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II.szakasz: Tárgy

CCTV kamerarendszer beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-obuda.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16665605Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

CCTV kamerarendszer beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001683152021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Óbudai Egyetem 19308760241

Bécsi Út 96/B

Budapest HU110 1034

Kopasz Gábor

obuda@cashflowhungary.hu +36 703888077
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

248A 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

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A beszerzés tárgya: Minden elemében új eszközöket tartalmazó 112 darab kamerából álló CCTV kamerarendszer adásvétele és a 
kamerarendszer telepítése 
 
A beszerzés tárgyaként meghatározott CCTV kamerarendszer működésének és telepítésének meg kell felelnie az alábbiaknak:  
 
A teljesítés helyén a K+F tevékenység helyszínéül szolgáló területek az alábbiak:  
 
A dokumentációban szereplő térképen 1. számmal jelölt fogadó és nagytejű ¾ része, (62 db kamera) 
A dokumentációban szereplő térképen 2. számmal jelölt üszőtelep kinti része, (10 db kamera) 
A dokumentációban szereplő térképen 3. számmal jelölt előkészítő-istálló, ellető istálló (benti és kinti része) és (30 db kamera) 
A dokumentációban szereplő térképen rózsaszínnel jelölt fejőház felhajtóút. (10 kamera) 
 
A megadott területeken az állatok megfigyelésének biztosítása olyan módon kell, hogy megvalósuljon, hogy az állatok egyedileg 
beazonosíthatók legyenek a 3 éves projektidőszak alatt a felhasználók (kutatók) számára. Az alkalmazott kamerák IP 
érintésvédelemmel ellátott éjjellátó csőkamerák kell hogy legyenek, beépített infravörös világítással, hogy az állatok megfigyelése az 
éjszakai-hajnali órákban is lehetséges legyen, hiszen a projekt szempontjából kiemelt jelentőségű, ivarzáshoz és elléshez köthető 
viselkedési változások túlnyomó része ebben az időszakban zajlik. A részletes műszaki leírást a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 21 612 000.- HUF.  
Az ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő tett a legkedvezőbb ajánlatú ajánlatot, amelyre a fedezet rendelkezésre áll. 
Ajánlattevő igazolta alkalmasságát, valamint, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

10507326242NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1152 Budapest, 
Telek Utca 7-9.

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)

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

Szöveges értékelés:

NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő a felhívásban szereplő alkalmassági minimum követelményként meghatározott 
referenciát saját nyilatkozatával megfelelő tartalommal igazolta. 
Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: nettó 21 612 000.- HUF. 

10507326242NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1152 
Budapest, Telek Utca 7-9.

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

6A 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

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő a bírálatot a legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata vonatkozásában végezte el a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a felhívás VI.
3.9.8. pontja szerint. 
 
További ajánlattevők: 
Ajánlattevő neve: BGS Immo Kft. (vezető ajánlattevő) 
Ajánlattevő székhelye: 1101 Budapest Kőbányai Út 36. 
Ajánlattevő adószáma: 25730261242 
Ajánlati ár: nettó 29 874 868.- HUF 
 

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:

2022.02.04Lejárata:2022.01.25Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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:

2022.01.25

2022.01.25
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Ajánlattevő neve: Smart Fire System Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) 
Ajánlattevő székhelye: 1038 Budapest Ráby Mátyás Utca 32 
Ajánlattevő adószáma: 24329325241 
Ajánlati ár: nettó 24 980 000.- HUF 
 
Ajánlattevő neve: Detect Üzleti Kommunikációs Kft (vezető ajánlattevő) 
Ajánlattevő székhelye: 1103 Budapest Kőér Utca 2/e 
Ajánlattevő adószáma: 13219741242 
Ajánlati ár: nettó 39 975 004.- HUF 
 
Ajánlattevő neve: Kirefta Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest Füredi Utca 9. A. lház. 10. em. 40. 
Ajánlattevő adószáma: 14922594242 
Ajánlati ár: nettó 37 839 322.- HUF 
 
Ajánlattevő neve: PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság 
Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest Frangepán Utca 46-48. 
Ajánlattevő adószáma: 25119071241 
Ajánlati ár: nettó 32 781 362.- HUF 
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