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I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe
Hivatalos név: Gyıri Nemzeti Színház
Postai cím: Czuczor G. u. 7.
Város/Község: Gyır
Postai irányítószám: 9022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Markó Angéla gazdasági igazgató
Telefon: 96/520-604
E-mail: markoangela@gyoriszinhaz.hu
Fax: 96/520-627
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.gyoriszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------I.2) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe
Hivatalos név: Partner Elektronic Kft.
Postai cím: Isaszeg u. 10/a.
Város/Község: Gyır
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevı általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------I.3.) Az ajánlatkérı típusa

Központi szintő x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintő
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérı tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidı, kultúra és vallás
Környezetvédelem
xOktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötıi tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Gyıri Nemzeti Színház hangtechnikai berendezések beszerzése
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza –
építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés
vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott
követelményeknek megfelelıen
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7.
NUTS-kód HU221
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerzıdéskötés idıpontja
Dátum: 2011/02/01 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerzıdés tárgya és mennyisége
Tárgya: hangtechnikai berendezések beszerzése a Gyıri Nemzeti Színház részére.
Mennyisége:
2db aktív hangfal
2db aktív mélynyomó
12db felsı kategóriás headset
20db lavalier mikrofon
14db hangszermikrofon
14db adapter hangszermikrofonhoz
6db vocal mikrofon
4db ének mikrofon
2db hangszer mikrofon
6db hangszermikrofon
1db felsıkategóriás dob mikrofon szett
14db hangszermikrofon
2db vezetéknélküli mikrofon
10db mikrofon állvány, gémes
10db mikrofon kengyel, univerzalis
2db hordláda
12db tagú vezetéknéküli fülmonitor rendszer
1db rack fülmonitor eszközök beépítéséhez
12db professzionális fülhallgató
8db aktív kontroll hangfal
1db digitális keverıpult

1db konténer keverıpulthoz
1db mérıhíd: digitális keverıpulthoz
1db kártya digitális pulthoz:- digitális kommunikáció létrehozásához a meglévı front
keverıpulttal.
1db kártya digitális pulthoz
2db kártya: digitális kommunikáció létrehozása a többsávos rögzítı és a digitális pult között
100m stagekábel
1db stagebox+ 1db kifejtı
16db csoport csatlakozó:- a stagekábel a boxról és a kifejtırıl is leválasztható legyen
4db 8m-es stagekábel:- 8 érpár
4db stagebox+4dbkifejtı: - 8db Neutrik csatlakozó aljzat XLR
8db lengı Neutrik csatlakozó XLR
Az instaláláshoz szükséges csatlakozók, kábelek
1db profi cd bejátszó eszköz
3db kábeles rack konténer
Mőszaki paraméterek: minden eszköznek illeszkednie kell a meglévı eszközparkhoz,
kompatibilisnek kell lenni a meglévı vezérlésekkel, kommunikációs protokollokkal.
A részletes mőszaki paramétereket az „Ajánlattételi feltételek” és a mőszaki leírások
tartalmazzák.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
31620000-8
További tárgyak: 37322000-1
32332300-2
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerzıdés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerzıdést, részt és opciót
beleértve)
Érték (arab számmal) 24 256 600
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerzıdés idıtartama
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 30 (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a

Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat
a következı részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2011/02/04 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1666 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)

A szerzıdés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerzıdéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerzıdés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerzıdéses feltételt is):
Szerzıdı felek jelen szerzıdésmódosítással a Szerzıdés 1. pontjában, ill. 1. sz.
mellékletében szereplı 2 db DAS CA28A típusú hangfal helyett 4 db Aero8A hangfal
beszerzésében állapodnak meg.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A módosítás indoka: a szerzıdés megkötése után kapta a Szállító a gyártótól a tájékoztatást,
hogy a megrendelt hangfal raktárkészletükrıl kifogyott, gyártása pedig megszőnt, így a
szerzıdés szerinti típus szállítására nincsen lehetıség. A hiányzó hangfal helyett megajánlott
Aero8A hangfal Megrendelı számára minıségileg elfogadható, a kívánt paramétereket
kielégíti. A kért 2 db hangfal helyett pedig Szállító az eredeti áron belül 4 db hangfalat
szállít.
A típuscsere árban nem okoz eltérést, a felszerelés megnövekedett költségeit a Szállító
vállalja.
IV.1.4) A szerzıdés módosításának idıpontja
Dátum: 2011/02/22 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítı információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata:
Egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/02/25 (év/hó/nap)
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