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Közbeszerzés
tárgya:

MTVA elektronikus beléptető rendszer bővítése

Ajánlatkérő
neve:

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Médiaszolgáltatás - támogató és
Vagyonkezelő Alap

Postai cím:

Kunigunda Útja 64.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU11

Postai irányítószám:

közbeszerzés

Kapcsolattartó személy:
kozbeszerzes@mtva.hu

18091715444

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1037

Ország:

Magyarország

közbeszerzés

+36 13533200

+36 14280209

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mtva.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Patay Géza ügyvéd

Postai cím:

Pasaréti Út 72

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Mészáros

kozbeszerzes@patay.hu

41440458241

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

1026

Ország:

Magyarország

Áron
+36 12004938

Fax:

+36 12005977

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

www.patayattorney.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II.szakasz: Tárgy
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
MTVA elektronikus beléptető rendszer bővítése

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés kötése az MTVA elektronikus beléptető rendszer bővítése tárgyban
MTVA Zrt. Gyártóbázis beléptetőrendszer bővítés
Az MTVA Gyártóbázis, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti telephelyén működő, az ASSA ABLOY Opening Solutions
Hungary Kft. által fejlesztett és gyártott beléptető rendszer működik.
Az MTVA infrastrukturális fejlesztési igénye miatt szükségessé vált a meglévő SEAWING beléptető rendszer meglévő vezetékes
belépési pontjainak áthelyezése, bővítése, valamint az A, B, C Irodaépületek helyiségeiben vezeték nélküli belépési pontok kialakítása.
A beruházás keretében megvalósuló infrastruktúra leírása:
Az A, B, C Irodaépületek helyiségeiben vezeték-nélküli belépési pontok (APERIO H100) kialakítása és meglévő SIS szoftver
integrációja
A meglévő beléptető rendszer SIS szoftveréhez, erre a célra kialakított Vezeték nélküli hálózaton kommunikáló ASSA ABLOY által
fejlesztett Aperio H100 vezeték nélküli eszközök kerülnek integrálásra.
Az egyes zárakat úgynevezett HUB-ok fogják össze, melyek Ethernet interfészen, vezetéken keresztül kapcsolódnak,- szükségszerűen
switch-ek közbeiktatásával- a vezérlő egységhez és a SIS szoftverhez.
Az épületekbe tervezett beléptetési pontokat egy SQL adatbázis szerver program fogja össze. Az adatbázis és a vezérlők között egy
SiSCom szoftver teremt kapcsolatot. Az SQL adatbázisban tárolt adatokat, státusz állapotokat, -mely alapján a rendszer működik-,
pedig maga a SiS kliensprogram állítja be és használja.
A megrendelő igényeknek megfelelően betervezésre kerültek az egyes pontokon az Aperio vezeték nélküli zárjai. Minden zárhoz
tartozik egy HUB, mellyel a kommunikációt fogja végezni az eszköz. Egy HUB által kezelt zár mennyiségét -a műszaki lehetőségeken
kívül- az építészeti és egyéb környezeti feltételek határozták meg. A HUB-ok a szinteken lévő, fali rack szekrénybe elhelyezésre kerülő
PoE switch-ekre csatlakoznak, figyelembe véve a biztonsággal megengedhető két aktív eszköz közötti maximális 90m távolságot. A
rack szekrényekPoE switch-ei hálózatba kötve kapcsolódnak a szinti switch-ekre, melyre az SC 1000 -es központi vezérlő is. A
vezérlők fizikai kapcsolatát az kommunikációs szerverrel a megrendelő biztosítja.
Megvalósításra tervezett APERIO H100 mennyiségi (belépési pontokra vonatkozó) adatai:
- A épület földszint, 1., 2., 3., 4. emeleten összesen 380 db
- B épület földszint, félemelet, emelet összesen 66 db
- C épület földszint, félemelet, 1., 2. emelet összesen: 124 db
A rendszerben 570 db APERIO H100 eszköz és a működéshez szükséges, valamint gyártó által javasolt műszaki berendezésekből álló
megoldás kerül megvalósításra
Meglévő beléptető rendszer IT környezetének átalakításával egy új szerver is beszerzésre kerül virtuális környezetben kialakított
redundanciával
Virtuális szerverkörnyezetet biztosító szerver konfiguráció
- Dell PowerEdge R540 rack szerver 2U
- Intel Ten-Core Xeon Silver 4210R
- 64 GB DDR4_RDIMM
- 3x 600GB HDD (RAID-5)
- Redundant PowerSupply (2x750W)
- 3 év helyszíni garancia
- MS Windows Server 2019 Standard Edition for 16 Cores
- MS SQL Server 2019 Standard Edition
- SQL Server 2019 - 20 User CAL
G és H épületben új vezetékes belépési pontok kialakítása
A G épületben korábban működött beléptető rendszer, amely az új beléptető rendszer kialakításakor nem került lecserélésre. Az
épületbe történő belépés ellenőrzése jelenleg nem megoldott. Az épület belépési pontjainak ellenőrzése és felügyelete miatt
szükséges a bejáratok védelme.
Az épületben lévő 6 db belépési pontra kerül elhelyezésre vezetékes belépési pont kétoldalú olvastatással. és 2 db belépési ponra
egyoldalú olvastatással.
A H épületben 1 db belépési pontra (Archívum belső tér ajtó) 2 oldalú olvastatás, modul és vezérlő telepítéssel.
Montírozó helyiségek vezetékes belépési pontok megszűntetése és áttelepítése a stúdiók speciális kialakítású ajtóira
Az A, C épületekben korábban telepítésre került 12 db montírozó helyiségre vezetékes belépési pont, amelyek az új műszaki
koncepcióval kiválthatóak. Az itt felhasznált modulok és kártyaolvasók a B épület speciális kialakítású stúdió ajtóira kerülnek
áthelyezésre. Ajánlattevő feladata a leszerelt 6 db modul, 12 db kártyaolvasók helyének visszajavítása (gipszkarton javítás és
esetleges glettelés, megadott színű festékkel festés), amelyet a munkadíjban szerepeltetni kell.
Az áthelyezéskor a stúdió ajtókra tartómágnes kerül felszerelésre, amelyek nyitását egyoldalon elhelyezett (leszerelt) kártyaolvasók
biztosítják, a másik oldalon nyitógomb és vésznyitógomb.
További részletes feladatmeghatározás a műszaki leírásban és a KD-ban foglaltak szerint.
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IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második Rész, XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2022/S 189-532448

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

20617/2022

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
Kapcsolódó előzetes piaci konzultáció száma: EKR001405842022. Kérdés, észrevétel nem érkezett az előzetes piaci konzultáció során.
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1119 Budapest, Major
Utca 61.

12097476243

1. Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 339.842.817,-Ft
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2. Az M2) b.) pont szerinti első szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0-max. 36 hónap): 36,2 hónap
3. Az M2) b.) pont szerinti második szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0-max. 36 hónap): 268,5 hónap
4. Az ajánlattevő az előírt minimum 12 hónapon felül hány hónap többletjótállást vállal? (min. 0-max. 24 hónap): 24 hónap
5. Az ajánlattevő az előírt 90 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – maximum 10 nap): 10 nap
Az ajánlattevő az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően igazolta, hogy megfelel az
előírt alkalmassági feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1000

Szöveges értékelés:

1. Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 70x10=700 pont
2. Az M2) b.) pont szerinti első szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0-max. 36 hónap): 5x10=50 pont
3. Az M2) b.) pont szerinti második szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0-max. 36 hónap): 5x10=50
pont
4. Az ajánlattevő az előírt minimum 12 hónapon felül hány hónap többletjótállást vállal? (min. 0-max. 24
hónap): 10x10=100 pont
5. Az ajánlattevő az előírt 90 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 –
maximum 10 nap): 10x10=100 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az ajánlati felhívás II.2.14.2. pontja szerint: „Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám valamennyi értékelési részszempont tekintetében: 0-10 pont. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemeket az értékarányosítás (1.
számú „Ár” értékelési részszempont: fordított arányosítás, a többi minőségi értékelési részszempont: egyenes arányosítás) módszere
szerint értékeli. Részletek a KD-ban.”
A közbeszerzési dokumentum II. fejezete szerint:
„1. „Összesített ajánlati ár (nettó HUF)” értékelési szempont:
Értékelési módszer: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás.
Fordított arányosítási módszer
Alegjobb
P= ----------------- * ( Pmax – Pmin ) + Pmin
Avizsgált
Ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
2. értékelési szempont: „A III.1.3. M.2.b) pont szerinti első szakember szakmai többletta-pasztalata (hónap) (min. 0-max. 36 hónap)”
és 3. értékelési szempont: „A III.1.3. M.2.b) pont szerinti második szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0-max. 36 hónap)” tekintetében
Ezen értékelési szempontok tekintetben az ajánlatkérő 36 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál
még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. A 36 hónapnál hosszabb szakmai
többlettapasztalat esetén az ajánlatkérő az értékelés során maximum 36 hónapot vesz figyelembe.
Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. pontja alapján az alábbi képlet alkalmazásával:
Arányosítási módszer
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(Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)
P= -------------------------------------------------- * ( Pmax – Pmin ) + Pmin
(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)

P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, azaz 36 hónap
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, azaz 0 hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 36 hónap feletti, akkor 36 hónap).
4. értékelési szempont: Az ajánlattevő az előírt minimum 12 hónapon felül hány hónap többletjótállást vállal? (hónap) (minimum 0 –
maximum 24 hónap)
Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. pontja alapján az alábbi képlet alkalmazásával:
Arányosítási módszer

(Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)
P= -------------------------------------------------- * ( Pmax – Pmin ) + Pmin
(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)

P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, azaz 24 hónap
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, azaz 0 hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 24 hónap feletti, akkor 24 hónap).
FOLYTATÁS A VI.1.10. pontban.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1119 Budapest,
Major Utca 61.

12097476243

1. Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 339.842.817,-Ft
2. Az M2) b.) pont szerinti első szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0-max. 36 hónap): 36,2 hónap
3. Az M2) b.) pont szerinti második szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0-max. 36 hónap): 268,5 hónap
4. Az ajánlattevő az előírt minimum 12 hónapon felül hány hónap többletjótállást vállal? (min. 0-max. 24 hónap): 24 hónap
5. Az ajánlattevő az előírt 90 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – maximum 10 nap): 10 nap
Az ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb érvényes ajánlatot.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
nincs ilyen

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2022.11.17

Lejárata:

2022.11.28

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2022.11.17
2022.11.17

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
i) V.2.5. pont folytatása:
5. értékelési szempont: Az ajánlattevő az előírt 90 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? (minimum 0 nap maximum 10 nap)
Értékelési módszer: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. pontja alapján az alábbi képlet alkalmazásával:
Arányosítási módszer
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(Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)
P= -------------------------------------------------- * ( Pmax – Pmin ) + Pmin
(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)

P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, azaz 10 nap
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, azaz 0 nap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 10 nap feletti, akkor 10 nap).
---Az ajánlatkérő először az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszerek szerint, majd a kapott (két
tizedes jegyig kerekített) értékelési pontszámokat értékelési szempontonként megszorozza az adott értékelési szempontra megadott
súly-számmal, végül a szorzatokat összeadja. Az az ajánlat képviseli a legmagasabb ár/érték arányt, amelynek összpontszáma a
legmagasabb. Az ajánlatkérő minden értékelési szempont tekintetében két tizedes jegyre kerekíti a kapott pontszámokat, és az
összpontszám is két tizedes jegyre kerül kerekítésre.”
ii) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3.5) pontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, melyre
figyelemmel kizárólag az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot bírálta el.
Ajánlatot nyújtott még be:
Ajánlattevő neve: Aviton Gyengeáramú Tervező és Kivitelező Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2541 Ercsi József Attila Utca 25/A.
1. Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 355.638.766,-Ft - 70x9,56=669,2 pont
2. Az M2) b.) pont szerinti első szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0-max. 36 hónap): 36 hónap - 5x10=50 pont
3. Az M2) b.) pont szerinti második szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0-max. 36 hónap): 36 hónap - 5x10=50 pont
4. Az ajánlattevő az előírt minimum 12 hónapon felül hány hónap többletjótállást vállal? (min. 0-max. 24 hónap): 0 hónap - 10x0=0
pont
5. Az ajánlattevő az előírt 90 napnál hány nappal rövidebb teljesítési határidőt vállal? – (minimum 0 – maximum 10 nap): 0 nap 10x0=0 pont
Összpontszám: 769,2 pont
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