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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Sóstó térfigyelő kamerák telepítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Sóstó térfigyelő kamerák telepítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

144A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 144-354052A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Székesfehérvár, Sóstó Természetvédelmi Terület, a Mol Aréna Sóstó és a Csónakázó-tó környezetében térfigyelő kamerák telepítése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második része szerinti, XV. fejezete

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 64.932.930,-. Ajánlattevő ajánlati kötöttséggel terhelt érvényes ajánlata tekinthető a 
legalacsonyabbnak.

22101800207Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Székesfehérvár, 
Honvéd Utca 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

Szöveges értékelés:

Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt 
feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár (HUF-ban): 64.932.930,-

22101800207Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 
Székesfehérvár, Honvéd Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

villanyszerelés, erősáramú műszaki vezető, geodéta, forgalomkorlátozási terv készítése, daruzás, földmunkák végzése

-
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Az összegezés V.2.2) és V.2.7) pontjaiban szereplő Ajánlattevő Közös Ajánlattevő. Közös Ajánlattevők neve, címe, adószáma: 
Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.; adószáma: 
22101800-2-07) és RBD Géza-Mester Korlátolt Felelős Társaság (8000 Székesfehérvár, Székely utca 37.; adószáma: 24807973-2-07).

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.10.03Lejárata:2019.09.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az SRS Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Fóti út 56.) Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 
Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő „B” típusú kamera vonatkozásában az ajánlatába becsatolt megajánlott eszközök 
minimumkövetelményeit tartalmazó táblázatban az ajánlati dokumentáció 27. oldal „IV. MŰSZAKI LEÍRÁS” pontjába előírtak 
rendelkezései szerint feltüntetett, megajánlott típusú kamerára megadott szenzorméret értéke (1/2.8” 2Megapixel progressive 
scan STARVIS™ CMOS) - az ezen táblázatban megadott megajánlott típusú kamera elérhető műszaki adatlapján is a megadott 
érték szerepel – nem éri el az ezen paraméterhez Ajánlatkérő által előírt minimumkövetelményt (min. 1/1.8”). Ezen hiány a Kbt. 
71. § rendelkezései szerint nem korrigálható.

13918835241SRS Informatika Kft., 1047 Budapest, Fóti Út 56

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2019.09.23

2019.09.23




