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Nemzeti kőzb eszerzési hirdetm ény fela d ás ára irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b)akérelemazÉrtesítőbentörténőkőzzététe|tkezdeményezi;
c) az qánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alaplánhrtozik annak ahatálya
alá fideértve a Kbt. 2, §-ának(4)bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];

22.§ i) pont

d) az ajánlatkérő a Kbt, mely része, illetőleg fejezete szerinti eljarást alkalmazza;

III. rész VI. fejezet

e) aközbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt, 245. §-ára];

15.800.000 Ft

fl ha akérelmező olyan hirdetmény közzétételétkéri azÉrtesítőben, amelynek kőzzététele a

Kbt, szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;

Kötelező

g/ a kérelem és a hirdetmény feladásánaknapja:
2010l12l01

i) azajánlatkérőtaTanács álta|vezetettajánlatkérőknyilvántartásábarl, [Kbt, 18 § (2)

bekezdése] megjelölő azonosító számot;.

AKO9670
j) az ellárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2)bekezdése szerinti
ellenj egy zés me gtörténtére való utalást.

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő litalmeghatalm azolt személy vagy szewezet
kezdemény ezi, e személynek vagy a szetvezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozathiányában a Szerkesztőbizottság
a hiánypótlásra törlénő felhívást az qánlatkérőnek küldi meg.

Képviseleti jogosultság megléte [x]

Egyéb közlemény:

Hirdetmény nélküli e gy szeni elj árás tq ékoztatőja,

! , melléklet az 5/2009. (III.3 ] .) IRM rendelethez

Kö zBEszERzÉ sI pnrp s í rő
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
Il24Budapest, Margit kfi. 85.

Fax: 06 I 3361]5I;06 I 3367157
E_mail: hirdetmeny @kozbeszerzesek-tanacsa,hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

rnlÉ:xozTATÓ
AZ ELJÁRÁS EREDMBNVBRŐL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmé ny kézhezvételének dátuma

I(E nvilvántartási szám
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I. SZAKASZ: AJÁNLATKERŐ

I.1) Nnv, cíu ns KApcsoLATTARTÁsI roNr(ox)

I.3 .) Az a"lÁNr.lrxnnő rnvrrrnNysEcl röRn

I.3.1) A Krr. IV. FEJEzETEA/I. rnrnzETn szERINtr n.rÁNlerxnnóx nsnrnN

I.3.2) A Knr. V. rnlnzBrr/Vll. FEJEzETE szERINTI n.lÁxl.fixnnór nsnrnN

|]Yíz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Hivatalos név:
Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.

Postai cím:
Petőfi sétány J.

Város/I(özség
Siófok

Postai irányítószám:
8600

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett:
Dr. Baráth István ígazgatő

Telefon:
84l3I0-32]

E-mail:
inf o @b alaton -p arti. hu

Fax:
8413II-753

Internetcím (ek) (adott es etb en)
Az qánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.\ Lz AJÁNLATKIDnó rípusl

Központi szintű [ ] KözszolgáItató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]
Támogatott szetvezet|Kbt.22. § (2) bekezdés,
241, § b)-c) pontl l l

Közjogi szervezet|l Egyéb [ ]

;1 Általános közszolgáltatások [] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[] Védelem []Szociálisvédelem

[ ] Közrend és biztonság [x] Szabadidő, kultúra és vallás

[] Környezetvédelem [] Oktatás

|] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egészségügy

(nevezze meg):
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|] Gáz- és hőenergia termelése,
elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Szén és más szilátdtizelőanyagok feltárása és

kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy
autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek
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[ ] Földgáz és kőolaj feltátása és kitermelése

[Kbt. i63. § (1) bek, ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

I l Postai szolgáltatások

Kbt. 163. § (1) bek. bb L63. 1) bek.d

@aján|atkérőknevébenfolytatja-eleaközbeszerzésie1járást?igen[]
nem lx

II. SZAKASZ: A SZF,F(ZőDEs rÁncy.q,
II.1) MEGHATÁRozÁs

[.1.1) Az ajánlatkérő á|ta| a szerződéshez rendelt elnevezés

Siófoki Nagystrand - térfieyelő rendszer kiépítése

II.1.2) Aszerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vag,, szolgóltatás -
tesinkább mesfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

, amelyik a

a)t]Epítésiberuházás b) txl Árubeszerzés c) [ l Szolsá|tatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitele zés, bármily en eszkőzzel,
módon, az ajánlatkérő által
me ghatár ozott kö vete lmény eknek
megfelelően

[x] Adásvétel

|lLizíng
[] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek
kombinációj alBgyéb

S zol gáltatás i kate g ó ri a
száma
(az 1-27, szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.

és 4. mellékletében)

l Enítési koncesszió I szolpáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

Siófoki Nagystrand, 8600
Siófok, Petőfi sétány 3.

Hrsz,6747

NUTS-kód HU232

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése [ ]

Dinamikus beszeruésirendszeren (DBR) alapuló szerződések I ]

II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az e|járás

[ ] Nyílt
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III. SZAK ASZ: ELJÁRÁS

ilI.l) Az BLrÁnÁs FAJTÁJA

ilI.l.l) Az eliárás faitáia

ilI. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve
a Kbt. 251. § (3) bek.. szerinti eliárást|

[ ] Nyílt

[] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos
[ ] Versenypárbeszéd

I l Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos

ilI. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. feiezete szerinti eliárás esetén

[] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatőt
tartalmaző hirdetménnyel meghirdetett

[] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatőt
1artalmaző hirdetménnyel me ghirdetett
tárgyalásos

il.l. 5) Aszerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

9 db kandellábene szerelt speed dome kamera a strand egyeztetett pontjain,
1 db 16 csatornás ipari digitális rögzítő multiplexer
2 db 19" monitor
A vezetékhálőzat foldbe fektetett védőcsőbe kerül. A kandeláberek mellé telepített
elosáószekrénvekből történik a kamerák enersiaellátása.

II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy 32230000-4

Kiegészítő tárgy(ak) 3223 4000 -2

II.2) A szERzóDEs(EK) nnrnrn

II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes
szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás
eredménve szakaszt kéri ük kimlteni)

AFA
nélkül

ÁpÁ-val Ár a 1N1

Yték 1arab számmal) 15.800.000 Pénznem: HUF [x] Ll

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

II.2.3.) Szoleáltatási koncesszió esetén az ellenszolgá|tatás leírása
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III.2) BíRÁLATI szEMpoNToK

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt ielalie

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]

VAGY

Az összessésében leselőnyösebb aiánlat I l a következő részszempontok alapián

meghívásos |[]Előminősítésihirdetménnyel
[ ] Előminősítési hirdetménnyel I meghirdetett tárgyalásos
meghirdetettmeghívásos 

| [] reretmegállapodásos
[ ] Hirdetmény közzétételével induló 

ltársvalásos l

m. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt.
21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor

isenílnemIl
ilI. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
íegvszerű eliárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [x] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos []

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos I l

ilI. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, íárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]

Hirdetménnyel induló, targyalásos í l

ilI. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta
vá|asztására a Kbt.21,1A. §, illetve 161lA. §-a alapján került-e sor

isenIlnemlxl
ilI. 1.1.7.) A hirdetmény nélküti tárgyalásos eljárás, a hirdetmény kőzzétételével induló
tárwalásos. illetve a syorsított eliárás a|ka|mazásának indoklása (adott esetben) :

ilI. 1.1.8.) A hirdetmény faitáia

Ajánlati/részvételi
f elhív ás l aj ánl attéte l i fe lhívás

Ixl Időszakos előzetes
összesített
áiékortarő

t1 Előminősítési
hirdetmény

tl

í11.2.2\ Sor került-e elektronikus árleitésre? igen [ ] nem [x

III.3) AltutNrszTRATív INFoRMÁcIóK

III.3.1) Az aián|atkérő á|tal az aktáInoz rendelt hívatkozási szám (adott esetben)
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Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztatő |l VAGYFeIhasználői oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény szénnaa Hl-ben: /S -

A hirdetmé ny kö zzététe l é nek dátuma: ( é v / h ó / n ap)

Ajánlati/részvételi felhívás |l VAGYEgyszerűsített qánlati felhívás (DBR) t ]

A hirdetmény száma a Hl-ben: /S -

A hirdetmé ny közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel fl
A hirdetmény számaa Hl-ben: /S -

A hirdetmé nv közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e kőzzétételre a KE-ben?
isenIlnemlxl
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tqékoztatő |1VAcYFelhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény számaa KÉ-ben: l (KE-szám/évszám)

A hirdetmé ny közzétételének dátuma: (év /hó /nap)

Ajánlati/részvételi felhívás I] VAcYEgyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény számaa KÉ-ben: l (KE-szám/évszám)

A hirdetmé ny közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel fl
A hirdetmény szátmaa KÉ-ben: l (KE-szám/évszám)

A hirdetmé nv közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
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III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzététe|re a Hl,-ben?
nem lx

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMnNyn

A Sznnzönns szÁtvla: 1 MncxEvEzEsE vÁrrarrozÁSl SZERZŐDES

Iv.l) A SZERZőDí;SKöTES TERVEZETT IDóPONTll,z 20I0lIIl25 (év/hó/l

IV.2) A BENyúJToTT AJÁNLAToK szÁMA : 2

IV.3) A NyERTEs AJÁNLATTEvő NEvE ns cílrn

Hivatalos név:
Ezüstlakat Kft.

Postai cím:
Fő u, 148.

Postai
irányítőszámz
8600

Város/Község
Siófok
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E-mail:
kis s gyula@ezustlakat. hu

Telefon:
06-20-9312333

Internetcím (URL): Fax:
06-84-3 13975

IV.4) A szERzőDÉs nnrrxnnn voNATKozó INFoRrvÁcló (csa, számokkal)

Ápa
nélkül

ÁpÁ_ Ána 1x;
val

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal) 15.800,000 Pénznem: HUF IxI t])
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 15.634.450 Pénznem: HUF

a l e g alac s o ny abb e llen s zo l g á1 tatást tartalmaző q ánlat ( ar a b

s z ámm al ) 1 5 .63 4 . 4 5 0 / le gmagasabb ellenszol gáltatást tartalmaző
alénlathrab számmal) Pénznem: HUF

[x]

Ix]

t])
)

t]

Eves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évekszámát VAGY a hónapok számát
A szerződéshatározatlan időtartamra szól? igen [ | nem [xl

lv.s ) Vl.LószíNűsírHnró -E ALvÁLLALKozÓKIGENyBEvnrnln A szERzÓDEs
TELJESÍTEsEHEz? igen [x] nem []

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése
értékét v agy ar ány át (r észét) ( c s ak s z ám o kkal) :

Értet Ára nékül: 600.000 (arab számmal) pénznem: AránY (rész): , (Yo) Nem ismert
HUF t]

A szerződés alvállalkozők, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő
telj esítése értékénelr/ arány ának megi elölés e fta i smert)

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többvá|tozatú aján|atott tett?
ieenIlnemíxl

IV.7) Volt_e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony
volt? ieen I l nem [x-|
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---- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ---------

v. szAKAsz: KIEG Élszir őINFoRMÁ;rÓ"

V.2) T ovÁBBI INFoRMÁctór (adott esetben)

Y.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)

Dátum: 20 1 0/1 1/l 5 (év hólnap)

V.1) A szERzóDIís Eu-ALAroKBóL FINANszíRozoTT rRoJEKTTEL Es/vAGy
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS_E?

igen [x] nem [ ]

lgen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb

hivatkozási adatot:
DDOP-200 9 -2.L1 . D - Siófoki Nagystrand fei le sztése
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Y.2.2)Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka

Y.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a kőzbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [x] középvállalkozás I I egyéb [ ]

------ (E pontból, amennyib.en az eljárásban részajánlattétel, illetve kozös ajánlattétel
mrutt több

ny er t e s aj ánl att ev ő v o lt, aj ánl at t ev őnké nt t öb b ha s znál andó)

Y.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege :

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatvolt, ajánlatonként több használandÓ)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részaján|attétel lehetősége esetén a

benyúj tott r észaján|atok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

Ezüstlakat Kft. (név) 8600 Siófok, Fő u. 148. (cim)

Magyarország (széIdtely szerinti ország) (benyújtott részqánlatok száma, adott esetben)

Távcom-Informatíkai Kft. (név) 6724 Szeged, Kossuth L. u. 72. (cím)

T::]:::111:*,i:;:::,,i,:^;):;::,:,;;:,:,::;i";;::,::;;,;::::r::;;,

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes

Y.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos

tájékoztatás án ak n apj a

Dátum: (év/hó/nap)

benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)

eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság

Y.2.7 éb információk:

AFA
nélkül

ÁpÁ-val Ápa
(%\

Erték (arab számmal) Pénznem: t1 ll
------ (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több

v.3) E HIRDETMENY FELADÁsÁN,q.r DÁTUMA: 20I0lI2l0I (év/hó
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