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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kültéri LED-fal és tartozékok beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.csokonaiszinhaz.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.csokonaiszinhaz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52410837Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kültéri LED-fal és tartozékok beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Csokonai SzínházAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000046022019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Csokonai Színház EKRSZ_
83563993

Debrecen HU321 4024

Kossuth Utca 10.
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IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

1550/2019A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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 • 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)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Teljes ajánlat ár (bruttó Ft): 27 638 159 Ajánlatkérő a bírálatot a Kbt. 81. 
§ (5) bekezdésére tekintettel a fenti ajánlattevő ajánlata tekintetében végezte el. Ajánlattevő megfelelően igazolta az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést, az ajánlat hiánypótlást követően összhangba került az eljárást megindító 
felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal.

12025897241MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 1139 Budapest, Röppentyű Utca 60

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Igen
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Az eljárásban az alábbi ajánlattevők tettek ajánlatot a következő ajánlati elemekkel: 1./ Ajánlattevő neve: GÉPBÉR-Színpad Szolgáltató 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.24Lejárata:2019.02.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: bruttó 27 638 159 Ft. Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően összhangba került az eljárást 
megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal. Ajánlattevő ajánlata az értékelési szempont 
szerinti legkedvezőbb ajánlat.

12025897241MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 1139 Budapest, Röppentyű Utca 60

2019.02.14

2019.02.14
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.02.14 16:23:48 papp.lajos.zoltan

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8. Teljes ajánlat ár (bruttó Ft): 37 368 353 2./ Ajánlattevő neve: 
MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 60. Teljes ajánlat ár (bruttó Ft): 
27 638 159 3./ Ajánlattevő neve: T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6721 
Szeged, Szilágyi utca 8. Teljes ajánlat ár (bruttó Ft): 31 675 070 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (
5) bekezdésében foglaltakat, erre tekintettel az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végezte el. Ajánlatkérő a bírálatot
kizárólag a MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Röppentyű utca 60.) ajánlattevő, mint az 
értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el.




