ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás EKR001078392018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Országgyűlés Hivatala

Közbeszerzés
tárgya:

Parlamenti TV stúdió felújításához eszközök (720)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Országgyűlés Hivatala

EKRSZ_
88253093

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Kossuth Lajos Tér 1-3.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Paksi

kozbeszerzes@parlament.hu

Telefon:

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

www.parlament.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Parlamenti TV stúdió felújításához eszközök (720)

EKR001078392018

Postai irányítószám:

1055

Ország:

Magyarország

Sándor
+36 14416498

Fax:

+36 14416497

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: - 4 db Vinten Radamec gyártmányú, V4096-0001 - V3990-5282 típusú FHR-35 Robot kamera fej
(vagy ezzel egyenértékű eszköz), 20 pines optika vezérlő kábellel, - 4 db Canon gyártmányú Servo-KTS garnitúra (vagy ezzel
egyenértékű eszköz), - 1 db GSM5212 - Netgear ProSafe M4100-D12G 12 Ports Manageable Ethernet Switch (vagy ezzel egyenértékű
eszköz), - 1 db GSM7248P – Netgear ProSafe M4100-50-POE 50 Ports Manageable Ethernet Switch – 2 Layer Supported (vagy ezzel
egyenértékű eszköz), - 3 db AGM732F – Netgear SFP (mini-GBIC) (vagy ezzel egyenértékű eszköz), - 1 db szekvenciális, késleltetett
indítású, egyedi vezérlésű hálózati elosztó, - 1 db vezérlő pult - Blackmagic design - SWATEMPSW1ME4K - ATEM 1 M/E Production
Studio 4K (vagy ezzel egyenértékű eszköz), - 1 db vezérlő panel - skaarhoj gyármányú Live Fly - Atem control panel (vagy ezzel
egyenértékű eszköz), - 1 db Broadcast deck - Blackmagic design - HYPERD/STM - HyperDeck Studio Mini (vagy ezzel egyenértékű
eszköz), - 1 db rack sín - Blackmagic design - CONVNTRM/YA/RSH - Teranex Mini - Rack Shelf (vagy ezzel egyenértékű eszköz), - 1 db
kontroll pult - skaarhoj - Quick Bar - Universal button controller (vagy ezzel egyenértékű eszköz), - 2 db memória kártya, 32GB SDXC
kártya, - 1 db kamera - Sony - HSC-100RT//U - Digital Triax Studio Camera head with Fisher connector 2/3'' Full HD CCD's, 16bit A/D,
Single Filter Wheel Manual (vagy ezzel egyenértékű eszköz) - 1 db kamera adapter - VCT-14 - Sony Tripod Adaptor For Port. Cameras/
Camc. (vagy ezzel egyenértékű eszköz) - 1 db kamera kontroll - HSCU-300RT - Sony - Digital Triax CCU for HSC-xxxR Series with
Fisher Connector (vagy ezzel egyenértékű eszköz) - 1 db RCP-1500//U - Sony - Standard Remote Control Panel (Joystick) for System
Camera (vagy ezzel egyenértékű eszköz) - 1 db optika - Canon KJ20x8.2B KTS - 2/3" HDgc Telecon lens (vagy ezzel egyenértékű eszköz
) A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a következők is: – Tervezés, rendszerterv elkészítése – Kivitelezési
dokumentumok, technológiai leírások, gyártói kezelési útmutatók, karbantartási utasítások, útmutatók elkészítése, átadása –
stúdióvezérlő program módosítása az új rendszer vezérléséhez – Projektvezetés projektszintű koordináció és felügyelet –
Kivitelezésvezetés, helyszíni kivitelezés-vezetés, munka és minőségfelügyelet – Installáció: termékek, eszközök szállítása és helyszínen
történő telepítése, üzembe helyezése, beüzemelése. Rendszerelemek, helyiségek közti kábelnyomvonalak kiépítése, lefektetése, eszköz
szintű rendszerépítés – Rendszerbeállítás, hangolás, előzetes tesztek – Tesztelés, egész rendszerre kiterjedő funkcionális ellenőrzés –
Installáció, kábelek, csatlakozók, szerelvények – Optikai kábelezés, optikai összeköttetés biztosítása a Felsőházi terem és a TV stúdió
között – Felhasználó (Vevő) munkatársainak képzése – a közbeszerzés tárgyát képező eszközök, rendszer telepítése, üzembe helyezése,
beüzemelése, tesztelése, kezelésének oktatása (az Országgyűlés Hivatala által meghatározott munkatársak részére) - Kameramozgató
robotfejek kapcsán feladatok a következők is: • meglévő 5 db kamera mozgató leszerelése • vezérlő- és tápkábelek visszabontása • a 4
db új robot kamera fej felszerelése és installálása, beszabályozása • az üzemeléshez szükséges vezérlő- és tápkábelek beépítése - Az
optikák kapcsán feladatok a következők is: • a mozgató cseréje a 4 db objektíven

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

Nemzeti Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
A Kbt. 114. § (5) bek. alapján tárgyalásos eljárás bármely esetben alkalmazható.
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.12.17
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:

EKR001078392018

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

1

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

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

10776896241

Az ajánlattevő az eljárás első (részvételi) szakaszában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének és 67. § (1) bekezdésének megfelelően,
nyilatkozat benyújtásával előzetesen igazolta alkalmasságát és azt, hogy kizáró okok nem állnak fenn. A bírálóbizottság a kizáró
okok hiányát ellenőrizte a Közbeszerzési Hatóság érintett nyilvántartásaiban és cégkivonat alapján is. Az ajánlattevő az eljárás
második (ajánlattételi) szakaszában nyilatkozott arról, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában sem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok. A STUDIOTECH Kft. a végleges ajánlatával beadta az
alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumot (referenciaigazolást). Az ajánlattevő által
beadott igazolás megfelel az eljárást megindító felhívásban illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Az ajánlat
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Ellenszolgáltatás teljes összege (nettó Ft): 41.524.715 Ft.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft., 1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.

10776896241

Ellenszolgáltatás teljes összege (nettó Ft): 41.524.715 Ft Ajánlat kiválasztásának indoka: ez az egy ajánlattevő nyújtott be

EKR001078392018

ajánlatot. Az ajánlat megfelelő az ajánlatkérő számára.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

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

2019.02.11

Lejárata:

2019.02.11

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A közbeszerzési eljárásban csak egy gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot, a Kbt. 131. § (8) bekezdés b. pontja alapján a Kbt. 131. §
(6) bekezdésétől eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés.
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:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

EKR001078392018

2019.02.11
2019.02.11

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések
elbírálásáról

2019.01.15 11:26:49

lacziad

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.02.11 11:33:00

lacziad

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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