynökség portálján kell jeleznie, hogy a hálózat megfelel a kiírt műszaki elvárásoknak és 
működik. Az Ügynökség által kiírt műszaki elvárásokat a vállalkozói szerződés tartalmazza. 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az ajánlatok közül válassza ki a nyertes 
ajánlattevőt. 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kistarcsa Város 
Önkormányzatának intézményeiben és közterületén a WiFi4EU pályázati kiírásnak 
megfelelő tartalommal, a műszaki kiírás szerinti Wifi pontok elhelyezésére az ACE 
TELECOM Kft.(cím: 1037 Budapest, Zay utca 3., képviseli: Farmosi Attila) ajánlatát 
15.000,- Euro összegben elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a nyertes vállalkozóval a vállalkozói szerződést megkösse. 
 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Solymosi Sándor, polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. augusztus 13. 
 
 
        Solymosi Sándor 
               polgármester 


