ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000127642018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Science Park Szeged lőszermentesítés, cserjeirtás

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Szegedi Tudományegyetem

EKRSZ_
95571285

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szeged

NUTS-kód:

HU333

6720

Ország:

Magyarország

Dugonics Tér 13

Egyéb cím adatok:

Macsek

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu

Telefon:

Bernadett
+36 62546481

Fax:

+36 62545073

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

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Maróthy és Perényi Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
91440172

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szeged

NUTS-kód:

HU333

Egyéb cím adatok:

Hajnóczy Utca 8. fszt. 1.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kornel.marothy@gmail.com

Internetcím(ek)

EKR000127642018

Maróthy
Telefon:

Postai irányítószám:

6722

Ország:

Kornél
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mplegaloffice.com/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Science Park Szeged lőszermentesítés, cserjeirtás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés a Szegedi Tudományegyetem beruházásában megvalósuló „Science Park” beruházás kivitelezéséhez szükséges
területen a lőszermentesítés, cserjeirtás, fakivágás elvégzése, a kitermelt anyagok összegyűjtése, kezelése és az előírások szerinti
elhelyezése (FÉMTŐL, LŐSZERTŐL ÉS ROBBANÓANYAGTÓL MENTESÍTETT területre vonatkozó tanúsítvánnyal és a szükséges
befogadó/átadó - Magyar Honvédség - nyilatkozatok bemutatásával), utána talaj helyreállításához kapcsolódó csekély (25 cm-t
meghaladó terepkiugrások megszüntetése) tereprendezés tárgyában

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
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:

2018/S 161-369005

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

11449/2018

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:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

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

EKR000127642018

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

1

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

Tornádó Trade 2000 Műszaki tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság, 1097 Budapest, Vágóhíd Utca 60. III. lh. II. em. 8.

11835208243

Tornádó Trade 2000 Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Vágóhíd utca 60. 3
lház 2. em. 8, adószám:11835208-2-43) és PRESIDENTE Oktatási, Kiképzési, Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (1142 Budapest, Rákospatak utca 55. adószám:12064452-2-42) közös ajánlattevők által alkotott konzorcium

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

25211
Tornádó Trade 2000 Műszaki tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

1000

A Tornádó Trade 2000 Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest,
Vágóhíd utca 60. 3 lház 2. em. 8) és PRESIDENTE Oktatási, Kiképzési, Információs Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Rákospatak utca 55.) közös ajánlattevők által alkotott konzorcium
ajánlata - a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel
; - az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi indok, az ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya
alatt; - az ajánlat az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbbnek tekinthető, - az ajánlat a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő; - ajánlattevő az alkalmassági
követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt
igazolási kötelezettségének eleget tett. így ajánlata az ajánlattételi felhívásban meghatározott a legjobb
ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint a legkedvezőbb, és egyben az egyetlen érvényes
ajánlat.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szerint értékeli a megajánlásokat. A 2. 3. 4. részszempontra
tekintetében az M.3.1)-3) alkalmassági követelmények igazolására bemutatott 1-1 fő szakember többlettapasztalata kerül értékelésre.
A többlettapasztalat 0 és 60 hónap között kerül értékelésre. Ajánlatkérő az „Ajánlati ár (nettó HUF, előny a kevesebb)” részszempont
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esetében a fordított arányosítás módszerével határozza meg a ponthatárok közötti pontszámot úgy, hogy a legelőnyösebb ajánlat a
maximális (10) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással
kerülnek meghatározásra az alábbi képlet szerint. P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: Avizsgált a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Pmax a pontskála felső határa (10 pont) Pmin a pontskála alsó határa (
0 pont) P a vizsgált ajánlati elem adott résszempontra vonatkozó pontszáma Ajánlatkérő a 2. 3. és 4. számú értékelési szempontok
esetében az egyenes arányosítás módszerével határozza meg a ponthatárok közötti pontszámot úgy, hogy a legelőnyösebb ajánlat a
maximális (10) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással
kerülnek meghatározásra az alábbi képlet szerint. P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: Avizsgált a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Pmax a pontskála felső határa (10 pont) Pmin a pontskála alsó határa (
0 pont) P a vizsgált ajánlati elem adott résszempontra vonatkozó pontszáma A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 2., 3. és 4.
, résszempont esetében 60 hónapban rögzíti a szakmai többlettapasztalat azon szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot, azaz 10 pontot ad, egyúttal ajánlatkérő
a pontszámok kiosztásánál is a maximális értékkel (60 hónap) számol, ezen maximális értéket veszi alapul az arányosítás során. Az
egyes értékelési részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd a súlyozott
pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Ez adja az ajánlat összpontszámát. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb
összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ajánlati árat tartalmaz; azonos ajánlati ár esetében pedig
az az ajánlat, amely „A felhívás III.1.3) M.3.1) pontja szerint bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata értékelési
alszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról
ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtartott, az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Tornádó Trade 2000 Műszaki tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
1097 Budapest, Vágóhíd Utca 60. III. lh. II. em. 8.

11835208243

Tornádó Trade 2000 Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Vágóhíd utca 60. 3
lház 2. em. 8, adószám:11835208-2-43) és PRESIDENTE Oktatási, Kiképzési, Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (1142 Budapest, Rákospatak utca 55. adószám:12064452-2-42) közös ajánlattevők által alkotott konzorcium
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
lőszermentesítés, geodéziai szolgáltatások, aljnövényzet irtási, ritkítási, fakivágási, tuskózási szolgáltatások, kisegítő gépi
földmunkák, gépbérlet, szállítási fuvarozási rakodási szolgáltatások, őrzés védelmi szolgáltatások, geotechnikai felmérési szol
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
nem ismert
V.2.10) 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:
DETEKTOR PLUSSZ 11 Lőszermentesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (3400 Mezőkövesd, Mihály u. 24. Adószám 13210979-205) Felhívás III.1.3) M/4.1 és M/4.2 alkalmassági követelmény

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2018.11.07

Kezdete:

Lejárata:

2018.11.17

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.11.07

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

2018.11.07

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.10.13 11:24:20

kornel.marothy

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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