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Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
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Budapest, Rumbach S. u. 11-13.;1075 Budapest,
Rumbach S. u. 11-13.;1075 Budapest, Rumbach S. u.
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Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek
Nyertes ajánlattevő:

Kft.;FERCOM SYSTEMS Korlátolt Felelősségű
Társaság;Rexfilm Broadcast és Kommunikációs

Ajánlatkérő típusa:

Rendszerek Kft.
Kbt. 5. § (4) bekezdés

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: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43829994
Postai cím: Síp Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paszternák Tamás
Telefon: +36 14135559
E-mail: tamogataskezeles@mazsihisz.hu
Fax: +36 14135500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mazsihisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
1

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
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
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (4) bekezdés
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:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000801432020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30200000-1

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Informatikai rendszerekhez és a működtetésükhöz kapcsolódó áruk beszerzése a Rumbach
Zsinagóga (1075 Budapest, Rumbach S. u. 11-13.) részére a Közbeszerzési Dokumentáció részét
képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint, az alábbi részajánlat- tétel
lehetőségének biztosítása mellett:
1. részfeladat: Informatikai, hálózati biztonsági rendszerek eszközeinek beszerzése
2. részfeladat: Jegyeladáshoz, jegykezeléshez szükséges eszközök beszerzése
3. részfeladat: Rádiókommunikációs eszközök beszerzése
4. részfeladat: Videótechnikai eszközök beszerzése
5. részfeladat: Forgalomtechnikai eszközök beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23409880 (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: Informatikai, hálózati biztonsági rendszerek
Rész száma: 1
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

30191400-8
30213100-6
35125300-2
30121100-4
48820000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő számára informatikai rendszerekhez és működtetésükhöz kapcsolódó eszközök
beszerzése és szükség szerinti beüzemelése az alábbi mennyiségben:
-100 db belépő kártya
- 2 db informatikai rackszerver
- 15 db 52 portos enterprise színvonalú menedzselhető, gigabites switch,
- 10 db 28 portos enterprise színvonalú menedzselhető, gigabites switch,
- 2 db 24 portos menedzselhető, gigabites stack switch, IP telefonközpont,
- 2 db CCTV kamera
- 3 db digital scinage tájékoztató monitor
- 3 db álló TV állvány
- 1 db gurulós TV állvány
- 15 db IP asztali telefon
- 1 db IP telefon központ
- 3 db vezetői notebook szoftverekkel, munkaállomásokkal, kiegészítőkkel
- 7 db perifériák, kábelek (vezeték nélküli billentyűzet és egér)
- 7 db 27” FHD professzionális monitor
- 2 db projektor
- 2 db hordozható vetítővászon (203X203cm)
- 4db irodai kombinált nyomtató
- 1 db fénymásoló
- 1 db proximity kártya nyomtató
- 3 db színes festékszalag
- 3 db tisztító készlet
- 1 db felhasználói szoftver
- 600 db cat6 patch kábelek
- iratmegsemmisítő gépek
- 15 db zsebszámítógép
a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában részletesen
meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új eszközöket fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában, és annak
mellékleteiben 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
4

gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket is, azaz
Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az
egyenértékű megoldás, termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása, igazolása
ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség az elvárt követelményeknek való megfelelés alapján
kerül megállapításra.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök szállítása, a teljesítés helyszínén történő
beüzemelése.
A lepakoláshoz szükséges eszközt, személyzetet Ajánlatkérő nem biztosít.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási időtartam a kötelezően előírt 12 hónap időtartamon felül
(hónapban megadva, minimum 0 hó, maximum 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó értékben, Ft-ban) / Súlyszám: 90
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:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Jegyeladáshoz,jegykezeléshez szükséges eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30232110-8

További tárgyak:

44421300-0

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő számára informatikai rendszerekhez és működtetésükhöz kapcsolódóan, így
jegyeladáshoz, jegykezeléshez szükséges eszközök beszerzése és szükség szerinti beüzemelése
az alábbi mennyiségben:
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- 1 db helyi szünetmentes tápegység
- 2 db jegynyomtató
- 2db aprópénztartó
- 1 db fekete- fehér lézernyomtató
- 2 db bútorszéf
- 2 db bankjegy vizsgáló lámpa
a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában részletesen
meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új eszközöket fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában, és annak
mellékleteiben 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 csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket is, azaz
Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az
egyenértékű megoldás, termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása, igazolása
ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség az elvárt követelményeknek való megfelelés alapján
kerül megállapításra.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök szállítása, a teljesítés helyszínén történő
beüzemelése.
A lepakoláshoz szükséges eszközt, személyzetet Ajánlatkérő nem biztosít.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási időtartam a kötelezően előírt 12 hónap időtartamon felül
(hónapban megadva, minimum 0 hó, maximum 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó értékben, Ft-ban) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: - 2 db NCR 7199 v2 fiskál blokknyomtató+AEE egység
- 2 db számítógép pénztárgép programhoz
- 2 db érintő monitor
- 1 db bankjegyszámláló berendezés
- 1 db érmeszámláló
Ajánlatkérő az opciós jogát írásban tett egyoldalú nyilatkozatával egyedi megrendelésekkel
jogosult gyakorolni legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 15 nap időtartam alatt.
Ajánlatkérő az Opcionális termékek megrendelésére tetszőleges részletekben jogosult.
Az Ajánlatkérő javára kikötött opciós jog nem keletkeztet megrendelési kötelezettséget.
Az opciós jog gyakorlása esetén ajánlattevő az árajánlatában tett, az adásvételi szerződés
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mellékletévé válóan meghatározott egységárakon köteles szállítani, teljesíteni.
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:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Rádiókommunikációs eszközök beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

32237000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő számára informatikai rendszerekhez és működtetésükhöz kapcsolódóan,
rádiókommunikációs eszközök és rádiókommunikációs informatikai háttér beszerzése az alábbi
mennyiségben:
-16 db PoC kézi rádió
- 8 db asztali töltő
- 1 db URH- PoC átjátszó
- 1 db smart PoC szerver licensz
- 16 db smart PoC felhasználói licensz
- 16 db adatkártya PoC kézi rádióba
a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában részletesen
meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új eszközöket fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában, és annak
mellékleteiben 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 csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket is, azaz
Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az
egyenértékű megoldás, termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása, igazolása
ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség az elvárt követelményeknek való megfelelés alapján
kerül megállapításra.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök szállítása.
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A lepakoláshoz szükséges eszközt, személyzetet Ajánlatkérő nem biztosít.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási időtartam a kötelezően előírt 12 hónap időtartamon felül
(hónapban megadva, minimum 0 hó, maximum 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó értékben, Ft-ban) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: - 2 db PoC kézi rádió
- 2 db adatkártya PoC kézi rádióba
-10 db PoC TELOSYSTEM kiegészítő felhasználói licensz
- 25 db kétvezetékes, akusztikus, mipoláncsöves fejszett
Ajánlatkérő az opciós jogát írásban tett egyoldalú nyilatkozatával egyedi megrendelésekkel
jogosult gyakorolni legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 15 nap időtartam alatt.
Ajánlatkérő az Opcionális termékek megrendelésére tetszőleges részletekben jogosult.
Az Ajánlatkérő javára kikötött opciós jog nem keletkeztet megrendelési kötelezettséget.
Az opciós jog gyakorlása esetén ajánlattevő az árajánlatában tett, az adásvételi szerződés
mellékletévé válóan meghatározott egységárakon köteles szállítani, teljesíteni.
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:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Videótechnikai eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
31158100-9

További tárgyak:

32340000-8

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő számára informatikai rendszerekhez és működtetésükhöz kapcsolódóan,
videó-technikai eszközök beszerzése az alábbi mennyiségben:
- 1 db fényképezőgép váz
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- 1 db objektív
- 2 db memóriakártya
- 1 db cserélhető akkumulátor töltő foglalat
- 1 db akkumulátor töltő
- 2 db akkumulátor
- 1 db PC
- 1 db vágóprogram
- 1 db tripod készlet,
- 1 db kézi mikrofon
- 1 db csiptetős mikrofon készlet
- vágásra dedikált számítógép és célszoftver.
a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában részletesen
meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új eszközöket fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában, és annak
mellékleteiben 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 csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket is, azaz
Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az
egyenértékű megoldás, termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása, igazolása
ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség az elvárt követelményeknek való megfelelés alapján
kerül megállapításra.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök szállítása.
A lepakoláshoz szükséges eszközt, személyzetet Ajánlatkérő nem biztosít.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási időtartam a kötelezően előírt 12 hónap időtartamon felül
(hónapban megadva, minimum 0 hó, maximum 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó értékben, Ft-ban) / Súlyszám: 90
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
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Forgalomtechnikai eszközök beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

44144000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 11-13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő számára informatikai rendszerekhez és működtetésükhöz kapcsolódó eszközök,
ezen belül forgalomtechnikai eszközök beszerzése az alábbi mennyiségben:
- 50 db kordonoszlop
- 6 db fali kordonszalag
- 8 db kordonoszlopra szerelhető tájékoztató tábla (A3 fekvő)
- 8 db kordonoszlopra szerelhető tájékoztató tábla (A4 álló)
a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában részletesen
meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új eszközöket fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában, és annak
mellékleteiben 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 csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket is, azaz
Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az
egyenértékű megoldás, termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása, igazolása
ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség az elvárt követelményeknek való megfelelés alapján
kerül megállapításra.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök szállítása.
A lepakoláshoz szükséges eszközt, személyzetet Ajánlatkérő nem biztosít.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási időtartam a kötelezően előírt 12 hónap időtartamon felül
(hónapban megadva, minimum 0 hó, maximum 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó értékben, Ft-ban) / Súlyszám: 90
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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:
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. 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
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16491 / 2020 (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
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Informatikai, hálózati biztonsági rendszerek
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: 2020/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34194030
Postai cím: Építész Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: tender@rexfilm.hu
Telefon: +36 309523160
Internetcím(ek): (URL) www.rexfilm.hu
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Fax: +36 13827166
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235708243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19029660
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
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:
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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
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: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86314774
Postai cím: Telek Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326242
Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54258945
Postai cím: Bozsoki út 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Vellay Imre Utca 39.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206
Hivatalos név: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34194030
Postai cím: Építész Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235708243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Jegyeladáshoz,jegykezeléshez szükséges eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(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)
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(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
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
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Rádiókommunikációs eszközök beszerzése
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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: 2020/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FERCOM SYSTEMS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78201194
Postai cím: Pomázi Út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: tender@fercom.hu
Telefon: +36 12507940
Internetcím(ek): (URL) http://www.fercomsystems.hu/
Fax: +36 12507939
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24734097241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2206400
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)
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(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
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
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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Hivatalos név: FERCOM SYSTEMS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78201194
Postai cím: Pomázi Út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24734097241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Videótechnikai eszközök 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: 2020/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34194030
Postai cím: Építész Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: tender@rexfilm.hu
Telefon: +36 309523160
Internetcím(ek): (URL) www.rexfilm.hu
Fax: +36 13827166
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235708243
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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:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2173820
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
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)
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Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
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: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34194030
Postai cím: Építész Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235708243
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Vellay Imre Utca 39.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Forgalomtechnikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(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
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
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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
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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
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:
2020/11/13 (éééé/hh/nn/)
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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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