
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, 
Kossuth tér 1.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Szállítási szerződés Kaposvár, Kaposszentjakab romkert területén lévő nyári színház mobil 
lefedéséhez szükséges szerkezet és tartozékainak beszerzésére. 
 
Az eljárás tárgyát képezi egy darab mobil lefedő szerkezet, amely rendelkezik legalább az 
alábbiakban, illetőleg a dokumentációban részletezett elemekkel, tartozékokkal és műszaki 
paraméterekkel, valamint kettő darab kiegészítő hangfaltorony, amely rendelkezik legalább az 
alábbiakban, illetőleg a dokumentációban részletezett elemekkel, tartozékokkal és műszaki 
paraméterekkel. 
 
A mobil lefedő szerkezet alapvető paraméterei és elemei: 
 
- a mobil lefedő szerkezet mérete 12,0 X 10,0 m (szélesség X mélység), magassága 7,0 m; 
- MPT rendszerű tornyok (elemeivel együtt), továbbá a tornyokhoz illeszkedő és azok 
rögzítéséhez szükséges topok; 
- kocsik (elemeivel együtt), motortartó adapterek (elemeivel együtt), hosszú kitámasztók 
(elemeivel együtt), billentő elemek (elemeivel együtt), amelyek biztosítják a tetőszerkezet 
tornyokon való gördülékeny és az előírásoknak megfelelő stabilitással való emelését, egyenletes 
remegésmentes mozgathatóságát; 
- andráskeresztek (elemeivel együtt), vagy a mobil lefedő szerkezet stabilitását biztosító 
egyenértékű egyéb merevítők; 
- láncos emelők (elemeivel együtt); 
- láncos emelő tehermentesítők (elemeivel együtt); 
- vízszintes hídrendszer (elemeivel együtt); 
- tetőszerkezet íves kédersines felülettel; 
- nehezen éghető ponyva (elemeivel együtt), emelési pontokon aszimmetrikus lyukakkal 
(elemeivel együtt); 
- hátsó-, oldaltakarások (elemeivel együtt); 
- ballasztok (elemeivel együtt); 
- hordládák a mobil lefedő szerkezet alkotóelemeinek, különösen láncos emelőknek, vezérlőnek, 
motorkábeleknek, topoknak, kitámasztóknak, talpaknak, kocsiknak, billentő elemeknek, 
csatlakozóknak, biztonsági eszközöknek, ponyváknak. 
 
 
A kiegészítő hangfaltornyok alapvető paraméterei és elemei: 
 
- MPT rendszerű tornyok (elemeivel együtt), továbbá a tornyokhoz illeszkedő és azok 
rögzítéséhez szükséges topok; 
- kocsik (elemeivel együtt), motortartó adapterek (elemeivel együtt), hosszú kitámasztók 
(elemeivel együtt), billentő elemek (elemeivel együtt), amelyek biztosítják a vízszintes hídelem 
tornyokon való gördülékeny és az előírásoknak megfelelő stabilitással való emelését, egyenletes 
remegésmentes mozgathatóságát; 
- esővédő ponyva (elemeivel együtt); 
- láncos emelők (elemeivel együtt); 



- láncos emelő tehermentesítők (elemeivel együtt); 
- vízszintes hídelem, (elemeivel együtt); 
- stabilizáló hídelem (elemeivel együtt); 
- Hordláda láncos emelőknek; 
- ballasztok (elemeivel együtt); 
 
A mobil lefedő szerkezet és kiegészítő hangfaltornyok, valamint tartozékaik tervezett 
felhasználási területe: rendezvényeken a színpad időjárási hatásoktól való védelme, világítás, 
hangosítás tartószerkezete; 
 
A tartóvázak anyaga: alumínium csövekből összehegesztett rácsos tartók, előre szerelt 
sarokelemekkel legyenek összeépíthetők.  
 
A szállító feladata a szerkezetek beüzemelése, megfelelő használatukhoz szükséges oktatások 
megtartása, szerkezetek első összeszerelése, valamint rendeltetési helyén való felállítása. 
 
Az eszköz(ök)re nyertes ajánlattevő részéről a megajánlása szerinti időtartamú jótállás nyújtása 
szükséges. 
 
A beszerzendő eszközökre vonatkozó további részletes követelményeket, paramétereket, 
tulajdonságokat a dokumentáció tartalmazza. 
 
Minden eszközt helyszínre szállítva, beüzemelve, tesztelve, bemérve, és próbaüzemet tartva 
szükség szerint összeszerelve kell átadni. A megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell az 
eszközök használatára vonatkozó oktatás és a magyar nyelvű dokumentáció biztosításának 
ellenértékét is. 
 
Amennyiben Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű vagy típusú dologra hivatkozik, az a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, így Ajánlatkérő 
azzal egyenértékű terméket is elfogad. 
 
3. A választott eljárás fajtája: 
 
A Kbt. 121. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 
 
Az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2013. 
december 30. napján, 23716/2013. számon jelent meg. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet 



összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: 
- 
 

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

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 db. 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
 

Ajánlattevő neve: D.P. Music Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 

Ajánlati ár (nettó Ft): nettó 30.650.000,- Ft + ÁFA 

Jótállás (hónap): 62 hónap 

 
A fenti ajánlattevő az eljárást megindító felhívásnak, dokumentációnak és a jogszabályoknak 
megfelelő ajánlatot nyújtott be, az ajánlattevő megfelelően igazolta az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmények teljesülését. 
 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként):  

 

Bírálati szempontok Súlyszám 
D.P. Music Kft. 

ajánlata pontszám / súlyozott pontszám 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 5 30.650.000,- 10/50 

Jótállás (hónap) 1 62 10/10 

Összesített pontok   60 

 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10. 
 

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: 

 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti „összességében 
legelőnyösebb ajánlat” elve alapján értékeli. 
 
Bírálati részszempontok és azokhoz kapcsolódó súlyszám: 
 
Részszempontok: Súlyszám: 
1) Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 5 



2) Jótállás (hónap) 1 
 
Az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június. 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a 
2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június. 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) szakasza alapján az alábbiakat rögzíti: 
 
- a 2) részszempontok vonatozásában a 60 hónap mértéket elérő, illetve azt meghaladó mértékű 
megajánlásokra ajánlatkérő a ponthatár felső értékével azonos értékű (10 pont) pontszámot ad; 
- a 2) részszempont vonatkozásában 36 hónapnál ajánlatkérőre kedvezőtlenebb (alacsonyabb 
értékű) megajánlás nem adható; 
 

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: 
 
Az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
a D.P. Music Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlattevő ajánlati ára 
nettó 30.650.000,- Ft. Vállalt jótállás mértéke 62 hónap. Az eljárás nyertese a D.P. Music Kft. 
(2040 Budaörs, Gyár u. 2.) ajánlattevő. 
 

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

 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe 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 teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
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: A szerződés 
megkötésére a Kbt. 124. § (8) bekezdésének a) pontja szerint kerül sor. 
 
  b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: A szerződés 
megkötésére a Kbt. 124. § (8) bekezdésének a) pontja szerint kerül sor. 



 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. január 21. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. január 21. 
 
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: - 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében 

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 
dr. Albert Huba Attila 


