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 műtárgyvilágítás
beszerzése szállítási szerződés keretében. - Schrammel Imre életmű eszközbeszerzés II. (EKR000695602020)
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 műtárgyvilágítás beszerzése szállítási szerződés
keretében.
Műtárgy világítás: A kiállítóterek világítása egyrészt egy általános térvilágításból, másrészt egy világítási
sínhálózatra szerelt műtárgy világítási rendszerből épül fel. Műtárgy világításra kifejlesztett lámpatestekkel
lehet a legszebb, leglátványosabb eredményeket elérni. A lámpatestek használhatósága és rugalmassága
alapvető szempont - különösen időszaki kiállítóterek esetén -, ahol különböző műtárgyakat kell színvonalasan
bemutatni a fénnyel és viszonylag gyakran kell átállítani a berendezést. Ugyanakkor biztosítani kell az állandó
kiállítás tárgyainak változtatásához a fények átállításának a lehetőségét.
6-7 féle fényeloszlású lámpákkal a kiállítóterekben hangulatokat, hangsúlyokat lehet kialakítani és rá lehet
szabni az ideális fényt az egyes műtárgyakra. Ha ki akarunk emelni a térben valamit, akkor annak a tárgynak
a fénysűrűsége 3-10-szer nagyobb kell, hogy legyen, mint a környezetének a fénysűrűsége. A cserélhető
lencsés optika nagyfokú rugalmasságot ad a kiállítás-rendezésnek. A lámpatest fényének a színvisszaadása
kiváló kell, hogy legyen, hogy az egyes műtárgyakat hitelesen lehessen bemutatni. A LED fényforrásoknál
kiemelt hangsúlyt kell erre fektetni, mert jelentősen eltér a különböző gyártmányok fényminősége. A fény
színe korrelált („kölcsönös viszony”), színhőmérséklete: 3000 K semleges meleg fehér fény, amely kellemes
közérzetet és pozitív megjelentetést biztosít. A LED fényforrások esetén fontos minőségi elvárás, hogy az
egyes lámpatestek fényének a színében ne legyen szórás.
A lámpatestek fényének műtárgyvédelmi szempontból egyik legfontosabb követelménye az alacsony károsító
faktor, vagyis, hogy mennyi energiát közvetítünk a műtárgyba. Nemcsak az UV sugárzás károsítja a
műtárgyat, hanem a látható fény is. Ezért kell fokozottan betartani a műtárgyvédelmi előírásokat. Ezen
előírások biztosításához, valamint a kiállítótérben lévő műtárgyak összehangolásához, a megfelelő látvány
eléréséhez elengedhetetlen a lámpatestek egyedi fokozatmentes szabályozhatósága 1-100% között.
A lámpatestek mechanikai kialakítása használati érték szempontjából fontos. A lámpatestek beállítása,
forgatása, billentése során fellépő igénybevételt időszaki kiállítóterek esetében is hosszútávon bírniuk kell.
Feltétel a beépítendő lámpáknál, hogy 50 000 óra üzemidő alatt a felhasznált LED fényforrások 0,2%-a
romolhat el, valamint az 50 000 óra üzemidő leteltével a lámpatestek 90%-a még mindig a kezdeti fényáram

90%-a felett fog világítani. Ez gyakorlatilag karbantartás-mentességet jelent és 100 000 óra hasznos
élettartamot.
Összesen 87 db sínre szerelt lámpa, lámpatest.
Kapcsolódó szolgáltatások: csomagolás, szállítás, beállítás (üzembe helyezés).
CPV:
Fő tárgy: 31520000-7
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-13336/2020.
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: Papp & Pezenhófer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Rumi út 10.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

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: 2020/12/09
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/12/18
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 18.230.401 Ft
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
Iktatószám: 54055/2020, SZMJV PH iktatószám: 64.019/2020.

