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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kőtár és Árpád-ház kutatóintézet

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

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

I. szakasz: Ajánlatkérő
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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:

83A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 083-196305A 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

Haszn alapter: beltér 1746m2, kültér 288m2, össz 2034m2 Beép. zártsorú mozi ép. belső bontás 6000m3 dúcolás, víztelenítés: acél 
szádpalló fal 160m2 nyíltvíztart+szivattyú zsaluz részb látszó 1900m2 fal, 1900m2 födém, 700m2 gerenda mungödör kiem 1400m3 
Jet-grouting 430m3 mon vb födém 130m3, mon vb fal 430m3, mon vb gerenda 150m3 betonacél 200t, vasbetétek 30t homl bont tégla 
burk 900m2 íves ck monolitikus burk 550m2 függ álmenny 300m2, mon álmenny 1000m2 gk válaszfal 1100m2 terazzo burk 1500m2 
ck fűtött esztrich 1500m2 acél tokos külső nyz. nyíló/fix íves szerk 169m2 egyedi acél lakatos rács, vízelvezető, zsalu, korlát, kapu 
80tétel belső nyz. festett MDF/nyíló/toló/acél/tg/tölgy 117,3m2 íves üveg felülvil. 106m2 gk glett 3200m2 talajvíznyom ell szig HDPE 
350m2 spec többféle vízszig 1920m2 pl. tömbinjekltálás-oxaldryin 200m2 többf. hőszig: kőzetgyapot, ásványgyapot, EPS, XPS, PU, 
ásványi, fagyapot, egyedi bútor, gipszbeton polcrendsz 80m2 tetősík napelem rendsz 160db (1665x999x40mm) védőcső 4500m 
kábeltálca 270m vezeték 9450m lámpatest 500db padlófűtés 1200m2 komp folyhűtő belt, elektromos fagyvédő 1db fancoil 7db 
splitklíma 1db kör km légvezeték Na125-400 1200m, 4szög km légcsat 260m2 Komp légkez elekt fagyv. előfűtő hővisszanyerő, 80/60° 
C melegv utófűtő, motoros zsalu, C5.1 szab. autom, léghőm érz, kapcsszekr 2db komp légkezel, 80/60°C melegv utófűtő, 7/12°C hűtő 
kalorifer, motoros zsalu, szabályozó autom, kapcsszekr, léghőm érz 2db vezetékek 20mm alu kas ásványgyap szig 600m2 lift 13,65m 
em.mag, 1000kg, 8fő/630kg, 1db tűzj kp 1db, opt füstérz 109db, kábel 2700m, tűzálló káb 1200m parkoló+udvar terv+kivit 698m2 
KIÁLLÍTÁS Fém szerk kövekhez:211db+102db műgyanta foglalat, mintavét, min20kg/cm2 szilárds, UVstab, vákuumtérben min1,5m3 
öntött, transzparens, helyszíni szerelés, hidegen húzott, 27,8t. 3500mm hossz kádakban vegysz tiszt, porszór. Restaur. 250m2 spec 
gyártócsarn. Kőtartó plexi posztamens, vitrin világít 88db. Hangszobor: körmedence, hang-fény effektek, vízforg,betonrelief, 8m2, 
3Dnyomt, egyedi boltozatmodell 3db, megjel-ő felirat. IT: témacsop-ok hangosít: ultraszűk hangsug pár. Max hangnyom 100dB @ 
1,5kHz/2m;Impedancia: 10kOhm;Ultrah vivőfrekv:40kHz;Szabadalm modul. elj; Hangsz. típ: szabadalm monol film hord; 15W D-oszt 
stereó erősít 26pár DSP funk D17 AGC autom kev, exp, kompr, EQ-k, zaj komp, mátr.kev, peaklimiter stb Beép effekt;Külső vezérl; 
Rendsz.spec PTZ kam vez;16 GPIO interfész dig. anal. pwm, AV integ USB2.0 interfész; Windows/Mac audio-videó eszk softcodec. 
Hatásvilágít:LED prof fényvet; 19°nyitás; késes fényhat. rendsz,zoom,800Lum, min50.000h LED, sínrendsz, színvisszaad index<90; 
14Wos telj.felvét, 30db. Videó frame-pontos kpi vezérl: 10 csatornás UHD playout (25p) server, scaling, processingappliance. Xeon 
CPU, dual GPU, video mappingfeature, frame pontos kijátsz. 8csat-án: JPEG, JPEG2000, H.264, H.265, MP4, mxf, mov, mp4 
wrapperben, valósidejű dekód., scaling, mapping. HDR/SDR konverzió, HDR kompat., valósid AR felirat Unity/Unrealengine-en. 
Audiodeembedder, AES67 interfész, 10Gbe, 1Gbedualinetrfész, Mozg.érz-infra vezérl kompatib. keyb+egér 2db. Panor.vetít:DLP léz. 
projektor 10,000 ISO/8,800 ANSI Lum; 4szegm. RGBY színkerék; 1x0,65" DMD kijelz;1920x1080 FHD; Lézer foszf fényforr, 20,000h; 
Bemen: HDMI 2, 3G SDI, DVI-D, HD15, USB, HDBaseT, RJ45;Kimen: HDMI, 3G SDI;Vezérl: RS232, RJ45; Valósid, kp-i vez., autom. 
graf-anim. rendering kijátsz: valósid AR felirat Unity/Unrealengine-en. Audiodeembedder, AES67 interfész, 10Gbe, 1Gbedualinetrfész, 
Mozg érz, infra vez. kompatibil, keyb+egér, angyal rendsz. Valósid, adatfeldolg interfész graf+anim-hoz: AR Interfész app, databridge.
Hardv. vez. rendsz frame pontos anim, playout vez-hez:8csat-ás kontroller frame pontos kijátsz vez-hez, 2U ház, Xeon CPU Q-sys, 
Crestron, mozg érz, interfész, IP, Arcnet+soros kimen. világít-i- hangrendsz felé. Mozg érz bundle, 15db, max 12m műk PIR szenz, 
vezérlő interfész, 12V táp. Mozg érz-alapú VRAR funkc, programozás

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II. RÉSZ XV. fejezet
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. A módszerek 
meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: a részszempontokon belül az értékelési pontszám az 
alábbiak szerint kerül kiszámításra (két tizedes jegyig):1. részszempont: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata
a felhívás III.1.3) pontja szerinti (KÉ-K) vagy azzal egyenértékű tervező szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált 
ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat 
szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*7. (Egyenes arányosítás 2. részszempont: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata a felhívás III.1.3) pontja szerinti (MV-É) - vagy azzal egyenértékű szakember szempontnál alkalmazott képlet: (
vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó 
ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*9. (Egyenes arányosítás.)3. részszempont: A szükséges gyakorlati időn felüli 
szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) pontja szerinti (MV-ÉV) - vagy azzal egyenértékű szakember szempontnál alkalmazott 
képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot 
tartalmazó ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*7. (Egyenes arányosítás.) 4. részszempont: A szükséges gyakorlati 

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:

100

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA 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:

Nem

Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy az ajánlattételi szakaszban nem nyújtottak be ajánlatot.
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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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) pontja szerinti (MV-ÉG) - vagy azzal egyenértékű szakember szempontnál 
alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai 
többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*7. (Egyenes arányosítás.) 5. részszempont: 
Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. (
Fordított arányosítás)További információ a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.)

2019.09.25

2019.09.25
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




