
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 a DDOP-2.1.1/A-B-12-2012-0003 számú pályázat keretében a Szentjakab 
Bencés Apátság mobil színpadához, nézőteréhez, mobil lefedéshez, játszóteréhez kapcsolódó 
fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése tárgyában. 
 
Megnevezés / darabszám 
 
Eszközök: 
- 1/ Beltéri információs terminál: 2 db 
 
- 2/ Világítástechnikai eszközök 
- PAR 64 lámpa: 32 db 
- RGB LED színkeverés: 12 db 
- PC fényvető: 12 db 
- Fresnel fényvető: 6 db 
- Profil fényvető: 6 db 
- Mozgófejes intelligens fényvető: 6 db 
- Erősáramú teljesítményszabályozó: 2 db 
- Memóriás fényerő szabályozó pult: 1 db 
- Fejgép állvánnyal: 2 db 
 
- 3/ Lámpapark erősáramú csatlakozói: 
- Csoportkábel 12 áramkörös 20m, szerelve: 2 db 
- Csoportkábel 12 áramkörös 30m, szerelve: 2 db 
- Harting-6-os ht. Kifejtő boksz, szerelve: 4 db 
- Hálózati hosszabbító, 3x1.5mm gumikábel, gumis csatlakozókkal, 3m-es, szerelve: 20 db 
- Hálózati hosszabbító, 3x1.5mm gumikábel, gumis csatlakozókkal, 5m-es, szerelve: 20 db 
- Hálózati hosszabbító, 3x1.5mm gumikábel, gumis csatlakozókkal, 10m-es, szerelve: 60 db 
 
- 4/ Lámpapark gyengeáramú csatlakozói: 
- DMX jelkábel, 5m-es, csatlakozókkal szerelve: 12 db 
- DMX jelkábel, 10m-es, csatlakozókkal szerelve: 4 db 
- DMX jelkábel, 20m-es, csatlakozókkal szerelve: 2 db 
 
- 5/ Erősáramú betáplálás, erősáramú szekrények 
- Erősáramú hosszabbító, 5x6mm2, 32A, 5 pontos, 25m-es, gumis, szerelve: 5 db 
- Erősáramú hosszabbító, 5x25mm2, 125A, 5 pontos,25m-es gumis, szerelve: 2 db 
- Erősáramú felkötő vég, 5x25mm2, 125A, 5 pontos, 2m-es, gumis, szerelve: 1 db 
- Erősáramú hosszabbító, 5x10mm2, 63A, 5 pontos, 10m-es, gumis, szerelve: 4 db 
- Szekrény, kültéri, be- 125A, ki- 3x63A, 5 pontos csatlakozókkal szerelve: 1 db 
- Szekrény, kültéri, 63A Trio+ÉV-relé, be-1X63A, ki-3X32A, 5 pontos csatlakozókkal, HT 
aljakkal szerelve: 2 db  
 
- 6/ Intercom rendszer: 1 db 
 



- 7/ Digitális video keverő: 1 db 
 
- 8/ HD kamera: 2 db 
 
- 9/ Line-array hangsugárzó rendszer 
- 9.1/ Line-array rendszer teljesítményerősítők: 
- Csúcskategóriás, távvezérelhető, és távfelügyelhető (DataPort) kétcsatornás teljesítményerősítő 
2x1250 W: 1 db 
- Csúcskategóriás, távvezérelhető és távfelügyelhető (DataPort) kétcsatornás teljesítményerősítő: 
2x4000 W: 2 db 
- Kétcsatornás professzionális teljesítményerősítő 2x1800 W: 4 db 
- 9.2/ Line-array rendszer egyéb eszközök: 
- Nagy teljesítményű 3-utas Line-array hangsugárzó: 12 db 
- Kiegészítő mélysugárzó: 4 db 
- Rendszerprocesszor: 1 db 
- Függesztő keret: 2 db 
- 0.5m-es összekötő kábelek line-array hangsugárzókhoz (Klotz, Neutrik) 10 db 
- Szerelt lengő hangsugárzó csoportkábel (8x4mm2), 40m-es, végerősítő rack és line array közé 
(Klotz, Neutrik): 2 db  
- Szerelt hangsugárzó kábel (2x4mm2), 20m-es (Klotz, Neutrik): 4 db  
- Mobil erősítő rack, erősáramú előkészítéssel: 2 db 
- Görgős rack 4db előre összeszerelt háromutas hangsugárzó tárolásához és hordozásához: 4 db  
- Görgős hordozó kocsi védőhuzattal subwooferhez: 4 db 
 
- 10/ Egyéb hangtechnikai eszközök 
- Kompakt, kétutas aktív hangsugárzó: 8 db 
- Digitális jelátviteli eszköz: 1 db 
- Digitális keverőpult: 1 db 
- Bővítőkártya: 1 db 
 
- 11/ Vezetékes mikrofonok 
- Dinamikus énekmikrofon: 8 db 
- Dinamikus hangszer mikrofon: 10 db 
- 8db-os (készlet) professzionális dobmikrofon szett: 1 db 
- Kondenzátor énekmikrofon: 4 db 
- Kisméretű kondenzátor puskamikrofon: 4 db 
 
- 12/ Vezeték nélküli kézi mikrofon  
- Vezeték nélküli kézi mikrofon set (adó+vevő): 4 db  
- Antenna splitter: 1 db  
- Táp ASA (antenna splitterhez): 1 db  
- Antenna első egység (kit) : 1 db  
- UHF antenna: 2 db  
- Antenna erősítő: 2 db  
- Antenna kábel szerelve 20 fm: 2 db  
- Mobil konténer (4+2 U) fiókos: 1 db  
 
- 13/ Vezeték nélküli csipeszes mikrofon 
- Vevő: 6 db 
- Heatset mikrofon: 6 db 
- Antenna splitter: 2 db 



- Táp ASA 1: 2 db  
- UHF antenna: 2 db 
- Antenna erősítő: 2 db 
- Antenna kábel szerelve 20 fm: 2 db 
- Mobil konténer (4+2 U) fiókos: 1 db 
- XLR-XLR mikrofon kábel 5 m-es: 10 db 
- Antenna első egység (kit): 1 db 
 
- 14/ Számítógép: 1 db 
 
- 15/ CD lejátszó: 2 db 
 
- 16/ Segédanyagok, lengőkábelek, kiegészítők 
- Szerelt mikrofonkábel, 5m (Klotz, Neutrik): 12 db  
- Szerelt mikrofonkábel, 10m (Klotz, Neutrik): 4 db  
- Szerelt mikrofonkábel, 15m (Klotz, Neutrik): 12 db 
- Szerelt mikrofonkábel, 7,5m (Klotz, Neutrik): 4 db 
- Szerelt gitár jelkábel, 4.5m (Klotz, Neutrik): 6 db 
- Szerelt gitár jelkábel, 9m (Klotz, Neutrik): 4 db 
- 20-as (16+4) szerelt csoportkábel, stageboxal (16+4 csatl.), 15m: 2 db  
- Szerelt Cat6 kábel, mobil kivitel, keverő és színpad közé, 50m: 1 db 
 
- 17/ Állványok, rack-ek, konténerek, kiegészítők (takarók, hordtáskák) 
- Egycsatornás (mono) aktív Di-Box: 4 db 
- Gémes mikrofonállvány: 20 db 
- Overhead mikrofonállvány: 4 db 
- Alacsony gémes mikrofonállvány: 8 db 
- Keverőkonténer digitális keverőpulthoz: 1 db  
- Mobil rack digitális stagebox-hoz: 1 db 
- Kábeles konténer: 2 db 
- Rack szekrény: 2 db 
- Hordtáska 2 db hangsugárzó állványhoz: 4 db 
- Konténer vezetékes mikrofonhoz, mikrofonállványhoz: 3 db 
- Hangsugárzó állvány 35 mm átmérőjű: 8 db  
- Nagy teherbírású nylon/Cordura takaró hangsugárzókhoz: 8 db 
- Szerelési segédanyag készlet: 1 db 
- Üzemeltetési segédanyag készlet: 1 db 
 
Szolgáltatások: 
- Információs terminálok helyszíni telepítése, beüzemelés: 2 db 
- Elektromos bevizsgálás: 1 db 
- Színpadtechnikai rendszer beüzemelés, tesztelés, próbaüzem: 1 db 
- Hangtechnikai rendszer beüzemelés, tesztelés, bemérés, próbaüzem: 1 db 
- Oktatás, betanítás, dokumentáció: 1 db 
 
A beszerzendő eszközökre vonatkozó további paramétereket, tulajdonságokat az ajánlattételi 
dokumentáció tartalmazza. 
 
Minden eszközt helyszínre szállítva, beüzemelve, tesztelve, bemérve, és próbaüzemet tartva 
szükség szerint beépítve kell átadni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eszközök használatára 
vonatkozó oktatást és a magyar nyelvű dokumentáció biztosítását, valamint költségét 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) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti, meghívásos 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: 
 
A részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény 2013. december 11. napján KÉ 22567/2013. számon 
jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlattételi felhívás 2014. január 15. napján került 
megküldésre az ajánlattevők részére. 
 
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): 2 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): 
 
1. számú ajánlat: 
 

Ajánlattevő neve: HUMANsoft Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

Nettó ár, (egy összegben forintban kifejezve, a 
teljes mennyiségre vonatkoztatva) 

nettó 46 981 610,- HUF 

A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó 
gyári adatlap szerinti névleges vízszintes 
lesugárzási szöge legalább 140 fok vagy annál 
nagyobb 

igen / nem 



A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó 
gyári adatlap szerinti nettó tömege kevesebb, 
mint nettó 18 kg 

igen / nem 

A megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap 
szerint tömege egyenként kevesebb, mint nettó 
16 kg 

igen / nem 

 
 
2. számú ajánlat: 
 

Ajánlattevő neve: LISYS-PROJECT Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14. 

Nettó ár, (egy összegben forintban kifejezve, a 
teljes mennyiségre vonatkoztatva) 

nettó 48 480 210,- HUF 

A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó 
gyári adatlap szerinti névleges vízszintes 
lesugárzási szöge legalább 140 fok vagy annál 
nagyobb 

igen / nem 

A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó 
gyári adatlap szerinti nettó tömege kevesebb, 
mint nettó 18 kg 

igen / nem 

A megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap 
szerint tömege egyenként kevesebb, mint nettó 
16 kg 

igen / nem 

 
A fenti ajánlattevők az ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak és a jogszabályoknak megfelelő 
ajánlatot nyújtottak be, kizáró okok nem állnak fenn ajánlattevőkkel szemben az eljárás 
ajánlattételi szakaszában sem. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi 
lehetőség esetén részenként): 
 

Bírálati szempontok Súlyszám 

HUMANsoft Kft. LISYS-PROJECT Kft. 

ajánlata 
pontszám / 

súlyozott 
pontszám 

ajánlata 
pontszám / 

súlyozott 
pontszám 

Nettó ár, (egy 
összegben, forintban 
kifejezve, a teljes 
mennyiségre 
vonatkoztatva) 

80 
46 

981 610,- 10/800 48 480 210,- 9,69/775,2 

A megajánlott 3-utas 
line array 
hangsugárzó gyári 
adatlap szerinti 
névleges vízszintes 

10 igen 10/100 igen 10/100 



lesugárzási szöge 
legalább 140 fok 
vagy annál nagyobb 
(igen/nem) 

A megajánlott 3-utas 
line array 
hangsugárzó gyári 
adatlap szerinti nettó 
tömege kevesebb, 
mint nettó 18 kg 
(igen/nem) 

5 igen 10/50 igen 10/50 

A megajánlott 
teljesítményerősítők 
gyári adatlap szerint 
tömege egyenként 
kevesebb, mint 
nettó 16 kg 
(igen/nem) 

5 igen 10/50 igen 10/50 

Összesített pontok   1000  975,2 

 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10. 
 
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) Nettó ár, (egy összegben, forintban kifejezve, a teljes mennyiségre vonatkoztatva)  80 
2) A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes 
lesugárzási szöge legalább 140 fok vagy annál nagyobb (igen/nem) 10 
3) A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kevesebb, mint 
nettó 18 kg (igen/nem) 5 
4) A megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap szerint tömege egyenként kevesebb, mint 
nettó 16 kg (igen/nem) 5 
 
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 fordított arányosítás. 
 
A 2. résszempont esetén 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.B.1. pontja szerinti pontozás módszere az alábbiak szerint: A 
megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti névleges vízszintes lesugárzási 



szöge legalább 140 fok vagy annál nagyobb: igen/nem. Amennyiben a válasz „igen”, és ezt a 
dokumentumok is alátámasztják, úgy az ajánlattevő 10 pontot kap, „nem” válasz esetén 
ajánlatkérő 0 pontot oszt ki. 
 
A 3. résszempont esetén 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.B.1. pontja szerinti pontozás módszere az alábbiak szerint: A 
megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap szerinti nettó tömege kevesebb, mint 
nettó 18 kg: igen/nem. Amennyiben a válasz „igen”, és ezt a dokumentumok is alátámasztják, 
úgy az ajánlattevő 10 pontot kap, „nem” válasz esetén ajánlatkérő 0 pontot oszt ki. 
 
A 4. résszempont esetén 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.B.1. pontja szerinti pontozás módszere az alábbiak szerint: A 
megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap szerint tömege egyenként kevesebb, mint nettó 16 
kg: igen/nem. Amennyiben a válasz „igen”, és ezt a dokumentumok is alátámasztják, úgy az 
ajánlattevő 10 pontot kap, „nem” válasz esetén ajánlatkérő 0 pontot oszt ki. 
 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok bírálati részszempontonként a súlyszámmal 
megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Az ajánlatkérő a számítás során kettő 
tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. 
 
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 HUMANsoft Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlattevő 
ajánlati ára nettó 46 981 610,- Ft. A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap 
szerinti névleges vízszintes lesugárzási szöge legalább 140 fok vagy annál nagyobb részszempont 
tekintetében adott megajánlás: igen. A megajánlott 3-utas line array hangsugárzó gyári adatlap 
szerinti nettó tömege kevesebb, mint nettó 18 kg részszempont tekintetében adott megajánlás: 
igen. A megajánlott teljesítményerősítők gyári adatlap szerint tömege egyenként kevesebb, mint 
nettó 16 kg részszempont tekintetében adott megajánlás: igen. 
 

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: rendszerszerelés, beüzemelés, tesztelés, bemérés, 
próbaüzem; 
 
 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: 
 
Interton Elektroakusztikai Kft. (1119 Budapest, Major u 63.) M/1.A., M/1.B., M/2.1., M/2.2. és 
M/3. pontok szerinti alkalmassági követelmények tekintetében; 
 
Pelyhe Kft. (1033 Budapest, Huszti utca 34.) M/1.B. és M/2.3. pontok szerinti alkalmassági 
követelmények tekintetében; 
 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. február 26. 
 
 b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. március 7. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. február 25. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. február 25. 
 
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: - 
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