1. sz. melléklet
TERVEZETT FELADATOK LEÍRÁSA
A “2020. ÉVI AGRÁRCENZUS ÉS 2021. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK FUVAROZÁSA” TÁRGYÁBAN
A Központi Statisztikai Hivatal 2020-ban Agrárcenzus összeírást, míg 2021-ben népszámlálást tart.
A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) 36.000 darab tabletet, hozzájuk tartozó 36.000
db tablet tokot és 36.000 db SIM-kártyát (továbbiakban együtt: eszközök) szerez be a hivatali
feladatok ellátásához, adatgyűjtések lebonyolításához. A tabletek 2 körben kerülnek beszerzésre,

jelen beszerzéstől független, külön közbeszerzési eljárásban: első körben 8000 db tablet, tok és SIM
kártya, míg a második körben 28000 db tablet, tok és SIM kártya.
A fenti beszerzések során az eszközök a KSH által megbízott raktározó részére kerülnek átadásra (a
raktározó szintén jelen beszerzéstől független, külön közbeszerzési eljárásban kerül kiválasztásra),
ahol történik a raktározás, a telepítés, a szállításra történő előkészítés, csomagolás.
A raktározás pontos helyszíne jelen pillanatban még nem ismert, a raktározási feladatokra kiírásra
kerülő közbeszerzési eljárásban követelményként kerül előírásra, hogy a raktárnak Budapesten vagy
Budapest 50 km-es körzetében kell lennie (e körben rögzítésre kerül, hogy Ajánlatkérő a KSH

székhelyétől számított 50 km-es körzetet érti, amely a viamichelin.com oldal alapján a legrövidebb
út beállítással kerül ellenőrzésre).
Jelen beszerzés keretében nyertes Fuvarozónak az alábbi feladatokat kell elvégezni:

-

Az eszközöket a raktárból kiszállítani a KSH által meghatározott célállomásokra, adatgyűjtésszervezési, oktatási helyszínekre. A SIM kártyák kapcsán nincs külön szállítási feladat, mivel
azok még a raktárban belekerülnek a tabletekbe a szállítást megelőzően.

-

A helyszínek egész Magyarországon (a továbbiakban: ország) lesznek, így az eszközöket az

országban található több helyszínre kell meghatározott ütemezés szerint (esetenként
meghatározott időpontra) és meghatározott mennyiségben elszállítani.
-

Az adatgyűjtés lezárultát követően az eszközöket az országban található több helyszínről
vissza kell szállítani a raktárba meghatározott ütemezés szerint.

A szállítási feladat elvégzéséhez a KSH nem rendelkezik megfelelő gépjárműparkkal,
járművezetői állománnyal, így külső partnerrel kívánja bonyolítani a szállítást, fuvarozást.
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1. FELADATOK ÖSSZEFOGLALÓJA
A fuvarozó (a továbbiakban: Fuvarozó) feladata az eszközök fuvarozása (elszállítása) meghatározott
mennyiségben, előzetesen egyeztetett időpontban a megadott szállítási címekre. Kiszállításkor
kiinduló állomás, visszaszállításkor a célállomás minden esetben a raktár lesz

A raktározás pontos helyszíne jelen pillanatban még nem ismert, a raktározási feladatokra kiírásra
kerülő közbeszerzési eljárásban követelményként kerül előírásra, hogy a raktárnak Budapesten vagy

Budapest 50 km-es körzetében kell lennie (e körben rögzítésre kerül, hogy Ajánlatkérő a KSH
székhelyétől számított 50 km-es körzetet érti, amely a viamichelin.com oldal alapján a legrövidebb
út beállítással kerül ellenőrzésre).

A feladatok az alábbi elemekből állnak össze:

Fuvarozási feladatok

1. Kitárolást követő kiszállítás:
Mind az agrárcenzus, mind a népszámlálás esetén a KSH által megbízott raktározó cégnek kell
összeállítani a raktárból a különböző helyszínekre, különböző ütemezésben történő szállítási
csomagokat. A raktározó cég fogja átadni a termékeket a szállítását végző cégnek, illetve tőle
visszavenni különböző ütemezésben.
Ajánlatkérő a kitárolások pontos ütemezését Fuvarozó részére a kitárolás időpontját megelőzően 7
nappal adja meg.
Agrárcenzusnál:
8000 db tablet és tok, várhatóan 250 oktatási helyszínre kerül kiszállításra 10 munkanap alatt 2020.
május 15. napjáig. Raktározónak naponta átlagosan 25 db szállítási egységet kell előkészíteni, majd
azokat a Fuvarozónak elszállítani. Szállítási egységben SIM kártyát is tartalmazó tabletek és tokok
találhatóak. Egy szállítási egység átlagosan 30 db eszközt tartalmaz.
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Csomagolás módja: műanyag, plombálható, rakásolható doboz. A műanyag dobozok a
visszaszállításig az Ajánlatkérő kezelésében maradnak. Egy szállítási doboz maximum 10 db eszközt
(10 tablet SIM kártyával +10 tok) tartalmaz.
A műanyag dobozokat a Raktározó cég biztosítja. Egy darab tablet várható dobozolt mérete
maximum 30 cm * 21 cm * 5 cm, egy darab tablet tok várható mérete maximum 30 cm * 21 cm * 1
cm.
1 db műanyag, plombálható, rakásolható dobozok várható mérete: 600x400x440 mm. 1 db műanyag
doboz nettó tömege várhatóan 3,8 kg (az érték nem tartalmazza az eszközök tömegét). A műanyag,
plombálható, rakásolható dobozok pontos típusát, méreteit, súlyát és a szükséges paramétereket a
Raktározó cég bocsátja rendelkezésre.
8.000 darab eszközt kell várhatóan 250 oktatási helyszínre kiszállítani. Lesznek olyan helyszínek,
melyeken több oktatás is zajlik. A szállítás tervezett időpontja: 2020. május 1. és 2020. május 15.
közötti időtartam munkanapokon.
Az oktatási helyszínekre eltérő mennyiségű eszközök kerülnek kiszállításra. A kiszállítandó
mennyiségek, az oktatási helyszínek, az oktatások kezdő időpontja, valamint a helyszínen az
átvételért felelős személy neve és elérhetősége az egyes szállítások esedékessége előtt legkésőbb 7
naptári nappal megküldésre kerülnek Fuvarozó részére.
Egy szállítási egység átlagosan 30 db terméket tartalmaz, és egy helyszínre egyidejűleg több szállítási
egység kiszállítását is kérni fogja a KSH.
Tekintettel arra, hogy az oktatások várhatóan reggel előreláthatóan fél 11-kor kezdődnek
munkanapokon, Fuvarozó feladata, hogy a megadott oktatási kezdő időpont előtt legalább 1 órával
az egységcsomagok oktatási termekbe történő berakása megtörténjen.

Az oktatási helyszínek

zömmel a hivatal telephelyeinek épületei, a többi ettől eltérő közintézmény.

Népszámlálásnál:
34000 db eszközt, várhatóan 1500 helyszínre, tervezetten 1 hónap alatt kell leszállítani, 1 szállítási
egység 10-800 db terméket tartalmaz. Szállítási egységben SIM kártyát is tartlmazó tabletek és tokok
találhatók
Tervezetten: 34000 darab eszköz raktárból való kiszállítására több ütemben, 2021. április 15. napjáig
kerül sor.
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Csomagolás módja: műanyag, plombálható, rakásolható doboz. A műanyag dobozok a
visszaszállításig az Ajánlatkérő kezelésében maradnak. 1 szállítási doboz várhatóan 10 db terméket
tartalmaz.
A műanyag dobozokat a Raktározónak kell biztosítani. Egy darab tablet várható dobozolt mérete
maximum 30 cm * 21 cm * 5 cm, egy darab tablet tok várható mérete maximum 30 cm * 21 cm * 1
cm.
1 db műanyag, plombálható, rakásolható dobozok várható mérete: 600x400x440 mm. 1 db műanyag
doboz nettó tömege várhatóan 3,8 kg (az érték nem tartalmazza az eszközök tömegét). A műanyag,
plombálható, rakásolható dobozok pontos típusát, méreteit, súlyát és a szükséges paramétereket a
Raktározó cég bocsátja rendelkezésre.
A 2021. évi népszámláshoz kapcsolódóan 34.000 darab eszközt, várhatóan 1.500 helyszínre, helyi
önkormányzatokhoz, illetve a helyi önkormányzatok által meghatározott helyszínekre tervezetten 1
hónap alatt szükséges kiszállítani 2021. március 16-tól legkésőbb 2021. április 15-ig.
Az egyes önkormányzatokhoz eltérő mennyiségű eszköz kerül kiszállításra. A kiszállítandó
mennyiségek, a szállítási címek, valamint a helyszínen átvételért felelős személy neve és elérhetősége
az egyes szállítások esedékessége előtt legkésőbb 7 naptári nappal megküldésre kerülnek Fuvarozó
részére.
Önkormányzatonként várhatóan 10-710 darab eszköz kerül kiszállításra, az egyes helyszínekre
szállítandó mennyiség az egyes szállítások esedékessége előtt legkésőbb 7 nappal kerül megküldésre
Fuvarozó részére.
Kiszállításnál a szállítás napon belüli időpontját igazítani kell az önkormányzatok működési
rendjéhez (hétfőtől-csütörtökig 8:30-11:30 és 13:00-15:30, pénteken 8:30-11:30). Az eszközöket az
átvevő által meghatározott épületen belül meghatározott helyen kell kiszállításkor átadni.
Mind a két összeírás esetén a kitárolás időszakában a raktár és az irodahelyiség üzemelési ideje
munkanapokon reggel 5 óra és este 19 óra között van.
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2. Visszaszállítási feladat:
Agrárcenzusnál:
Az Agrárcenzus befejezését követően a 8.000 darab eszközt vissza kell szállítani a raktárba. A
visszaszállítás folyamata az alábbiak szerint történik:
Az eszközök megadott napokon és megadott helyszínen kerülnek összegyűjtésre, ezen helyszínek
jellemzően a KSH épületei országszerte, illetve az ettől eltérő helyszínek jellemzően önkormányzati
épületek. A helyszín az esetek egy részében nem egyezik meg a kiszállítási (oktatási) helyszínekkel.
A visszaszállítás helyszíneit Ajánlatkérő legkésőbb a szállítást(kitárolást) megelőző 7 napig adja meg
Fuvarozó részére. A szállítás és a kitárolás napja ugyanaz.
A Fuvarozó által az egyes helyszíneken várhatóan minimum 100 darab, maximum 800 darab eszköz
kerül összegyűjtésre.
Fuvarozó feladata, hogy a megadott visszaszállítási helyszínekről az eszközöket a raktárba
visszaszállítsa.
Tekintettel arra, hogy a megadott helyszínen és napon történő összegyűjtések várhatóan 12 óráig
történnek, az eszközöket várhatóan 13 órakor lehet átvenni fuvarozásra. A raktár üzemelési ideje
reggel 7 óra és este 19 óra, a visszaszállítások megszervezésénél a Fuvarozónak ehhez is igazodnia
kell.
A visszaszállítás tervezett időpontja a 2020. július 1. és 2020. július 15. közötti időszak
munkanapokon.
Népszámlálásnál:
Fuvarozó feladata, hogy a népszámlálást követően a 34.000 darab eszközt visszaszállítsa a helyi
önkormányzatoktól illletve a helyi önkormányzat áltak megatározott helysíznekről a raktárba. A
szállítás várható időpontja a 2021. július 1. és 2021. július 31. közötti időszak.
Visszaszállításnál az elszállítás napon belüli időpontját igazítani kell az önkormányzatok működési
rendjéhez (hétfőtől-csütörtökig 8:30-11:30 és 13:00-15:30, pénteken 8:30-11:30). Ezen belül a
Fuvarozó határozza meg,, hogy mikor veszi át az eszközöket az adott Önkormányzattól.
Az eszközöket az átvevő által meghatározott épületén belül meghatározott helyen kell
visszaszállításkor átvenni.
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FUVAROZÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB PARAMÉTEREK
Az eszközök megfelelő szállításához a megfelelő jármű biztosítása a Fuvarozó feladata. A Fuvarozó
határozza meg, hogy az eszközöket milyen járművel szállítja. A megadott helyszíneken megadott
időpontokra történő kiszállítások közötti fuvarozási tervet Fuvarozó készíti el, majd jóváhagyásra
megküldi Ajánlatkérőnek., legkésőbb a fuvarozás tervezett időpontját megelőző 4 napon belül,
amelyet Ajánlatkérő 2 napon belül megvizsgál és visszajelez annak elfogadhatóságáról.
A Fuvarozónak a raktározó cég műanyag, leplombált, szállítási dobozban adja át az eszközöket, így
a szállítási dobozok biztosítása nem a Fuvarozó feladata
Az átadás során a dobozok sértetlenségét és bontatlanságát kell vizsgálnia a Fuvarozónak. A műanyag
dobozok olyan módon lesznek zárva, hogy azokat nem lehet megbontani látható nyom nélkül. A
Fuvarozó külső szemrevételezéssel tételesen ellenőrzi a műanyagdobozok épségét mind a
raktározótól történő átvétel, mind a helyszínen történő átadás, mind pedig a visszavétel során.
Amennyiben a műanyag dobozok átadása-átvétele során megállapításra kerül, hogy a doboz sérült,
vagy meg van bontva, úgy ezt a tényt rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Az esetről 3 példányban kell
jegyzőkönyvet készíteni, amelyet a Fuvarozó és átadó-átvevő képviselőjének alá kell írnia, amelyből
egy darab Fuvarozót, egy darab átadót-átvevőt, egy darab Ajánlatkérőt illet. Fuvarozó felelőssége,
hogy a jegyzőkönyv Ajánlatkérőt illető példánya eljusson Ajánlatkérő részére.
Egy darab tablet várható dobozolt mérete maximum 30 cm * 21 cm * 5 cm, egy darab tablet tok
várható mérete maximum 30 cm * 21 cm * 1 cm. A SIM-kártyákat a tabletek fogják tartalmazni.
Egy műanyag dobozba várhatóan 10 darab tablet, és külön 10 tok, és SIM-kártya a tabletben
(együttesen eszköz) kerül. A dobozokat a raktározó cég biztosítja.
Visszaszállításkor műanyag, zárt, plombált dobozban kell szállítani az eszközöket, és a műanyag
dobozokban kell visszaadni a raktározó részére. A plombált dobozok szállításra való előkészítéséről
Megrendelő gondoskodik.
A dobozok kiszállítás és visszaszállítás közötti időben a helyszíneken maradnak, vagy a KSH tárolja,
így annak őrzése nem a Fuvarozó feladata.
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Mind a kiszállításkor, mind a visszaszállításkor a fuvarozásra használt járműre való fel- és lerakodás
a Fuvarozó feladata. A kiszállított eszközöket a fuvarozónak kell az épületen belül is mozgatnia, így
a fuvarozónak kell az oktatási terembe bepakolnia és onnan kipakolnia az eszközöket.
A Fuvarozó feladata, hogy betartsa a fuvarozásra vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat,
különös tekintettel a járművezetőket érintő napi vezetési időre vonatkozó szabályokra, az
adminisztrációs feladatokat elvégezze, bejelentési kötelezettségeket megtegye, a fuvarozáshoz
használt járművek a hatályos műszaki engedélyekkel, vizsgákkal rendelkezzenek. Fuvarozó feladata,
hogy az átadás-átvételeket minden esetben szállítólevéllel dokumentálja. A szállítólevélen a szállítási
egységek számát és azonosítóját kell feltüntetni. Minden szállítási egységnek van azonosító száma.
A szállítási dobozokon a szállítási egység azonosító száma fel lesz tüntetve.
Fuvarozónak a szállítólevélből egy példányt a kiszállítás/visszaszállítás helyszínén kell odaadni
Ajánlatkérő megbízottjának, míg egy további példányát (amin szerepel Ajánlatkérő megbízottjának aki átvette vagy átadta az egységcsomagokat - , az aláírása) a raktárban lévő KSH megbízottnak
átadni.
Fuvarozónak

az

eszközök

első

elszállítási

időpontjáig

rendelkeznie

kell

olyan

szállítmánybiztosítással, amely kiterjed a tabletekre és a tokokra, és azt a fuvarozási feladatok
teljesítésének időtartama alatt köteles fenntartani (várhatóan 2020. május 1. napjától 2021. július 31.
napjáig tartó időtartamra). A szállítmánybiztosításnak ki kell terjednie legalább az alábbi biztosítási
eseményekre: tűzkár, villámcsapás, robbanás, fuvarozóeszközt ért baleset, vihar és felhőszakadáskár,
jégveréskár, földrengéskár, szikla- és kőomlás, földcsuszamláskár, hidak vagy más építmények
beomlása, szállítmány elrablása, feltörés, a lezárt gépjárműből való lopás, részlopás, valamint a teljes
szállítmánynak a fuvarozóeszközzel együtt történő eltulajdonítása.
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