
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az 

eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 

Postai cím: Igló u. 33-35. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1185 Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: hc@szilioffice.hu 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás X Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: „Radarállomások védelmi rendszerének fejlesztése” 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 

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 objektumokatt 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. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351#foot31
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II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 90 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

II.1.5) A teljesítés helye: 

Kőris-hegy radarállomás 

A létesítmény címe: 8572 Bakonyszücs Hrsz.: 142 

 

Püspökladány radarállomás 

A létesítmény címe: 4150 Püspökladány Hrsz.: 0915/4 

III. szakasz: Értékelési szempontok 

III.1) Értékelési szempontok: 

o Az alábbi értékelési szempontok 

o Minőségi szempont – Megnevezés:  

2. Vállalt előteljesítés mértéke (min. 0, max. 20 naptári nap) / Súlyszám: 20 

3. A garanciális időszak alatti hibajavítások megkezdésének időtartama / Súlyszám: 30 

o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

o Ár szempont - Megnevezés:  

1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények  

P1)  

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a részvételi felhívás megküldést 

megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (integrált biztonságtechnikai rendszer 

telepítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 

45.000.000,- Ft-ot. 

Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények 

M1) 

Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha a részvételi felhívás 

megküldésétől visszafelé számított három évben nem rendelkezik összesen legalább 45 millió forint 



értékben integrált biztonságtechnikai rendszer telepítésére vonatkozó referenciával, amelyből legalább 

1 darab legkevesebb 2 millió forint értékben Netavis video management szoftver telepítését is magában 

foglalta magas kockázatú szabályozott iparág, vagy gyógyszeripar, vagy energetika, vagy légiipar 

területén. 

 

M2) 

Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik 

bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított, a részvételi jelentkezési 

határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. ISO9000 vagy 

azzal egyenértékű), illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: 

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: 2017.04.13. Helyi idő: 8:00 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt 

az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 

Az érdeklődését jelző gazdasági szereplő az I.2) pontban megjelölt kapcsolattartási címre küldendő e-

mail tárgyában a következőt tűntesse fel: „Érdeklődés jelzése a „Radarállomások védelmi rendszerének 

fejlesztése” tárgyú eljárás kapcsán”. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2016.04.04. 

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

3    súlyszám helyett fontosság is megadható 



4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem 

szükséges 

 


