
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Gyula Város Önkormányzata 
 5700 Gyula, Petőfi tér 3.  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Vállalkozási szerződés keretében TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0006 Agóra-multifunkcionális 
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása című projekt keretében „Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi 
Központ kialakítása”építési beruházás kivitelezése. 
Építészet: 
Falburkolat csere 691 m2, 
Fali csempézés 522 m2, 
Falfestés 2.769 m2, 
Kerámia padló csere 705 m2, 
Színpad padló fa cseréje 256 m2, 
Padló szőnyeg 917 m2, 
Új állmennyezet építése 324 m2, 
Világítótestek cseréje 649 db, 
Mobilfal építése 94 m2, 
Belső nyílászáró csere 65 db 
2. emeleti meglévő wc-ben 1 db új mozgássérült wc és vizesblokk kialakítása, 3 db 
vizesblokk felújítása (burkolatcsere, szanitercsere), 1. emeleten meglévő vizesblokk bontása, 
1. emeleti ruhatár mindkét oldalán 1-1 három férőhelyes új wc és vizesblokk építése. 
Színpad világítási rendszer megvalósítása: 
1 db fényszabályzó pultrendszer beépítése a vezérlő terembe, a pult és a világító eszközök 
közötti kapcsolat kiépítésével figyelembe véve a jelenkori szabványokat és igényeket. A 
beépített fényszabályzó pult javasolt típusa ETC, a szükséges switch eszköz Cisco és a 
monitorok Samsung típusúak. Az általános világítás vezérlés kialakításához szükséges 3 db 
kezelőtabló beépítése, melyeknek javasolt típusa ETC. A régi tirisztor ház kiváltása indokolt a 
beépítésre kerülő új rendszer miatt. Az új teljesítmény szabályzó berendezések ajánlott típusa 
LOGEN melyből 15 db dimmer beépítése szükséges. A DMX csatlakozáshoz szükséges lesz 
3 db LOGEN típusú 8 csatornás DMX elosztó beépítése is. A külön eszközbeszerzési listában 
szereplő fényvető eszközök beszereléséhez szükséges elemek: Acélsodrony , fényállványok, 
függesztő kampók, biztonsági függesztő sodronyok, kábelezés DMX és erősáramú 
csatlakozások kiépítésével. 
Színpadgépészet fejlesztése: 
Felsőgépezet: 
- EF - 1db új gépi Előfüggöny mozgatás, a híd mögött, a jelenlegi kézi helyén. A sebesség 
0,15 - 1,0 m/sec között szabályozható. Pálya típus: KOMBI, vagy azzal egyenértékű. Vezérlés 
az ügyelői munkahelyről és alternatív módon a központi hang-fény vezérlő helyiségből. 
G1-G7 7db - gépi mozgatású díszlethúzó kiépítése, a meglévő kézi mozgatású húzók helyére 
(7db húzó marad kézi mozgatású). Az új 48mm-es díszlettartó rúd 10,8m hosszú, 6 
bekötéssel, ~6,3 méteres emelési magassággal, 0,1 - 0,5 m/sec-ig szabályozható sebességgel 
rendelkezik. Hasznos teherbírás 200kg gépenként. A berendezések vezérlése, - közösen a 
világítástartókkal, - lengő kezelőtablóról történik, melyet lehet csatlakoztatni mind a rendezői 
bal, mind a jobb oldalon. A gépek csoportba választva, változtatható sebességgel együtt 



(szinkron igény nélkül), vagy egyesével is mozgathatók. A vezérlőtabló könnyű, kézben 
tartható kell legyen, maximum 2kg tömeggel. A gépeket, - mint minden új gépi mozgatású 
berendezést, - el kell látni túlterhelés védelemmel is, az MSZ CWA 15902-1:2009-nak 
megfelelően. V1 és V2 - 2db Gépi világítástartó mozgatás. Az új, kettős csőből készített 
díszlettartó rúd 10,8m hosszú, ütközésvédő kengyelekkel, ~5,8 méteres emelési magassággal, 
0,3 m/sec sebességgel. A hasznos teherbírás 300kg. A világítóeszközök energiaellátása 
kábelkosárba gyűjtött lapkábellel történik. Vezérlés a vezérlő teremből. Központi 
vezérlőrendszer - 1 db, - a díszlethúzókhoz, világítástartó mozgatásokhoz. A vezérlés a 
későbbi esetleges fejleszthetőség miatt legalább 11db további gép vezérléséhez (azaz 20 
géphez) legyen alkalmas H - 1 db horizontfüggöny pálya kiépítése. Új fixen felszerelt 14,3 
méter hosszú függönypálya, a háttérfüggöny bekötéséhez alkalmas görgőkkel, véglezárókkal. 
Hasznos teherbírás 250 kg. Pálya típus: OMEGA, vagy azzal egyenértékű. Oldalszínpadi 
emelődob cseréje - 1db meglévő, a szabványoknak már nem megfelelő emelődob, és 
a hozzátartozó haladómű, valamint energiavezető rendszer cseréje. Teherbírás 500kg, 
sebesség min. 4 m/perc, emelési magasság 12m. Új függönyzet, balett-padló - a teljes 
színpadrész függönyözését cserére javasoljuk, B1 lángmentesített 350 grammos bársony 
anyagokból, 75-100% raffolással (előfüggöny, szuffiták, háttér, panorámalábak). Összes 
bruttó mennyiség ~700m2. A teljes színpadra és zenekari árokra az új fekete balett-padló 
szükséglet ~170m2. Színpadpadló és a zenekari árok fedőlapok cseréje. Az új padlózatot a 
színpadokra speciálisan előírt, osztályon felüli minőségű borovi fenyőből kell elkészíteni. A 
teljes felület ~200m2. 
Kialakítandó hangrendszerek: 
Nézőtéri hangsugárzó rendszer:A felújított nézőtéren komplett hangsugárzó rendszer kerül 
kiépítésre. A 4 db szubbasszus hangsugárzó az oldalfalba, a front hangrendszer (8 darabos 
rendszer) a Linearray függesztő keretekkel együtt a nézőtéren kapnak helyet. A FRONT 
hangrendszer meghajtásához szükséges DSP-vel szerelt beépített erősítők a színpad mellett a 
színpadszinten kapnak helyet. A jelen kor igényeit kielégítő JBL surround hangrendszerhez 
szükséges eszközök (8 készlet hangsugárzó, és a hozzájuk szükséges erősítők, kábelezés) a 
mennyezetbe és az oldalfalba lesznek beépítve. 
Hangkeverő rendszer: 
A hangrendszer vezérléséhez szükséges Roland digitális hangkeverő pult a vezérlő helyiségbe 
lesz beépítve a szükséges építészeti átalakítássokkal. A hangkeverő pult és a mikrofonok 
illetve a hangszerek közötti kapcsolatot biztosító digitális STAGEBOX-ot a színpad melletti 
színpadtéren kerül elhelyezésre. A vezérlő és a színpadi eszközök közötti vezetékes kapcsolat 
a színházterem átalakításával együtt védőcsőben kerül kialakításra. Ügyelői hang - és videó 
rendszer. Az egész épületet lefedően egy Szcenika ügyelői hang és videó rendszer kerül 
kialakításra. A rendszer fő eleme a MÁTRIX master egység, mely 4 be és 4 ki lehetőséggel 
rendelkezik. 3 db 8 gombos kezelő egység lesz elhelyezve mikrofonnal, FULL HD-SDI boksz 
kamerával az alábbi helyiségekben: porta, színpad, vezérlőhelyiség. Az épület közforgalmi és 
üzemi helyein 12 db hangerő-szabályzós hangszóró, valamint 8 db falra szerelt hangszóró 
kerül beépítésre. A rendszer kábelezése az épület átalakításával együtt védőcsőben kerül 
kialakításra. Felvételi hangstúdió kialakítása, kábelekkel csatlakozókkal. 
A rendszerek működéséhez tartozó további mobil, nem beépítésre kerülő elemek a pályázat 
eszközbeszerzése keretében kerülnek beszerzésre. A meghatározott gyártmányú, típusú 
eszköz megnevezése csak a közbeszerzési tárgy jellegének egyértelmű meghatározását 
szolgálja, nem kizárólagos és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést 
minden esetben érteni kell.  
Napelem-rendszer építése: 
39 kWp összteljesítményű, 260 W kristályos napelem modulokkal 1 klt., inverter 2 klt, 
kapcsolódó tartószerkezet, villamos szerelés, kábelrendszer kompletten 1 klt. 



Ajánlattevő feladata az építési beruházás kivitelezésével kapcsolatos kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése, Megrendelővel történő jóváhagyatása és a Megrendelő részére 
történő átadása. Az építési munkákkal érintett ingatlanok vonatkozásában figyelembe kell 
venni az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban, tervdokumentációban, 
valamint az árazatlan költségvetésben foglaltakat is. 
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet az ajánlatkérési dokumentáció 
tartalmazza. 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): Fő tárgy: 45000000-7 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt 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:  
2015.04.13.  
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): 
három 
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. Ajánlattevő: 
Név: Futizo Kft.  
Cím: 5700 Gyula, Siórét 40/c. 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár:   284.899.650,- Ft + ÁFA 
Vállalt jótállás időtartama: 72 hónap  
 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetőség esetén részenként): 

Futizo Kft. 
Részszempont Súlyszám 

Értékelési pontszám 

Nettó ajánlati ár 80 8000 
Vállalt jótállás 
időtartama 

20 2000 

Összesen 10000 
 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100 



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: 

Részszempontok:              Súlyszámok 
1. Nettó ajánlati ár (Ft)       80 
2. Vállalt teljes körű jótállás időtartama  

(min. 36 hónap, max. 72 hónap)    20    
 

Az értékelés módszere:  
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként 1-100. 
Az 1. részszempont esetében a legjobb ajánlatot tevő (legalacsonyabb érték) az 
adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez 
viszonyítva fordított arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: 
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ahol: 
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:   a pontskála felső határa 
Pmin:   a pontskála alsó határa 
A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 
 
A 2. részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlatot tevő (legmagasabb érték) az 
adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma arányosítással 
az alábbiak szerint: 
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ahol: 
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:   a pontskála felső határa 
Pmin:   a pontskála alsó határa 
A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

Az előírt maximális érték feletti vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad.  



Az így kiosztott pontszámot kell a súlyszámmal megszorozni. 
Az 2. részszempontok esetében, amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos –

azaz mindegyik ajánlati érték azonos- mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap. 
 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
1. Ajánlattevő: 
Név: Színpad-és Emelőgéptechnika Kft.   
Cím: 2112 Veresegyház, Budapesti utca 128. 
Érvénytelenség indoka: A Kbt. 74. § (2) bekezdés (c) pontja alapján, mivel ajánlattevő az 
ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem bocsátotta rendelkezésre, ezért 
ajánlattevő ajánlata nem felel meg a felhívásban meghatározott feltételeknek, ezért az ajánlat 
érvénytelen. 
2. Közös ajánlattevők: 
Név: F&O Kft. 
Cím: 5700 Gyula, Gábor Áron u. 27. 
Név: Hartmann Építőipari Kft. 
Cím: 5600 Békéscsaba, Berényi út 73. 
Név: Gyulai Fafém Bútor Zrt. 
Cím: 5700 Gyula, Henyei Miklós u. 11. 
Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.1.4.) pontban, valamint 
a V.4) Egyéb információk 8. pontban előírta, hogy Ajánlattevőnek az ajánlat részeként 
nyilatkozatot kell benyújtania az építmények építésére vonatkozó MSZ 28001 (OHSAS 
18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítvány 
alkalmazásával, vagy az Európai Unió más tagállamaiból származó, a fentiekkel egyenértékű 
tanúsítvány alkalmazásával kapcsolatos feltételek teljesítéséről, a tanúsítvánnyal való 
rendelkezésnek a szerződéskötés tervezett napjáig az ajánlatkérő felé történő, felszólítás 
nélküli bizonyításáról, és arról, hogy tudomásul veszi, hogy a fentiekben előírtak nem 
teljesítése a szerződéskötéstől való elállásnak minősül.  
Ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívta a közös Ajánlattevőket, hogy az előírt 
nyilatkozatot kéri határidőre benyújtani. 
Ajánlattevők a hiánypótlási felhívást követően is csak a Hartmann Építőipari Kft. 
nyilatkozatát csatolták be, a F&O Kft. és a Gyulai Fafém Bútor Zrt. vonatkozásában az előírt 
nyilatkozat nem került benyújtásra. 
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
pontban előírt referencia vonatkozásában kérte a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év 
legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetését a 16. § (3) bekezdés előírásainak 
megfelelően. A referenciának tartalmaznia kellett minden olyan adatot, melyből az előírt 
követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.  
Ajánlattevők ajánlatában a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1) b) pontra vonatkozóan 
benyújtott referencia igazolásból nem volt egyértelműen megállapítható az abban bemutatott 
gazdasági szereplők kapcsolata, valamint nem tartalmazta a kapcsolódó kormányrendelet által 
kötelezően előírt adatokat.   
Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte Ajánlattevőket az eljárást megindító felhívás III.2.3) 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1) b) pontban előírt referencia benyújtására a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § bekezdés előírásainak megfelelően.  
Ajánlattevők a hiánypótlási felhívást követően a benyújtott referencia igazolás 
vonatkozásában tájékoztatást adott a gazdasági szereplők kapcsolatáról, ennek keretében 
benyújtásra került a vonatkozó szerződés és a számlák másolatai, valamint ismételten 
benyújtotta az eredeti ajánlatában szereplő referencia igazolást. A benyújtott dokumentumok 



vizsgálata során megállapítható, hogy az eredeti ajánlatban és a hiánypótlás során ismételten 
benyújtott referencia igazolás nem tartalmazza az ellenszolgáltatás összegét, így az nem felel 
meg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés előírásainak.  
A referencia igazolásban szereplő gazdasági szereplők és az általuk igazolt referencia 
vonatkozásában továbbra is fennállnak az alkalmasság igazolásának ellentmondásai, 
tekintettel arra, hogy a napelemeket szállító gazdasági szereplő számláján feltüntetett teljesítés 
időpontja meghaladja a referencia igazolásban szereplő teljesítés befejezésének időpontját. A 
fentiek alapján a benyújtott referencia igazolásból nem állapítható meg Ajánlattevők 
alkalmassága. 
Az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján - mivel a benyújtott referencia igazolás nem 
felel meg a felhívásban foglaltaknak, abból nem állapítható meg az Ajánlattevők 
alkalmassága, valamint az előírt MSZ 28001 tanúsítványra vonatkozó ajánlattevői 
nyilatkozatok hiánya miatt az ajánlat érvénytelen. 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
1. Ajánlattevő: 
Név:    Futizo Kft.   
Cím:    5700 Gyula, Siórét 40/c. 
Nettó ajánlati ár:  284.899.650,- Ft + ÁFA 
Vállalt jótállás időtartama: 72 hónap  
 
Kiválasztás indoka: Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
 

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:  
 - kiviteli tervkészítés, szakipari munkák, elektromos munkák, épületgépészeti munkák 
 - színpadtechnikai munkák: fénytechnika, hangtechnika, színpad-gépészet 
 - napelemes rendszer kiépítése 
 - munkavédelmi szakmérnöki tevékenység 
 - gépészet, elektromos munkák  
 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: Innoconsys Kft. 24 % 
 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: 

- Tallér Mihály- az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M2. második francia 
bekezdésben jelölt munkavédelmi szakmérnök 
- Makroker-Plusz Kft.- az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M1. b) pontjában jelölt 
fotovoltaikus rendszer építés 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-- 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  
2015.06.06. 



      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2015.06.15. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.06.05. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.06.05. 
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:-- 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


