
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: „Megjelenítő eszközök beszerzése és telepítése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 

A főbb elvégzendő feladatok: 

- az eljárásban beszerzett monitorok egy részének falra szerelése 

- korábbi eljárásokban beszerzett fix projektorok felszerelése 

- központi előadóterem vizuáltechnikai felszerelése kivetítőkkel, motoros vásznakkal 

- központi előadóterem hangosítási rendszerének kialakítása 

A szerelések helyszíne a Hungarocontrol Zrt. székhelye, egyetlen monitor esetében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér irányítótornya 

 

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 szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló nyílt 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. október 26. 

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 X igen  nem 



V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

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 

A beérkezett ajánlatok száma: 3 db (három darab) 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

AVmax Rendszertechnikai Kft. (6500 Baja, Szent Antal utca 26.) 

1) Ajánlati ár (nettó Ft) 18.965.500,- Ft 

2) Technikusi óradíjak (nettó Ft/óra) 1.500,- Ft/óra 

3) A szerelési munkák időtartama (naptári nap) 45 nap 

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

Lumen Multimédia Kft. (2117 Isaszeg, Nádor u. 2.) 

1) Ajánlati ár (nettó Ft) 28.425.813,- Ft 

2) Technikusi óradíjak (nettó Ft/óra) 10.000,- Ft/óra 

3) A szerelési munkák időtartama (naptári nap) 25 nap 

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

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.) 

 

 



Az ajánlati 
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az ajánlati 

dokumentáció 
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dokumentumok 
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2. sorszám 
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érkezett 
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Ajánlattevő 

neve: 

AVmax 

Rendszertechnikai 

Kft. 

Lumen 

Multimédia 

Kft. 

AVmax 

Rendszertechnikai 

Kft. 

Lumen 

Multimédia 

Kft. 

AVmax 

Rendszertechnikai 

Kft. 

Lumen 

Multimédia 

Kft. 

 Megajánlás Pontszám (1,00 - 10,00) Súlyozott pontszám  

1. Ajánlati ár 

(nettó Ft) 18.965.500,- Ft 
28.425.813,- 

Ft 
10 7 850 595 85 

2. Technikusi 

óradíjak  

(nettó 

Ft/óra) 

1.500,- Ft/óra 
10.000,- 

Ft/óra 
10 2,35 30 7,05 3 

3. A szerelési 

munkák 

időtartama 

(naptári nap) 

45 nap 25 nap 4 8 48 96 12 

Összesen       928 698,05   

Sorrend       1. 2.   

 

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

Az adható pontszám a rész(al)szempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. 

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: 

A „legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 

amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  

 

• az 1. és 2. részszempont esetén fordított arányosítás módszerével, 

• a 3. részszempont esetén a következő képlet alkalmazásával: 

 

P = 9 x ((15 - n) / 45 + 1) + 1 

a szerelések vállalt megkezdése és befejezése közötti naptári napok számát (n) figyelembe véve, a 15 napon belüli határidőt 

15 napnak, a 60 napon felülit 60 napnak számítva 

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

 

AVmax Rendszertechnikai Kft. (6500 Baja, Szent Antal utca 26.) 

1) Ajánlati ár (nettó Ft) 18.965.500,- Ft 

 

Ajánlata érvényes, maradéktalanul megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, valamint a Kbt. 

vonatkozó előírásainak. 

 

Ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerinti ajánlatot, tekintettel arra, 

hogy az ajánlatok elbírálása során, az értékelési részszempontonként megállapított pont- és súlyszámok alapján a legtöbb értékelési 

pontszámot kapta, valamint a kizáró okok és alkalmassági követelmények szerinti kritériumok tekintetében a Kbt.-ben és a külön 

jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett, így ajánlata érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére. 



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  X 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:  

 

- Loot Hungary Kft. (1186 Budapest, Csáth Géza utca 3. 4. em.) 

 

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:  

Bravonet Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint, 

tekintettel arra, hogy nem nyújtott be felvilágosítás adást, így nem tisztázta az ajánlatkérő által felvetett – formainak nem minősülő – 

kérdéseket. 

 

A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint, az egyszer már megjelölt hiányok (jelen esetben felvilágosítás adás), a későbbi hiánypótlások során 

már nem pótolhatók. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018.01.15 / Lejárata: 2018.01.26. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. január 15. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. január 15. 

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 
 

 


