ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000732952021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

elektroakusztikai eszközök beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Postai cím:

Madách Imre Tér 6

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

burgpeter@icloud.com

HU120

Postai irányítószám:

Burg
Telefon:

14968620242

Nemzeti azonosítószám

1075

Ország:

Magyarország

Péter
+36 209816045

Fax:

+36 17835312

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.orkenyszinhaz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
elektroakusztikai eszközök beszerzése
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2021.08.06 14:18:48

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
6 db 12" nagyteljesítményű kétutas aktív hangsugárzó
4 db 12" kétutas aktív hangsugárzó
1 db digitális hangkeverő
2 db digitális stagebox
1 db vezérlő kártya
1 db tablet távvezérléshez
1 db asztali számítógép
6 db zsebadós vezetéknélküli mikrofonrendszer
2 db antenna jelosztó
2 db antenna jelerősítő
2 db passzív antenna
10 db lavalier mikrofon 3,5mm menetes jack csatlakozóval
8 db vezeték nélküli kézi mikrofon
3 db vezetéknélküli fülmonitor rendszer
2 db hangszerkesztő és bejátszó szoftver
1 db hangszerkesztő és bejátszó szoftver
1 db dinamikus lábdob mikrofon
3 db dinamikus tam mikrofon, tam adapterrel
2 db kondenzátor hangszer mikrofon
2 db dinamikus hangszer mikrofon
2 db kondenzátor hangszermikrofon
4 db dinamikus mikrofon
8 db moduláris irányított mikrofon
3 db hangfal állvány szett hordtáskában
6 db gémes mikrofonállvány
4 db alacsony, gémes mikrofonállvány
4 db egyenes mikrofonállvány
1 db nagysebességű külső USB 2.0 hangkártya
2 db egycsatornás passzív di-box
2 db aktív kétutas stúdió monitor
2 db két csatornás végerősítő beépített DSP-vel
6 db aktív stúdió monitor
1 db CD/médialejátszó
1 db kézi hangfelvevő
1 db WiFi acess point WLAN vezérléshez
10 db Jack-Jack kábel (4m)
10 db Jack-Jack kábel (5m)
10 db XLR-XLR kábel (2m)
10 db XLR-XLR kábel (5m)
10 db XLR-XLR kábel (10m)
10 db XLR-XLR kábel (15m)
20 db professzionális szimmetrikus jack csatlakozó
20 db professzionális lengő XLR csatlakozó mama
20 db professzionális lengő XLR csatlakozó papa
200 m mikrofonkábel

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
3. rész. XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

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

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

135

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

V. szakasz előtöltése az automatikus értékelés eredménye alapján

Igen

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Microsound Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1037 Budapest, Kunigunda Útja 39.

13588098241

1. részszempont: ajánlati ár nettó összegben (HUF): 15 476 050
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 24 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és
maximum 36 hónap):36
Ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság, Magyarország 8900
Zalaegerszeg, Bozsoki út 3

10217472220

1. részszempont: ajánlati ár nettó összegben (HUF): 18 146 700
2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 24 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0 hónap és
maximum 36 hónap):6
Ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Microsound Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1000
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Szöveges értékelés:

PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság

805.79

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Értékelési szempontok:
1. Megnevezés: "2. részszempont: többlet jótállás vállalása (az alapjótállás 24 hónap, az alapjótálláson felül megajánlható minimum 0
hónap és maximum 36 hónap)"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 36 A maximális értéknél
nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!
2. Megnevezés: "1. részszempont: ajánlati ár nettó összegben (HUF)"; Súlyszám: 80; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Microsound Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1037 Budapest, Kunigunda Útja 39.

13588098241

ajánlati ár nettó összegben (HUF): 18 146 700
Ajánlattevő tette a felhívás feltételei szerint a legkedvezőbb ajánlatot.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

AVmax Rendszertechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 54

24127848243

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés fa) alpont: valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja;
Érvénytelenség indoka:
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A benyújtott ajánlatukban a teljes műszaki tartalmat és árazott költségvetést üzleti titokká nyilvánították. Ajánlatukhoz
ugyanakkor nem csatolták az üzleti titok indoklását.
Fentiekre tekintettel hiánypótlásifelhívást küldtünk ajánlattevőnek a következő tartalommal:
„A benyújtott ajánlatukban a teljes műszaki tartalmat és árazott költségvetést üzleti titokká nyilvánították. Ezzel kapcsolatban a
következőkre hívom fel szíves figyelmüket:
1.)
A Kbt. 44. § (1) bekezdése értelmében:
A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) az üzleti titok védelméről szóló 2018.
évi LIV. törvény 1. § tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.
Az ajánlat nem tartalmazza az üzleti titokká nyilvánítás indoklását.
Kérjük az indoklást hiánypótlásként felcsatolni az EKR rendszerbe.
2.)
A Kbt. 44. § (2) bekezdése d.) pontja értelmében:
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen:
az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól
meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan
fennállnak.
Fentiek értelmében a teljes műszaki tartalom nem nyilvánítható üzleti titoknak.
Fentiekkel kapcsolatban felhívom szíves figyelmüket a Kbt. 73. § (1.) bekezdés f) pontjára is.”

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdése fa.) pontja alapján
érvénytelen.

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

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.08.07

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:

EKR000732952021

2021.08.06
2021.08.06

2021.08.17

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

