16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 projekt azonosító számú „Schrammel Imre
életművének méltó elhelyezése Szombathelyen” projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése
szállítási szerződés keretében. (EKR000277822020)
3. RÉSZ: Informatikai eszközök
II.2) A közbeszerzés mennyisége
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 projekt azonosító számú „Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése
Szombathelyen” projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében.
(EKR000277822020)
3. RÉSZ: Informatikai eszközök
1 db PC (8 GB DDR4 RAM, 240 GB SSD, 1 TB HD, Win10 PRO HU, MS Office 2019 Home&Business)
1 db monitor (LED, képátló 24", felbontás: 1920 x 1080, fényerő: 500 cd/m2, kontraszt 4000:1, látószög 178°
24/7 üzemidő)
1 db szünetmentes tápegység (hatásos teljesítmény 600 W, line interaktív)
2 db kijelző (képátló 49", képarány:16:9, felbontás: 1920 x 1080)
3 db router
2 db kijelző tartó konzol (teherbírás: min. 30 kg, rögzítése: VESA szabvány szerint, dönthető).
Schrammel Imre életművét bemutató kiállító terekben a művész, ki nem állított műtárgyait az Ajánlatkérő két
49” kijelzőn kívánja bemutatni. A bemutatás módja, a műtárgyak jellegéből adódóan, lehet videó, animáció
vagy slideshow. A nagyméretű kijelzők, a kiállító terekben a kiállítás vizuális kiegészítésére szolgálnak. A
kijelzőknek, a látogatók érkezésétől függetlenül folyamatos üzemidőt kell biztosítani. A kijelzőknek fokozott
fényerővel és jó betekintési szöggel kell rendelkeznie, változó világítási viszonyok ellenére is tiszta képet kell
biztosítani. A kijelzőknek vezérelhetőknek kell lennie, a helyszínen, illetve hálózatról is. A kijelzőket dönthető
konzolok segítségével kerülnek a kiállító térben rögzítésre. A kijelzők hálózaton történő esetleges grafikus
vezérléséhez és a fogadótérben való munkához szükséges.
1 db számítógép monitorral és szünetmentes tápegységgel, melynek képesnek kell lennie multimédiás
tartalmak kiszolgálására, valamint a vezetékes, illetve vezeték nélküli hálózat kiépítéséhez.
3 db router, melyeknek egy esetleges vendéghálózat létrehozásához is alkalmasnak kell lennie.
Kapcsolódó szolgáltatások: csomagolás, szállítás, beállítás (üzembe helyezés).
Az eszközöket a leszállítás után Ajánlatkérő tárolja, de a beállítást/üzembe helyezést a kivitelezés
ütemezéséhez igazítva kell a Szállítónak elvégezni!
CPV:
Fő tárgy: 30200000-1
48000000-8

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel
induló)
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: --A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-6783/2020.
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: --V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: PROCOMP Számítástechnikai és Elektronikai Kft.
Postai cím: Bozsoki út 3.
Város: Zalaegerszeg

Postai irányítószám: 8900

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen

nem

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2020/09/09
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/10/08
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 872.025 Ft
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
Iktatószám: 54055/2020, SZMJV PH iktatószám: 64.019/2020.

