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Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12056626
Postai cím: Róna Utca 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozgics Kornél
Telefon: +36 14611301
E-mail: rozgics.kornel@filmalap.hu
Fax: +36 14611332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt.5.§ (1) bek. e) pontja szerinti ajánlatkérő
I.5) Fő tevékenység
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:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Film digitalizáló berendezés
Hivatkozási szám: EKR001581032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

32000000-3

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés "Film digitalizáló berendezés" tárgyban
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 310857525 (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 vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Film digitalizáló berendezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
30233000-1
30234000-8
30237000-9
32300000-6

Kiegészítő szójegyzék

30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. film digitalizáló berendezésre kér ajánlatot.Az
eszközök egy működő rendszert kell,hogy alkossanak.A beszerzés tárgya ezen eszközök mennyiségi
leszállítása és egységes,működő rendszerbe történő integrálása.Az ajánlati árnak minden eszköz
esetében tartalmaznia kell a csomagolás,szállítás költségét,az eszköz helyszínen történő
installálásának és az ajánlatkérő munkatársainak szakszerű betanításának költségeit.A
betanításhoz szükséges időtartam eltérő lehet,de alapelv,hogy az oktatást két egymást követő
napon,naponta min.4,max. 8 órás időtartamban,legalább 2 fő részére,elméleti és gyakorlati
tartalmú felkészítés keretében szükséges lefolytatni.Ezen kívül valamennyi eszköz vonatkozásában
szükséges olyan kezelési (használati) útmutató átadása,amely az eszközök biztonságos és
üzembiztos működését tartalmazza,továbbá kiterjed a lehetséges veszély és hibajelenségek
bemutatására,értelmezésére és megelőzésük vagy elhárításuk módjára.A 321/2015.(X.30.)
Korm.rendelet 46.§ (3) bek.foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra,illetve konkrét eljárásra,amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.Az egyenértékű megoldás esetén az
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egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely
megfelelő eszközzel igazolnia kell.Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az
igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia,amelyhez olyan egyértelmű és
ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia,amely az állításait alátámasztja.A könnyebb ajánlattétel
érdekében ajánlatkérő referenciatermék típusmegjelölését alkalmazott,azonban a beszerzésnél a
referenciatermékek helyett a minimumkövetelményeknek megfelelő termék szállítása
megengedett.
Főbb elvárások
1.Film digitalizáló berendezés
1.1.8,16 és 35 mm mozgóképes film digitalizálása valós időben 2k felbontás esetén (2048x 1556 RGB
DPX/TIFF,vagy azzal egyenértékű,valós csatornánkénti 16 Bit RGB)
1.2.Negatív,intermediate,és pozitív nyersanyagtípusok digitalizálása
1.3.Színes,fekete-fehér nyersanyagtípusok digitalizálása
1.4.Acetát,poliészter,nitrócellulóz hordozójú filmek digitalizálása
1.5.Min.felbontás:4096x3112 pixel super 35 mm-es formátum esetében
1.6.Digitalizálási sebesség:
2k:min.24 kocka/sec
4k:min.15 kocka/sec
1.7.Min.600 m filmtekercs kezelése
1.8. 35 mm-es, teljes merülésű folyadékkapu (aquarium style) tartozékként (nem nyomás alatt lévő)
Referenciatermék:DFT Scanity HDR 35mm-es folyadékkapuval és 3 év Total Care SLA support
szerződés vagy azzal egyenértékű
Beszerzési mennyiség:1 db
2.Olajmentes kompresszor
2.1 Fémházas kivitel
2.2 min.260 liter/perc kapacitás
2.3. max. 3 kW (230 V/50 Hz) áramfelvétel
Beszerzési mennyiség:1 db
3.Helyi, magas rendelkezésre állású háttértár (storage) rendszer
3.1.min. 8x16Gbit SFP+ modulok
3.2. min. 12x4000 GB 3,5” NL-SAS lemezek
Referenciatermék:Elements 2U12 Performance Dual Controller Storage System (12x4000GB NL SAS)
vagy azzal egyenértékű
Beszerzési mennyiség:1 db
4. Helyi, magas rendelkezésre állású háttértár bővítőház
4.1.min.12 x 4000 GB 3,5” NL-SAS lemezek
4.2.max. 2U házméret
Referenciatermék:Elements 2U12 Performance Storage JBOD Expansion (12x4000GB NL SAS) vagy
azzal egyenértékű
Beszerzési mennyiség:1 db
5.Gázérzékelő rendszer (tisztítóoldatok és azok gázainak mérésére)
5.1.Érzékelendő gázok:perklóretilén,triklóretilén,és diklórmetán vagy Hidrogén tartalmú oldatok
(HCS)
Referenciatermék:Fresenius Umwelttechnik Gas Analyzer GA150 vagy azzal egyenértékű
Beszerzési mennyiség:1 db
A részletes műszaki elvárásokat a Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Support időtartama (hónap, min.36., max.60 hónap) 5
2 Jótállás időtartama (hónap, min.24., max.48 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 016 - 033047
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Film digitalizáló berendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58002900
Postai cím: Zólyomi Út 23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@silicon.hu
Telefon: +36 13914455
Internetcím(ek): (URL) www.silicon.hu
Fax: +36 13914466
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A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 267000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 310857525
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
I. Areus Infokommunikációs Zrt.
1037 Budapest Montevideo U. 5.
23469507-2-41
II. Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1118 Budapest Zólyomi Út 23.
12095144-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
(3)-(8) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós 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
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
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2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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