
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: HungaroControl Zrt. 

Postai cím: Igló u. 33-35. 

Város: Budapest Postai irányítószám:1185 

ajánlattevőkkel  

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Radarállomások védelmi rendszerének fejlesztése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A feladat tartalma: 

 

A HungaroControl Zrt. székháznál is alkalmazott, intelligens és következetes jelzések továbbítására alkalmas biztonságtechnikai 

rendszert szükséges kiépíteni a Kőris-hegyen és Püspökladányban található radarállomásokon, mely a létesítmények határvonalán, a 

fémkerítés teljes nyomvonalán intelligens video-analízis segítségével a behatolásjelző rendszer kültéri védelmével együttműködve egy 

hatásos komplex rendszert tud alkotni. Az objektumok behatolásjelző rendszerének kialakításánál alapvető biztonsági igény, hogy a 

behatolásjelző rendszer terjedjen ki az objektumokat határoló fémkerítés teljes szakaszára, valamint az épületek behatolás 

előfordulásának kockázat mértékében kiemelt terekre, helyiségekre. Több védelmi lépcsőben szükséges detektálni és jelezni a 

behatolási kísérleteket és biztosítani a rendszer teljes körű távoli felügyeletét és vezérlését a budapesti HungaroControl székház 

felügyeleti központból. 

 

A részletes feltételeket a Műszaki leírás tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik része szerint összefoglaló tájékoztatás közzétételével megindított – közszolgáltatói 

szerződés megkötésére irányuló –  kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:-- 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:-- 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017. április 13. 

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 



A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt  igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló – és a Kbt. 75. 

§ (4) bekezdése szerint igazolható – anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 

legkedvezőbb végleges ajánlatot tett ajánlattevővel. 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

 

T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) 

1.) Ajánlati ár (nettó Ft) 99.177.980,- Ft 

2.) Vállalt előteljesítés mértéke (min. 0, max. 20 naptári 

nap) 
0 nap 

3.) A garanciális időszak alatti hibajavítások 

megkezdésének időtartama  
48 óra 

 

A benyújtott ajánlat a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján nem került lebírálásra és értékelésre, tekintettel arra, hogy a beérkezett végleges 

ajánlatok mindegyike meghaladta a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

 

H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft. (1223 Budapest, Művelődés u. 4.) 

1.) Ajánlati ár (nettó Ft) 102.389.190,- Ft 

2.) Vállalt előteljesítés mértéke (min. 0, max. 20 naptári 

nap) 
20 nap 

3.) A garanciális időszak alatti hibajavítások 

megkezdésének időtartama  
24 óra 

 
A benyújtott ajánlat a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján nem került lebírálásra és értékelésre, tekintettel arra, hogy a beérkezett végleges 

ajánlatok mindegyike meghaladta a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

 

MON-DA Központi Riasztórendszer Kft. (1149 Budapest, Angol u. 77.) 

1.) Ajánlati ár (nettó Ft) 76.681.200,- Ft 

2.) Vállalt előteljesítés mértéke (min. 0, max. 20 naptári 

nap) 
10 nap 

3.) A garanciális időszak alatti hibajavítások 

megkezdésének időtartama  
48 óra 

 
A benyújtott ajánlat a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján nem került lebírálásra és értékelésre, tekintettel arra, hogy a beérkezett végleges 

ajánlatok mindegyike meghaladta a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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



V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk -- 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -- 

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

kiválasztásának indokai: -- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: 
 igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni: -- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -- 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: -- 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -- 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Nem releváns 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. augusztus 10. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. augusztus 10. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: -- 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: -- 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: -- 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: -- 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: -- 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: -- 



VI.1.10) További információk: -- 

____________________________________________________________________________________________________

_____ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


