Kritériumok a kerékpáros infrastruktúra fejlesztési pályázatok adatainak a
Kerékpárút Nyilvántartási adatbázisba (KeNyi) történő beviteléhez.

Jelen minősítés célja, hogy a KeNyi-be szükséges adatbázis elkészítésére a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) a támogatásban részesülő
pályázóknak olyan vállalkozókat tudjon ajánlani, melyek az adatbázist megfelelően el
tudják készíteni. A minősített cégek elérhetőségét a KKK a www.kertam.hu honlapon
is megjelenteti, a pályázóknak ajánlja. Az Ajánlatkérés nem jár anyagi
kötelezettséggel a KKK részéről, csak egy beszállítói minősítést jelent.
A minősítéshez a vállalkozóknak a KKK képviselőinek jelenlétében próba
adatfeltöltésen kell részt venniük, hogy a KKK az alkalmasságot meg tudja ítélni, a
gyakorlatban felmerülő kérdéseket megválaszolja, az esetleges hibákat kiderítse.
A feladat:
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2007-2008 során létrehozott egy
térinformatikai alapú számítógépes nyilvántartást a kerékpáros létesítmények
nyilvántartása érdekében (KeNyi). Ennek az adatfeltöltése folyik, amelynek egyik
része, hogy a támogatásban részt vevő pályázók támogatási összeg kifizetési
feltétele az, hogy a KeNyi számára beolvasható formában előállítsák a támogatást
nyert kerékpáros létesítmény adatait. Ennek érdekében a KKK egy olyan minősítési
eljárást folytat le, hogy meg tudja ítélni azon vállalkozók (beszállítók) alkalmasságát,
akiket kiajánl a pályázóknak és az általuk elkészített adatszolgáltatást elfogadja.
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Az ajánlattevő feladata:
1. A csatolt minősítési lap 1-13. pontjainak kitöltésével és dokumentumokkal mutassa
be az alkalmasságát az alábbi vonatkozásban:
A pályázó cég rendelkezzen:
- Programokkal
- Excel (Microsoft Office programcsomag)
- Az Environmental Systems Research Institute (ESRI) által definiált SHP
kiterjesztésű, Egységes Országos Vetületi koordinátákat tartalmazó file
létrehozására alkalmas, WGS-84 vetületi rendszert is kezelő program,
lehetőleg ArcView, vagy azzal egyenértékű
- InterNet elérhetőséggel
- 1 fő térinformatikussal – felsőfokú végzettség, 5 év szakmai tapasztalat
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- 1 fő geodétával – helyszíni felméréshez szükséges megfelelő műszerekkel (a
kerékpárúthoz kapcsolódó, adatbázisban megjelenítendő egyéb adatok 1-3 m
pontosságú adatfelvételéhez és fényképes dokumentálásához)
- Kerékpáros beállítottsággal, affinitással, szemléletmóddal (az adatok
szükségességének eldöntéséhez – éttermek, látnivalók, pihenők, szervizek)
2. Készítsen egy olyan minta adatszolgáltatást, amit a KKK képviselőinek a
jelenlétében a KeNyi program segítségével az adatállományba be lehet integrálni. A
minta adatállomány elkészítéséhez helyszíni adatfelvétel is szükséges lehet.

A feladat elvégzéséhez nyújtott segítség:
1. Az adatszolgáltatás formátuma letölthető:
http://www.kertam.hu/?oldal=kenyi
2. Megvalósult kerékpáros létesítmény adatainak elérhetőségéről tájékoztatás
kapható a KKK munkatársitól. A KeNyi program megismerésére is lehetőséget
biztosítunk.
Kapcsolattartó : Köbli Magdolna
Elérhetőség:

Közlekedésfejlesztési Koordináció Központ
1024 Budapest, Lövőház u. 39. I. em. 123. sz. iroda
kobli.magdolna@kkk.gov.hu
Tel.: (1) 3368-288

valamint kérdéseiket, kéréseiket a KKK - kerékpárügyekben
ügyfélszolgálatára a kenyi@kkk.gov.hu címre is elküldhetik.

Melléklet:

Beszállítói minősítési lap
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