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II.szakasz: Tárgy

Video-, hang- és világítástechnikai eszközök 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.Ajánlatkérő 
neve:

Video-, hang- és világítástechnikai eszközökKözbeszerzés 
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

5

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - videó-technikai eszközökRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

53A 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

A Madách Színház Nonprofit Kft.részére Videotechnikai-, hangtechnikai- és világítástechnikai eszközök szállítása és részbeni 
beüzemelése, kezelő személyzet betanítása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

3. rész XVII fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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Szöveges értékelés:

899.38ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

866.67Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

867.54MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

839.48Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 6 669 667  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 36  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

13052533213ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2626 Nagymaros, Felsőmező 
Utca 1. B. ép. E. lph. 1. em. 10.

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 5 830 820  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 12  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

10776896241Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft., Magyarország 1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 5 865 170  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap):13  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

12087161241MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 1031 Budapest, Záhony Utca 7

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 6 035 970  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 12  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

10235708243Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft., Magyarország 1116 Budapest, Építész Utca 
26.

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

A beérkezett ajánlatok száma:
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

5 865 170.- Ft + ÁFA 
 
Ajánlattevő tette a felhívás feltételei szerint a második legkedvezőbb ajánlatot.

12087161241MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1031 Budapest, Záhony Utca 7

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:

6 669 667.- Ft + ÁFA 
 
Ajánlattevő tette  a felhívás feltételei szerint a legkedvezőbb ajánlatot.

13052533213ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2626 Nagymaros, Felsőmező Utca 
1. B. ép. E. lph. 1. em. 10.

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)

Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével a következő képlet 
szerint: 
 
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin 
 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 
 
A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével a következő képlet 
szerint: 
 
 
P= Avizsgált /Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legkedvezőbb megajánlást ajánlatkérő 10 ponttal jutalmazza, a 0 hónapos ajánlatot tevők 0 pontot kapnak. 
Ajánlatkérő maximum 36 hónap többlet jótállást értékel, az e fölötti vállalásokra is a maximális 10 pontot adja. 

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:
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25364422241Broadcast Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 Budapest, Íves 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 11 758 920  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 12  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

10235708243Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft., Magyarország 1116 Budapest, Építész Utca 
26.

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 3 108 000  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 36  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

10946109242ZAJ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Tárasaság, Magyarország 1145 Budapest, Mexikói Út 33.

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - video-technika utasító rendszerRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő ajánlata az I.4. tétel esetében nem felel meg a kiírás műszaki követelménynek az alábbi okok miatt: 
 
A műszaki leírásban Minimum kijelző méret 32", az ajánlatban 17”-os monitor szerepel. 
A műszaki leírásban Felbontás típusa: 3840x2160 (4K), az ajánlatban 1920 x1080 -as monitor szerepel. 
 
Fentiek miatt az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában foglalt előírásnak, miszerint:  
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az általa megajánlott eszközök, illetve rendszerek nem elégítik ki a közbeszerzési dokumentáció 
részét képező közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott minimum követelményeket. 
 
Mindezekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d.) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő nem felel meg a 
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

10946109242ZAJ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Tárasaság, Magyarország 1145 Budapest, Mexikói Út 33.

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

Igen
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Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével a következő képlet 
szerint: 
 
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin 
 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

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:

977.31ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

811.57Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

826.88Broadcast Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

278.11Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.

Szöveges értékelés:

1000.00ZAJ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Tárasaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 3 198 720  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 36  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

13052533213ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2626 Nagymaros, Felsőmező 
Utca 1. B. ép. E. lph. 1. em. 10.

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 3 337 880  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 12  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

10776896241Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft., Magyarország 1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 3 270 640  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap):12  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

Út 8.
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Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

3 198 720.- Ft + ÁFA 
Ajánlattevő tette a felhívás feltételei szerint a második legkedvezőbb ajánlatot.

13052533213ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2626 Nagymaros, Felsőmező Utca 
1. B. ép. E. lph. 1. em. 10.

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:

3 108 000.- Ft + ÁFA 
 
Ajánlattevő tette a felhívás feltételei szerint a legkedvezőbb ajánlatot.

10946109242ZAJ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Tárasaság, Magyarország 1145 Budapest, Mexikói Út 33.

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)

Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 
 
A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével a következő képlet 
szerint: 
 
 
P= Avizsgált /Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legkedvezőbb megajánlást ajánlatkérő 10 ponttal jutalmazza, a 0 hónapos ajánlatot tevők 0 pontot kapnak. 
Ajánlatkérő maximum 36 hónap többlet jótállást értékel, az e fölötti vállalásokra is a maximális 10 pontot adja. 
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1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 12 193 720  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 24  
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

25364422241Broadcast Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 Budapest, Íves 
Út 8.

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 9 978 000  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 24  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

42665386243Molnár Attila e.v., Magyarország 1111 Budapest, Bartók Béla Út 20

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF):   10 215 060 
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 25 
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

12087161241MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 1031 Budapest, Záhony Utca 7

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 10 818 200  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 36  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

22648633209Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4225 Debrecen, Szivárvány Utca 18

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 11 014 760  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 24  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

10235708243Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft., Magyarország 1116 Budapest, Építész Utca 
26.

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

7A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - videó-technika projektorRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Igen
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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)

Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével a következő képlet 
szerint: 
 
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin 
 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 
 
A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével a következő képlet 
szerint: 
 
 
P= Avizsgált /Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legkedvezőbb megajánlást ajánlatkérő 10 ponttal jutalmazza, a 0 hónapos ajánlatot tevők 0 pontot kapnak. 
Ajánlatkérő maximum 36 hónap többlet jótállást értékel, az e fölötti vállalásokra is a maximális 10 pontot adja. 

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:

787.97Broadcast Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

933.33Molnár Attila e.v.

Szöveges értékelés:

920.32MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

937.87Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

858.03Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a kiírás műszaki követelményének az alábbi okok miatt: 
 
A műszaki leírásban az eszköz súlyaként a következő követelmény szerepel: 
„Maximum 26 kg gyári objektívvel együtt.” 
Az ajánlatban az eszköz súlya: 28 kg. 
 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

13052533213ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2626 Nagymaros, Felsőmező 
Utca 1. B. ép. E. lph. 1. em. 10.

Ajánlattevő ajánlatából hiányzik a megajánlott eszköz megjelölése, ismertetetése. 
 
A műszaki leírás a Kbt. 71. § (8) bekezdés b.) pontjában foglaltak értelmében a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő 
szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősül és ilyen dokumentum esetében csak 
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható, vagy hiánypótolható, a teljes műszaki leírás nem. 
 
 
Mindezekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d.) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő nem igazolta a 
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelését. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

10946109242ZAJ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Tárasaság, Magyarország 1145 Budapest, Mexikói Út 33.

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:

9 978 000.- Ft + ÁFA 
 
Ajánlattevő tette a felhívás feltételei szerint a második legkedvezőbb ajánlatot.

42665386243Molnár Attila e.v., Magyarország 1111 Budapest, Bartók Béla Út 20

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:

10 818 200.- Ft + ÁFA 
 
Ajánlattevő tette a felhívás feltételei szerint a legkedvezőbb ajánlatot.

22648633209Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4225 Debrecen, Szivárvány Utca 18

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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Szöveges értékelés:

866.67Broadcast Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

972.77ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

 1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 8 923 878  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 24  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

13246697213AUDMAX Hangtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2310 Szigetszentmiklós, Ádám Jenő Sétány 165

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 8 420 362  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 12  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

25364422241Broadcast Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 Budapest, Íves 
Út 8.

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 8 717 080  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 36  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát. 

13052533213ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2626 Nagymaros, Felsőmező 
Utca 1. B. ép. E. lph. 1. em. 10.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - hangtechnikaRész száma, elnevezése:

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

Fentiek miatt az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában foglalt előírásnak, miszerint:  
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az általa megajánlott eszközök, illetve rendszerek nem elégítik ki a közbeszerzési dokumentáció 
részét képező közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott minimum követelményeket. 
 
Mindezekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d.) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő nem felel meg a 
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. 

Igen
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13246697213AUDMAX Hangtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
2310 Szigetszentmiklós, Ádám Jenő Sétány 165

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:

8 717 080.- Ft 
Ajánlattevő tette a felhívás feltételei szerint a legkedvezőbb ajánlatot.

13052533213ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2626 Nagymaros, Felsőmező Utca 
1. B. ép. E. lph. 1. em. 10.

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)

Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével a következő képlet 
szerint: 
 
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin 
 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 
 
A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével a következő képlet 
szerint: 
 
 
P= Avizsgált /Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legkedvezőbb megajánlást ajánlatkérő 10 ponttal jutalmazza, a 0 hónapos ajánlatot tevők 0 pontot kapnak. 
Ajánlatkérő maximum 36 hónap többlet jótállást értékel, az e fölötti vállalásokra is a maximális 10 pontot adja. 

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:

888.19AUDMAX Hangtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság
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1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 27 192 759 
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 36  

10946109242ZAJ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Tárasaság, Magyarország 1145 Budapest, Mexikói Út 33.

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 30 870 000  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 12  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

25473630213AVL Trade Korlátol Felelősségű Társaság, Magyarország 2090 Remeteszőlős, Vénusz Utca 1a

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - világítástechnikaRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő ajánlatából hiányzik a IV/11. eszköz megjelölése, ismertetetése. 
A IV.10. tétel ismertetése a IV.11. tételnél szerepel, azonban a IV.11. tétel megnevezése, ismertetése hiányzik az ajánlatból. 
 
A műszaki leírás a Kbt. 71. § (8) bekezdés b.) pontjában foglaltak értelmében a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő 
szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vonatkozó dokumentumnak minősül és ilyen dokumentum esetében csak 
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható, vagy hiánypótolható. Egy tétel megnevezésnek és ismertetésének 
hiánya jelentős hiány, az nem hiánypótoltatható. 
 
 
Mindezekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d.) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő nem igazolta a 
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelését. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

10946109242ZAJ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Tárasaság, Magyarország 1145 Budapest, Mexikói Út 33.

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

8 923 878.- Ft + ÁFA 
Ajánlattevő tette a felhívás feltételei szerint a második legkedvezőbb ajánlatot.

Igen
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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)

Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével a következő képlet 
szerint: 
 
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin 
 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 
 
A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével a következő képlet 
szerint: 
 
 
P= Avizsgált /Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legkedvezőbb megajánlást ajánlatkérő 10 ponttal jutalmazza, a 0 hónapos ajánlatot tevők 0 pontot kapnak. 
Ajánlatkérő maximum 36 hónap többlet jótállást értékel, az e fölötti vállalásokra is a maximális 10 pontot adja. 

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:

882.34ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000.00ZAJ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Tárasaság

Szöveges értékelés:

771.37AVL Trade Korlátol Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. részszempont: ajánlati ár (nettó összegen HUF): 31 881 820  
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 12 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és 
maximum 36 hónap): 36  
 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.

13052533213ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2626 Nagymaros, Felsőmező 
Utca 1. B. ép. E. lph. 1. em. 10.

 
Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő 
megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát.
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.05.07Lejárata:2021.04.28Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

13052533213ANIMATIVE Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2626 Nagymaros, Felsőmező Utca 
1. B. ép. E. lph. 1. em. 10.

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:

27 192 759.- FT + ÁFA 
 
Ajánlattevő tette a felhívás feltételei szerint a legkedvezőbb ajánlatot.

10946109242ZAJ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Tárasaság, Magyarország 1145 Budapest, Mexikói Út 33.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

2021.04.27



EKR000260422021

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2021.04.27
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