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Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati
felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa
jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 617098-2021
03/12/2021
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Magyarország-Kecskemét: Időmérő rendszerek
2021/S 235-617098
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 21067202203
Postai cím: Olimpia Utca 1/A
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkasné Gál Mónika
E-mail: gal.monika@hiros-sport.hu
Telefon: +36 204305690
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Kecskeméti fürdő időmérő és mobil hangrend. beszer
Hivatkozási szám: EKR001084072021
II.1.2) Fő CPV-kód
35123300 Időmérő rendszerek
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617098-2021:TEXT:HU:HTML
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II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
Elsődleges és másodlagos uszodai időmérő rendszer (1 db)
2. Tápegység az uszodai időmérő rendszerhez (1 db)
3. Szállító koffer az időmérő rendszerhez (2 db)
4. Online nyomtató az időmérőhöz (2 db)
5. Időmérő rendszerhez notebook (i7-es processzorral, 256 SSD-vel) + dokkoló
egység a notebookhoz, külső vezeték nélküli egérrel, tároló táskával, installálva és
tesztelve, jogtiszta szoftverekkel (2 db)
6. Elektromos rajtkészülék startpisztollyal (hang- és optikai jelzővel is ellátva) és a
hozzá kapcsolódó berendezésekkel és vezetékekkel a medencetéri csatlakozásokhoz
(2 db)
7. Elektromos rajtkészülék elhelyezésére használat során guruló állvány (2 db)
8. FINA 240 x 90 cm időmérő panel (szett) - időmérő panel 10 pályás rendszerhez,
további 2 panel tartaléknak (2 csomag - összesen 22db panel)
9. Tároló-szállító kocsi az időmérő panelekhez (2 db, egy-egy kocsi 12-12 db panel
tárolására legyen alkalmas) a panelek a kocsin ne tudjanak egymással érintkezni,
összeérni, ezt biztosítani kell, illetve leesés ellen is védettek legyenek a panelek, jól
guruló rozsdamentes acélkerekek gumi futófelülettel
10. Rajtkő készlet (OSB14 vagy azzal egyenértékű) beépített elugrás érzékelővel,
váltási szünet detektálással és belső hangszóróval, lábtámasszal, maximum 74x52
cm elugró felülettel (20 db)
11. Rajtkőhöz FINA szabványnak megfelelő hátúszó rajt készülék (12 db)
12. Csatlakozó aljzatok 10 pályás rendszerhez két oldali időméréssel beépített fix
vezetékezéssel, az uszoda emeleti időmérő helyiségbe történő közvetlen
becsatlakozás kiépítésével. Pályánként és oldalanként egy-egy aljzatnak fogadnia kell
(5+1 csatlakozást) a panel, a fedlap és 3 backup nyomógomb, valamint a rajtkőbe
épített hangszóró csatlakozást. (összesen 20 db beépített csatlakozó aljzat és a
hozzá tartozó kábelelvezetés szükséges)
13. 10 pályás rendszerhez pályánként 2-2 db, valamint tovább 2 db backup
nyomógomb, gombonként 3-3m-es vezetékkel a kézi időméréshez (összesen 22 db)
14. Videóvezérlő egység a kijelző tábla vezérléséhez, az időmérő rendszer által
kommunikált adatok megjelenítéséhez (1 db)
15. Videóvezérlő rendszerhez notebook + dokkoló egység a notebookhoz, külső
vezeték nélküli egérrel, tároló táskával, kijelzővezérlő szoftverrel installálva és
tesztelve, jogtiszta szoftverekkel (1 db)
16. Angol vagy magyar nyelvű kijelzővezérlő szoftver úszás és vízilabda számára (1
db)
A rendszerrel kapcsolatos további műszaki elvárások: - valamennyi eleme feleljen
meg a FINA és LEN által előírtaknak, azaz alkalmas legyen felnőtt úszó Európabajnokság és/vagy Világbajnokság lebonyolítására, azaz úszó Európa- és/vagy
Világbajnokság lebonyolításra alkalmas időmérő rendszer szállítására és helyszíni
összeszerelés; - a beépített elemekkel a medencének alkalmasnak kell lennie az
érvényben lévő FINA szabályok szerinti Magyar Úszó Szövetség Hitelesítő Bizottsága
általi hitelesítésre; - az elsődleges és másodlagos időmérő egy dobozban, külön
vezetékezéssel, egymástól függetlenül működjön, közöttük automatikus átkapcsolási
lehetőség legyen a verseny menetének megzavarása nélkül; - a kábelezés beépítetten
nem mobil rendszerként kerüljön kialakításra, a medencetértől fix, beépített
kábelezés legyen az emeleti időmérő helyiséghez; - a kijelzővezérlő egység képes
legyen az „Állítás” kijelzőtáblát is irányítani, működtetni; - az online nyomtató
valamennyi érzékelést képes legyen nyomtatni; - a rajtkő a meglévő medencefej
szélességéhez illeszkedően annak átalakítása/bővítése nélkül szerelhető legyen; - a
rajtkő az 1,2 m széles mozgatható végfalra szerelhető legyen
2. rész:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617098-2021:TEXT:HU:HTML
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Vezeték nélküli (mobil) hangrendszer szállítására és helyszíni összeszerelés:
1. Vezeték nélküli mikrofon rendszer dinamikus fejű kézi adóval (2 szett) pl. Shure
QLXD24E/B58 / Audio Technika AE 3000 URH vagy azzal egyenértékű
2. Vezeték nélküli mikrofon rendszer zsebadóval (1 szett)
Vezeték nélküli szett hangszerhez pl. Shur
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Időmérő rendszer beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok)
35123300 Időmérő rendszerek
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:
6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 5., hrsz: 10221/1/A
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elsődleges és másodlagos uszodai időmérő rendszer (1 db)
2. Tápegység az uszodai időmérő rendszerhez (1 db)
3. Szállító koffer az időmérő rendszerhez (2 db)
4. Online nyomtató az időmérőhöz (2 db)
5. Időmérő rendszerhez notebook (i7-es processzorral, 256 SSD-vel) + dokkoló
egység a notebookhoz, külső vezeték nélküli egérrel, tároló táskával, installálva és
tesztelve, jogtiszta szoftverekkel (2 db)
6. Elektromos rajtkészülék startpisztollyal (hang- és optikai jelzővel is ellátva) és a
hozzá kapcsolódó berendezésekkel és vezetékekkel a medencetéri csatlakozásokhoz
(2 db)
7. Elektromos rajtkészülék elhelyezésére használat során guruló állvány (2 db)
8. FINA 240 x 90 cm időmérő panel (szett) - időmérő panel 10 pályás rendszerhez,
további 2 panel tartaléknak (2 csomag - összesen 22db panel)
9. Tároló-szállító kocsi az időmérő panelekhez (2 db, egy-egy kocsi 12-12 db panel
tárolására legyen alkalmas) a panelek a kocsin ne tudjanak egymással érintkezni,
összeérni, ezt biztosítani kell, illetve leesés ellen is védettek legyenek a panelek, jól
guruló rozsdamentes acélkerekek gumi futófelülettel
10. Rajtkő készlet (OSB14 vagy azzal egyenértékű) beépített elugrás érzékelővel,
váltási szünet detektálással és belső hangszóróval, lábtámasszal, maximum 74x52
cm elugró felülettel (20 db)
11. Rajtkőhöz FINA szabványnak megfelelő hátúszó rajt készülék (12 db)
12. Csatlakozó aljzatok 10 pályás rendszerhez két oldali időméréssel beépített fix
vezetékezéssel, az uszoda emeleti időmérő helyiségbe történő közvetlen
becsatlakozás kiépítésével. Pályánként és oldalanként egy-egy aljzatnak fogadnia kell
(5+1 csatlakozást) a panel, a fedlap és 3 backup nyomógomb, valamint a rajtkőbe
épített hangszóró csatlakozást. (összesen 20 db beépített csatlakozó aljzat és a
hozzá tartozó kábelelvezetés szükséges)
13. 10 pályás rendszerhez pályánként 2-2 db, valamint tovább 2 db backup
nyomógomb, gombonként 3-3m-es vezetékkel a kézi időméréshez (összesen 22 db)
14. Videóvezérlő egység a kijelző tábla vezérléséhez, az időmérő rendszer által
kommunikált adatok megjelenítéséhez (1 db)
15. Videóvezérlő rendszerhez notebook + dokkoló egység a notebookhoz, külső
vezeték nélküli egérrel, tároló táskával, kijelzővezérlő szoftverrel installálva és
tesztelve, jogtiszta szoftverekkel (1 db)
16. Angol vagy magyar nyelvű kijelzővezérlő szoftver úszás és vízilabda számára (1
db)
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A rendszerrel kapcsolatos további műszaki elvárások:
- valamennyi eleme feleljen meg a FINA és LEN által előírtaknak, azaz alkalmas legyen
felnőtt úszó Európa-bajnokság és/vagy Világbajnokság lebonyolítására, azaz úszó
Európa- és/vagy Világbajnokság lebonyolításra alkalmas időmérő rendszer
szállítására és helyszíni összeszerelés;
- a beépített elemekkel a medencének alkalmasnak kell lennie az érvényben lévő FINA
szabályok szerinti Magyar Úszó Szövetség Hitelesítő Bizottsága általi hitelesítésre;
- az elsődleges és másodlagos időmérő egy dobozban, külön vezetékezéssel,
egymástól függetlenül működjön, közöttük automatikus átkapcsolási lehetőség
legyen a verseny menetének megzavarása nélkül;
- a kábelezés beépítetten nem mobil rendszerként kerüljön kialakításra, a
medencetértől fix, beépített kábelezés legyen az emeleti időmérő helyiséghez;
- a kijelzővezérlő egység képes legyen az „Állítás” kijelzőtáblát is irányítani,
működtetni;
- az online nyomtató valamennyi érzékelést képes legyen nyomtatni;
- a rajtkő a meglévő medencefej szélességéhez illeszkedően annak
átalakítása/bővítése nélkül szerelhető legyen;
- a rajtkő az 1,2 m széles mozgatható végfalra szerelhető legyen.
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Jótállás időtartama a leszállított eszközökre a kötelezően
előírt 36 hónap jótállási időszakon felül (egész hónapban megadva min. 0 hónapmax. 24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: nem
II.2.14) További információk
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Mobil hangrendszer beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok)
48952000 Hangosítórendszerek
32330000 Hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:
6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 5., hrsz: 10221/1/A
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vezeték nélküli (mobil) hangrendszer szállítására és helyszíni összeszerelés:
1. Vezeték nélküli mikrofon rendszer dinamikus fejű kézi adóval (2 szett) pl. Shure
QLXD24E/B58 / Audio Technika AE 3000 URH vagy azzal egyenértékű
2. Vezeték nélküli mikrofon rendszer zsebadóval (1 szett)
Vezeték nélküli szett hangszerhez
pl. Shure QLXD14E / Audio Technika AE 3000 URH Beltpack
3. Antenna rendszer, installált antenna a vezetéknélküli rendszerekhez (1 szett)
pl. Shure antenna rendszer/ Audio Technika DA49-A49
4. Rackes digitális keverőpult (1 db)
pl. Soundcraft Ui-12EU/ Allen&Heath Qu-PAC
5. Mobil aktív hangfal (2 db)
pl. Electro Voice ZLX 12P/Proel Flash 12XD
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617098-2021:TEXT:HU:HTML
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6. Állvány pár hordtáskában (1 csomag)
Mobil hangfalakhoz
7. Tablet digitális kezelőfelület (1 db)
pl. Apple IPad
8. Hord láda és tároló konténer keverő és vezeték nélküli mikrofonrendszerhez (1 db)
pl. 10 Urack
9. Kábelkészlet hangrendszerhez, pach panelekkel (1 csomag)
A rendszerhez szükséges összekötő kábelek.
10. Wifi router vezérléshez, konfigurálva (1 db)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Jótállás időtartama a leszállított eszközökre a kötelezően
előírt 36 hónap jótállási időszakon felül (egész hónapban megadva min. 0 hónapmax. 24 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: nem
II.2.14) További információk
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 204-532307
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 1
Elnevezés:
Időmérő rendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 2
Elnevezés:
Mobil hangrendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617098-2021:TEXT:HU:HTML
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Időmérő rendszer beszerzése számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pont].;
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) További információk pont 7) alpontjában
rögzítette, hogy az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot, amely szerint eredménytelen az eljárás, amennyiben nem
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. A Kbt. 70. § (1)
bekezdése rögzíti, hogy ajánlatkérő az ajánlat bírálata és értékelése nélkül is
meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az eljárás
eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul. Továbbá a Kbt. 75. §
(5) bekezdése rögzíti, hogy ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé
tette a részekre történő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az
eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. Tekintettel arra, hogy
mindkét rész esetében megállapítható a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontja szerinti
eredménytelenségi ok, az eljárás eredménytelenné nyilvánítható.;
Az 1. részre 1 ajánlat érkezett. Ajánlattevő: Visual Solutions Fejlesztő, Gyártó és
Szolgáltató Kft. (1158 Budapest Késmárk Utca 16. - 12880524-2-42)
2 - Mobil hangrendszer beszerzése számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pont].;
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) További információk pont 7) alpontjában
rögzítette, hogy az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot, amely szerint eredménytelen az eljárás, amennyiben nem
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. A Kbt. 70. § (1)
bekezdése rögzíti, hogy ajánlatkérő az ajánlat bírálata és értékelése nélkül is
meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az eljárás
eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul. Továbbá a Kbt. 75. §
(5) bekezdése rögzíti, hogy ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé
tette a részekre történő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az
eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. Tekintettel arra, hogy
mindkét rész esetében megállapítható a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontja szerinti
eredménytelenségi ok, az eljárás eredménytelenné nyilvánítható.
A 2. részre 1 ajánlat érkezett. Ajánlattevő: Crystal AV Systems Kft. (1117 Budapest
Sopron Út 19. - 24207964-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617098-2021:TEXT:HU:HTML
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
30/11/2021
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