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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaAjánlatkérő 
neve:

Kamerarendszer karbantartásaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000417532020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala

EKRSZ_
93354484

Kossuth Tér 1

Kaposvár HU232 7400

Mach Tamás

kozbref@kaposvar.hu +36 82501581

InTender Consulting Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_
76789986

Perc Utca 8. I. emelet

Budapest HU110 1036

Pongor Dániel

kozbeszerzes@intender.hu



EKR000417532020

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által működtetett térfigyelő kamerarendszer, a központi adatrögzítési 
berendezések, megjelenítők, vezérlők karbantartási és szükség szerinti javítási munkálatainak elvégzése tárgyban 24 hónapos 
időszakra. Berendezésjellegtől független szolgáltatások:  rendszerleállás esetén Kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot, a hiba 
jellegétől függően pedig vagy a jótállás keretein belül történő javításra felszólítani, vagy a rendszer helyreállítását 3 órán belül 
megkezdeni minden nap éjjel-nappal, egyéb meghibásodás esetén a hibabejelentést követő 6 órán belül éjjel-nappal minden nap  a 
berendezés működésével, használatával kapcsolatos telefonos információbiztosítás,  a rendszer működését kritikusan akadályozó hiba 
esetén Kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot, a hiba jellegétől függően vagy a jótállás keretein belül történő javításra felszólítani, 
vagy a helyszínen nem javítható berendezések javítását megkezdeni, a javítás idejére pedig díjmenetesen hasonló funkciójú 
cserekészüléket biztosítani.  a megelőző karbantartási feladatok tervezése, ajánlatkérő igénye esetén karbantartási terv készítése, 
egyeztetése  a rendszer működtetésével, bővítésével, szolgáltatásaival kapcsolatos szaktanácsadás  kapcsolódó szolgáltatókkal vagy 
együttműködő szolgáltatókkal a szakmai-műszaki problémák egyeztetése, zavaridők minimalizálása érdekében  a jótállás keretein kívül
eső berendezések üzemszerű, szakszerűen kezelt működése közben keletkezett hibák elhárítása, a hibabejelentések nyilvántartása, 
incidenskezelési és eszköz-nyilvántartási feladatok ellátása, meghibásodás esetén nyertes ajánlattevő maximum 5 napon belül köteles 
a hiba javítását megkezdeni és a megkezdéstől számított 10 napon belül befejezni,  folyamatos programmódosítást a felmerülő 
igényeknek megfelelően, a munkálatok során szükséges minden egyéb eszközt, felszerelést (beleértve a magasban végzett 
munkavégzéshez szükséges emelőszerkezeteket, létrákat is) nyertes ajánlattevő kell biztosítania, ezekért külön díjtétel nem számítható
fel ajánlatkérő részére Tűzjelző berendezésekre vonatkozó szolgáltatások: • Ajánlatkérő figyelmének felhívása, az esetleges törvényi-, 
jogszabályi kötelezettsége be nem tartása esetén CCTV rendszerekre vonatkozó szolgáltatások: • Ajánlatkérő rendszerében lévő 3 
havonkénti tisztítása, az előírt technológiáknak megfelelően, a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon és általa ajánlott 
tisztítószerrel, kamera fókuszok, látóterek ellenőrzése, kamerák beállításainak 3 havonkénti ellenőrzése Informatikai eszközökre, 
rendszerekre vonatkozó szolgáltatások: • rack szekrény 3 havonkénti portalanítása a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon, 
csatlakozások ellenőrzése, • szerver hűtőrendszerének 3 havonkénti tisztítása, szűrő cserék elvégzése a rendszer Kivitelezőjével 
egyeztetett módon. Vezeték nélküli adatátviteli hálózat: • az adatátviteli utak sebességét, elérhetőségét befolyásoló környezeti 
tényezők (fák) folyamatos figyelemmel kísérése, beavatkozás szükségessége esetén jelentés a kapcsolattartó felé. Napelemes 
rendszerek: • napelem felületek tisztítása az időjárási viszonyokhoz igazodva. (pl. jég- és hó mentesítés, valamint a felületen képződő 
szennyeződések eltávolítása) • csatlakozások ellenőrzése Szigetüzemű rendszerek: • 48 óránként az akkumulátorok cseréje feltöltött, 
üzembiztos, min. 80Ah teljesítményű ipari kapacitású egységekre az alábbi helyszíneken: - 610-es főút Taszár irányából (
rendszámfigyelő) CABERO 2 db akkumulátor - Árvízi kapu 1 db akkumulátor - Deseda kerékpárút (2 helyszín) 2+2 db akkumulátor - 
Deseda kerékpárút füredi oldal 2 kamera 2 db akkumulátor Létesítményhatárok: Nyertes ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége a 
felszerelt berendezések természetes létesítményhatáráig terjed. Ezek a következők: Tűzjelző központ esetében: (helyszín: Kossuth tér 
1.)  a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja  a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja Vagyonvédelmi 
végberendezések esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)  a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja  a berendezés földelő 
rendszerének csatlakozó pontja Strukturált hálózat esetében:  a kábelrendező (Rack szekrény)  a hálózat csatlakozó aljzata (fali aljzat) 
+ patch kábel CCTV rendszer végberendezések esetében:  a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja  a berendezés földelő 
rendszerének csatlakozó pontja Beléptető rendszer végberendezések esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)  a tápellátó berendezés 
hálózati csatlakozó pontja  a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja Napelem rendszer esetében:  a napelem panel felületi 
területe  az akkumulátor pakkok föld-doboza Vezeték nélküli hálózat esetében:  a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja  a 
berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja  az antennák szórási felülete Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a 
közbeszerzési dokumentumban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást 
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő 
az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kamerarendszer karbantartása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.kaposvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.kaposvar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000.00Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár – Karbantartási díj (nettó Ft / hónap): 2.250.000, - Ft Ajánlati ár - Javítási díj (nettó Ft / óra): 7.250, - Ft A III.1.3-M.2.1
pontban meghatározott szakember kamerarendszerek karbantartásával összefüggésben szerzett szakmai tapasztalata (darab, 
minimum: 0 darab, maximum 3 darab): 3 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember kamerarendszerek karbantartásával 
összefüggésben szerzett szakmai tapasztalata (darab, minimum: 0 darab, maximum 3 darab): 3 Opti-Cost Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 30/b.) ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.3) 
pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 14.3. pontjában meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2., M.2.3.) pontjaiban
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata 
alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

13768173214Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7400 
Kaposvár, Jutai Út 30/b.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

96A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Igen
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

PC Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. (adószám: 11231336-2-14) felhívás III.1.3) M.2.1. alkalmassági minimumkövetelmény
, Port Comp Informatikai Kft. (adószám: 22658151-2-14) felhívás III.1.3) M.2.2. alkalmassági minimumkövetelmény

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár – Karbantartási díj (nettó Ft / hónap): 2.250.000, - Ft Ajánlati ár - Javítási díj (nettó Ft / óra): 7.250, - Ft A III.1.3-M.2.1
pontban meghatározott szakember kamerarendszerek karbantartásával összefüggésben szerzett szakmai tapasztalata (darab, 
minimum: 0 darab, maximum 3 darab): 3 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember kamerarendszerek karbantartásával 
összefüggésben szerzett szakmai tapasztalata (darab, minimum: 0 darab, maximum 3 darab): 3 A legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 30/b.) ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlattevő alkalmas és nem áll a 
felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

13768173214Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7400 Kaposvár, 
Jutai Út 30/b.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) az 1-2. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza. 
Alkalmazott képlet: P = (Alegjobb/Avizsgalt) * (P -P) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: 
a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója 
alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) a 3 - 4. részszempont esetében 
az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb) * (P -P) + P 
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így 
legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszempont esetében, amellyel 
összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó 
megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

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:

Térfigyelő kamerarendszer, a központi adatrögzítési berendezések, megjelenítők, vezérlők karbantartása

PC Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. (adószám: 11231336-2-14), Port Comp Informatikai Kft. (adószám: 22658151-2-14)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja 
a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.07.12Lejárata:2020.07.03Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2020.07.02

2020.07.02




