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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

MOLArénaSóstó televíziós közvetítéseihez kábel

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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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:

2019.06.26

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

MOL Aréna Sóstó televíziós közvetítéseihez szükséges kábelek kiépítése vállalkozási szerződés keretében A meglévő TV compoundtól 
19 db kamera és Mono illetve Multi módusú optikai kábelek továbbfűzése a Média parkolóig meglévő alépítményen keresztül, melyben
1 db 100-as átmérőjű üres védőcső található. A nyomvonal felénél 1 db meglévő fűzőakna található. A meglévő megmaradó doboznál a 
kábeleket ki kell végződtetni, csatlakoztatni kell a megfelelő helyre, és az eredetivel megegyező módon egy új elosztóba kell 
végződtetni a kábelek másik felét a média parkolóban. Az új elosztó álló kivitelű kell hogy legyen, beton alapra kell elhelyezni, 
valamint IP 67-es kivitelűnek kell hogy legyen. Az elkészült munkáról megvalósulási tervet kell készíteni és a szükséges méréseket el 
kell végezni. Kamera pozíciók 80 m TRIAX Camera 1 - Bal les pozíció 80 m TRIAX Camera 2 - Főkamera pozíció 80 m TRIAX Camera 3 
- Felső snittelő 80 m TRIAX Camera 4 - Bal lenti snittelő 80 m TRIAX Camera 5 - Jobb lenti snittelő 80 m TRIAX Camera 6 - Jobb les 80 
m TRIAX Camera 7 - Taktikai pozíció bal 80 m TRIAX Camera 8 - Taktikai pozíció jobb 80 m TRIAX Camera 9 - Reverse 80 m TRIAX 
Camera 10 - Reverse fent 80 m TRIAX Camera 11 - Bal kapu mögött 80 m TRIAX Camera 12 Jobb kapu mögött 80 m TRIAX Camera 13
Pálya közép, közvetítési oldal 80 m TRIAX Camera 14 RF pálya jobb oldalára kábelezve 1 db SMPTE Camera 15 Fenti snittelő - 80m 1 
db SMPTE Camera 16 - Pálya széle bal - 80m 1 db SMPTE Camera 17 Pálya közép - 80m 1 db SMPTE Camera 18 Jobb kapu mögött - 
80m 80 m TRIAX Camera 19 - Pálya jobb oldal - Studió kamera 80 m TRIAX Camera 19 - Pálya jobb oldal - Studió kamera Főkamera - 
kommentátor állás kiállások 80 m Klotz csoport installációs audio kábel - 8 szál 100 db OS/2 Mono módus 8 eres üvegkábel Pályaszéli 
végpont jobb oldal 100 m OM/2 Multi módus 8 eres üvegkábel 100 m OS/2 Mono módus 8 eres üvegkábel Pályaszéli végpont reverse 
100 m OM/2 Multi módus 8 eres üvegkábel TV compound végződések és szerelési anyagok 32 db Fischer Wall box csatlakozó 16 szett 
Neutrik Audio csatlakozók 1 db Egyéb TV bálvány a compound szelére a végződésekkel, egyéb szerelési anyag Kivitelezés 1 alk 
Tervezés hang-, videotechnikai tervezés, dokumentáció 1 alk Installáció Kábelezés, eszközök installálása, beüzemelés, zöld terület 
bontás, bálvány alapozás További információ a dokumentációban.

Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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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 
részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (1. egyenes; 2. fordított) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb
ajánlat a max.10 pontot kapja. - 1. részszempont: Többletjótállás vállalásának időtartama: 0-36 hónap között szempontnál alkalmazott 
képlet- súlyozás nélkül: P= Avizsgált/Alegjobb * (Pmax-Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Súlyszám: 30 (Egyenes 
arányosítás.) Adott esetben a 36 hónapnál kedvezőbb szakmai többletjótállást tartalmazó ajánlatnál 36 hónap többletjótállás kerül 
alkalmazásra a képletben és a 36 hónap, valamint az annál kedvezőbb többletjótállás egyaránt a maximális pontszámot kapja. 
Amennyiben nem kerül megajánlásra többletjótállás, a felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a minimális 
0 pontot kapja. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a jótállás kötelezően vállalandó időtartama 12 hónap, ezen 
felül kerül értékelésre a többletjótállás időtartama (0-36 hónap)! - 2. részszempont: Nettó ajánlati ár (HUF) szempontnál alkalmazott 
képlet- súlyozás nélkül: P= Alegjobb/Avizsgált * (Pmax-Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Súlyszám: 70 (Fordított 

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:

Szöveges értékelés:

577.21RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

799.99Broadcast Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Többletjótállás vállalásának időtartama: 0 hónap Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján: 11.620.000,- Ft

10653386207RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Takarodó Út 9

Többletjótállás vállalásának időtartama: 12 hónap Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján: 9.581.800,- Ft

24106722213Broadcast Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2161 Csomád, 
Akácos U. 4.

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

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:
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Kbt. 131. § (6) bekezdés

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.07.17Lejárata:2019.07.12Kezdete:

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:

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:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Többletjótállás vállalásának időtartama: 12 hónap Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján: 9.581.800,- Ft A legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

24106722213Broadcast Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2161 Csomád, Akácos U
. 4.

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)

arányosítás) További információ a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.)

2019.07.12

2019.07.12
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Mindkét Ajánlattevő KKV

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:




