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ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

a Kbt. 77. § (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 

A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE 
(A TIOP-1.2.1.A-15/1 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN) 

FÉNY- ÉS HANGTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE TÁRGYÚ ELJÁRÁSBAN 

1. Az Ajánlatkérő neve és címe: 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.  
Telefon: +36-96-577-800  
Telefax (titkárság): +36-96-217-406  
Képviselője: Dr. Árvay István polgármester  

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A közbeszerzés tárgya: A Flesch Károly Kulturális Központ részére (a TIOP-1.2.1.a-15/1 azonosító számú 
projekt keretében) fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint: 

Keverőpultok: 

3 db BEHRINGER XENYX802: keverőpult 2 mono, 2 sztereo, 1 sztereo return - Keverőpult 2 mono, 2 
sztereó, 1 sztereó return 

1 db Roland M-480 Digitális keverőpult  

1 db Roland M-200i digitális keverőpult  

1 db Roland S-2416 digitális stagebox  

2 db Roland S-1608 digitális stagebox  

Fénytechnikai eszközök: 

20 db 42100960+IZZÓ GE H64 1000/MF - Reflektorok PAR 64 1000W + izzó CP62 

4 db BEHRINGER LD6230 - Dimmer 6 csatornás, egyszerűen vezérelhető. 6X10A használható TV 
stúdiókba, színházakhoz, élő fellépésekhez. Nagy terhelhetőség. 

1 db BOTEX DC-1224 - Fénypult könnyen kezelhető, 2 preset-es manuális és memóriákkla is rendelkező 
fényvezérlő pult dimmerek vezérléséhez, 2X12CH 

20 db 42100960+IZZÓ GE H64 1000/MF - Pár 64 lámpa test + izzó: színpadi reflektor, fekete. Sűrű 
ahsználatra színházakhoz, koncertekhez. 

10 db  INVOLIGHT SUPERSPOT210 - 10 db ledes színpadi színező lámpa halk működéssel. 

16 db LDR ARIA PC1000 PROFIL LÁMPA+IZZÓ+TERELŐKERETTEL - Optikás lámpa, PC lencsés színházi 
derítő lámpák izzókkal és terelőkerettel. 

6 db ETC SOURCE FOUR junior zoom 25-50 - 575W-os színházi profilfényvető izzókkal 

6 db LDR TONO 2000W FRESNEL LÁMPA+IZZÓ +TERELŐ LEMEZ - Fresnel lencsés színházi derítő lámpák 
izzóval 2000W teljesítménnyel. Színfólia tartó kerettel és terelőkkel. 

3 db BEHRINGER LD6230 - Dimmer egység 6X10A fényszabályozó, 6 csatornás, egyszerűen vezérelhető 
2300W terhelhetőség 

1 db LDR CANTO 1200MSD/MSR MK2 - Fejgép 1200 MSD/MSR MK2 

1 db ZERO 88 SOLUTION FÉNYPULT +BOTEX DMX DD-4 SPLITTER - Fényvezérlő + Splitter. Színháztermi 
fénykezelőpult. 
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50 db DRÓTKÖTÉL A LÁMPÁKHOZ 60CM ES  

50 db Önzáró kampó EUROLITE TH-100N 58000732 

Mikrofonok: 

20 db SHURE SM58LCE ILL .SM57LCE - Mikrofonok (10 db kardioid vokálmikrofon, 10 db 
hangszermikrofon) 

2 db SHURE BETA 58A - Mikrofonok (2 szuperkardioid vokálmikrofon) 

8 db SENNHEISER EW122G3 / 2db 4es sett - Mikroport szett. Vezetéknélküli csiptetős mikrofon szett, 
UHF, adó.+4db kézi mikrofon 

1 db RODE M5-MP 1SZET +RODE NT-5-S 2DB +AUDIX DP-5A1  SZETT - Hangszer mikrofon szett: 1 pár 
illesztett kardioid ceruza mikrofon, 2 db kismembrános kardioid ceruza mikrofon, Dobszett 
mikrofoncsipeszel és hordtáskával 

Hangtechnikai eszközök: 

3 db QSC RMX2450A - Erősítő koncertek, kamara előadások, kiscsoportos próbák színpadi 
biztosításához, 2X750W/4 ohm 2U 

2 db JBL SRX715 - JBL SRX715 közép magas 800W-os, két utas, 15"-os, passzív hangfal. A legnagyobb 
teljesítmény állványra helyezhetően. 

6 db HK AUDIO PREMIUM PRO15X - Monitor hangfal. Fullrange multifunkciós hangfal. 15" 
mélyhangszóró+1"driver, 60x40 fokos ltölcsér. 400W RMS (800W csúcs) 
4 db HK AUDIO PREMIUM PRO10XA+KONTÉNER - Aktív monitor konténerrel. Aktív fullrange hang-
fal.10"+1" hangszórók. 90x60 fokos lesugárzás. 600W D osztályú digitális erősítő 

8 db OMNITONIC CONTROL 1 11229606 - Ügyelői hangfal, falra szerelhető, fekete. Kb. 15x23x15 cm 

4 db NUMARK MP103USB CD LEJÁTSZÓ 

20 db K+M 21070 MIKROFON ÁLLVÁNY 

4 db HK AUDIO Premium P:RO 12A 

4 db HK AUDIO Premium P:RO 15A 

4 db HK AUDIO CT 118 SUB 

6 db HK AUDIO CTA 208 Line array mid/ High 

2 db HK AUDIO Contour array rigging frame 

2 db HK AUDIO Key Rack 2.24 erősítő egység 

1 db dbx Drive rack 260 

 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyel-
met, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivat-
kozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő 
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű 
dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén 
– az ajánlattevőnek igazolnia kell. 

A beszerzéssel összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg 
az annak részeként megküldött szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazta. 

Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint):  

Fő tárgy: 32340000-8 (Mikrofonok és hangszórók); további tárgyak: 31000000-6 (Villamos gépek, ké-
szülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás); 32351000-8 Tartozékok hang- és video berende-
zéshez. 

3. A választott eljárás fajtája:  
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A választott eljárás: nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésé-
vel induló tárgyalás tartása nélküli eljárás a Kbt. Harmadik Része (122/A. § (1) bekezdés alapján). 

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismerte-
tése: 

      - 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzététe-
lének napja: 

       - 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételé-
nek/megküldésének napja: 

 Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. szeptember 11. 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

Igen.  

7.b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak meg-
adása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:  

- 

7.c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 

- 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

Kettő. 

9.a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szem-
pont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tar-
talmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

 
1. Kántor Imre e.v. (Kántor Elektronic) 
9400 Sopron, Dózsa u. 28. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 24.962.861,- Ft + ÁFA 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul megfelelt az előírt pénzügyi, gazdasági, vala-
mint műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 
 
2. HI-MOD AUDIO Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 
9362 Himod, Kossuth utca 1. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 24.998.424,- Ft + ÁFA 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul megfelelt az előírt pénzügyi, gazdasági, vala-
mint műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 

 

9.b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség 
esetén részenként) 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

  Az elbírálás A részszempontok             

  részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok súlyszá-

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
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mai is)  szorzata szorzata szorzata 

                  

  A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

9.c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és 
felső határának megadása: 

 - 

9.d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 - 

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

  
- 

11.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Nyertes Ajánlattevő neve: Kántor Imre e.v. (Kántor Elektronic) 
Nyertes Ajánlattevő címe: 9400 Sopron, Dózsa u. 28. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 24.962.861,- Ft + ÁFA 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: a nyertes ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást, amely az ajánlattételi felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

11.b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:  

Ajánlattevő neve: HI-MOD AUDIO Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 9362 Himod, Kossuth utca 1. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 24.998.424,- Ft + ÁFA 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: a nyertes ajánlattevő ajánlata tartalmazta a nyertes ajánlattevőt 
követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, amely az ajánlattételi felhívás szerint a bírálati 
szempont volt. 

12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igény-
be venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

-  

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

 -  

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek telje-
sítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

 - 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
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- 

14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

       -  

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

       - 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2015. október 8. 

       b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2015. október 17. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2015. október 7. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 

2015. október 7. 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 

        - 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: 

       - 

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

      - 

21.* Az összegezés javításának indoka: 

     - 

22.* Az összegezés javításának időpontja: 

     - 

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: 

     - 

24. Egyéb információk: 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. október 19.; 10.30 óra.  
 

Jelen összegezés öt számozott oldalt tartalmaz. 
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