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Kültéri LED-fal és tartozékok beszerzése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/57
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok
szerinti eljárás

Közzététel dátuma: 2019.03.22.
Iktatószám: 5023/2019
CPV Kód: 48813100-1
Ajánlatkérő: Csokonai Színház
Teljesítés helye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 10. sz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Csokonai Színház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83563993
Postai cím: Kossuth Utca 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Papp Brigitta
Telefon: +36 52310127
E-mail: jogasz@csokonaiszinhaz.hu
Fax: +36 52410837
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csokonaiszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csokonaiszinhaz.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
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Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: Kültéri LED-fal és tartozékok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000046022019

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 48813100-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kültéri LED-fal és tartozékok beszerzése
Az ajánlattevőknek új, korábban sosem használt eszközök szállítására kell ajánlatot adniuk. Az
ajánlathoz csatolandó a termékismertető táblázat a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
szerint. Ajánlatkérő egyéb termékismertetést prospektust nem kér az ajánlat részeként csatolni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
csomagolási költség, a helyszínre történő szállítás, a fuvareszközökről történő lerakás,
összeszerelés, üzemkész állapotban történő átadás.
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 21762330 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)
Elnevezés: Kültéri LED-fal és tartozékok beszerzése
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 48813100-1
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 10. sz.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kültéri használatra alkalmas, hordozható LED kivetítő fal leszállítása, beüzemelése, betanítása, 
mely megfelel legalább az alábbi műszaki paramétereknek: 
1 db 9 m x 5 m méretű, 45 nm nagyságú, minimum 6,00 mm (vagy annál kedvezőbb, azaz kevesebb) 
pixel struktúrájú, 90 mm mélységű (±10%), modulárisan felépülő, 2 egységben működtethető, kültéri 
használatra alkalmas, PC számítógéppel vezérelhető színes LED kivetítő fal szállítás és beüzemelés, 
2 fő részére az általános működtetés használatára történő betanítása. 
• Pixel struktúra: 6,00 mm (vagy annál kedvezőbb, azaz kevesebb) 
• Fényerő legalább: ≥ 5000 cd/m2 (állítható) 
• Képpont konfiguráció: SMD 2727 
• Láthatósági szög: Horizontális legalább 140º, Vertikális legalább 140º 
• Működési hőmérséklettartomány: - 20 ºC - + 60 ºC 
• Elemméret: 1000 mm x 500 mm 
• Fogyasztás: Max: 750 W/m2; Ave: 250W/m2 
• Színkeverés: 6:3:1 
• Optimális láthatósági távolság: ≥ 5 m 
• Védelmi szint: IP65 
• A LED-ek várható élettartama: legalább 100.000 óra 
• Vezérlés: 2 db videó processzor, optikai kábelrendszer és LED 
• Jelforrások: DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC) 
• Működtető rendszer: WINDOWS 7, WINDOWS 10, OSX 
• Kommunikáció: <100 m Cat5 kábelen (toldás nélkül); Multi mode optikai kábelen < 500 m; Single 
mode optikai kábelen < 20 km 
• Sorfrissítési frekvencia: ≥ 1920 
• Munkafeszültség: AC110/AC220V±10 % 47 ̴ 63 Hz 
További szolgáltatások: 
- szállítás, összeállítás, beüzemelés, 2 fő részére történő betanítás 
Tartozékok: 
- Az összeszereléshez, felfüggesztéshez szükséges, a fenti méretű LED-fal méretéhez igazodó 
mennyiségű rögzítő elem (hanging bar). 
- A LED falhoz tartozó szállítókonténerek a szükséges mennyiségben. 
- A beüzemeléshez szükséges összes kábel, betáplálási rendszer és érintésvédelmi berendezés, 
érintésvédelmi jegyzőkönyv. 
Pótalkatrészek biztosítása: 
- module and masks – 3 szett 
- fogadó kártya – 2 db 
- elektromos kábelcsatlakozó – 2 db 
- jel és áram kábel kabinet között – 4 db 
- jel és áram kábel modul között – 4 db 
- LED-ek minden RGB színben – 4 db 
- IC – 2 db 
Beltéri használatra alkalmas, hordozható PC számítógéppel vezérelhető színes 4 db, külön-külön és 
együttesen is működtethető, LED Postair szállítása és beüzemelése, betanítása, mely megfelel 
legalább az alábbi műszaki paramétereknek: 
• Pixelek száma: legalább 160.000/ m2 
• Felbontás (mm): 2,5, vagy ennél kedvezőbb
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• Fényerő legalább: > 1000 cd/m2 
• Láthatósági szög: Horizontális legalább 160º, Vertikális legalább 160º 
• Legközelebbi láthatósági távolság: 2,5 m, vagy ennél kedvezőbb 
• Gray Scale: legalább 4K-64K 
• Szín: legalább 16,7 millió 
• Modul arány/Kabinet SzxM: 2 x 9 
• Teljes méret: Sz x M (mm): 570 x 1920 ± 5 % 
• Vízállóság: IP40 
• Jelforrások: USB Port – médialejátszóval, digitális videojelforrás (HDMI input, output), Cat5 port 
• Működési frekvencia: PAL/NTSC 
• Kommunikáció: továbbfűzhető, az egységek egymással történő kommunikációra képesek legyenek 
• Frissítési frekvencia: 3840 Hz ≤ 
• Munkafeszültség: AC110/AC220V±10 % 
További szolgáltatások: 
- szállítás, összeállítás, beüzemelés, betanítás 
Tartozékok: 
- A LED postair-hez tartozó szállítókonténerek a szükséges mennyiségben. 
- A beüzemeléshez szükséges összes kábel, betáplálási rendszer és érintésvédelmi berendezés,
érintésvédelmi jegyzőkönyv. 
A további információkat és egyéb jellemzőket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel
a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58.§(4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat
elfogad.(irányadó:321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

01550 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
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Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kültéri LED-fal és tartozékok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73153227
Postai cím: Röppentyű Utca 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@mikropo.hu
Telefon: +36 12363100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12363151
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12025897241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21762330
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: GÉPBÉR-Színpad Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97814920
Postai cím: Izsáki Út 8.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24184100203

Hivatalos név: MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73153227
Postai cím: Röppentyű Utca 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12025897241

Hivatalos név: T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87783496
Postai cím: Szilágyi Utca 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6721
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12567962206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
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Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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