Közbeszerzés

A Társaságnak 2016 óta nincs megkezdett közbeszerzési eljárása.

Közbeszerzési terv 2013.
Az Uránia Nemzeti Filmszínház Csortos és Fábri Terem gépházának DCI kompatibilis
vetítéstechnikával történő felszerelését bonyolítja közbeszerzési eljárásban.
A közbeszerzés tárgya a két terem digitális korszerűsítése céljából DCI rendszerű digitális
kivetítő és az annak működtetéséhez szükséges berendezések beszerzése, valamint a
kapcsolódó beszerelési, telepítési, üzembe helyezési, üzempróba, oktatási valamint
karbantartási szolgáltatások biztosítása.
Összegezés a 2013-as közbeszerzésről:
A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Rákóczi út 21.), mint ajánlatkérő,
amelynek nevében és képviseletében az eljárás keretében az OKFON Közbeszerzési és
Szolgáltatási ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) járt el, 2 db digitális vetítőrendszer
beszerzését bonyolította hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárással (a Kbt. 122. §
(7) bekezdése a) pontja szerint), tekintettel arra, hogy a beszerzés – összértékét tekintve –
becsült értéke nem érte el a nettó 25 millió Ft-ot.
Ajánlatkérő 2013. március 22-én küldte meg az ajánlattételi felhívást az ajánlattételre felkérni
kívánt cégeknek, amelyek közül érvényes ajánlatot ketten küldtek be.
Érvényes ajánlatot tevők neve, címe:
DNN Professional Graphics Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 15.)
dcinex Magyarország Kft. (1112 Budapest, Oltvány u. 28.)
Ajánlatkérő megállapította, hogy mindkét ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas mind
műszaki-szakmai, mind pénzügyi-gazdasági szempontból, és nem áll fenn velük szemben a
Kbt. 56. § (1) bekezdés és az 56. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró ok.
A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva, amely szerint a dcinex Magyarország Kft. (1112
Budapest, Oltvány u. 28.) ajánlattevő adta az összességében legelőnyösebb ajánlatot, az
eljárás nyertesének ajánlatkérő a dcinex Magyarország Kft-t hirdette ki, s vele kötötte meg
2013. április 24-én a szállítási szerződést.
Információk a 2010. évi közbeszerzésről
Közbeszerzési felhívás: Uránia Nemzeti Filmszínház részére Digital Cinema vetítőgép
beszerzése 3D opcióval, beszereléssel, gépház és mozi terem telepítéshez szükséges műszaki
átalakítási munkálataival.
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról:
A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő, miután a DNN Professional
Graphics Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 15.) által benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi felhívásban, illetve ajánlati dokumentációban megadott tartalmi és formai

követelményeknek, a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva, s a Társaság tulajdonosának, az
MNV Zrt-nek 205/2010.(IV.27.) számú Alapítói Határozatában megfogalmazott
felhatalmazás értelmében az eljárás nyertesének a DNN Professional Graphics Kft-ét hirdette
ki és vele kötötte meg 2010. május 25-én a Szállítási Szerződést.

