ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000106902018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Műszaki ellenőr EFOP-4.2.1-16-2017-00014

Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

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:

Szeged

NUTS-kód:

HU333

Postai irányítószám:

Macsek

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_9557128
5

Nemzeti azonosítószám

Dugonics Tér 13

Postai cím:
Város:

Szegedi Tudományegyetem

macsek.bernadett@gmf.u-szeged. Telefon:
hu

6720

Ország:

Magyarország

Bernadett
+36 62/546-481

+36 62/545-073

Fax:

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

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Equinox Tender Közbeszerzési Tanácsadó és
Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Záhony Utca 7.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Csizmadia

csizmadia.peter@equinoxtender.
hu

EKR000106902018

Telefon:

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1031

Ország:

EKRSZ_2931990
1

Magyarország

Péter
Fax:

2021.02.24 09:35:40

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

www.equinoxtender.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Műszaki ellenőr EFOP-4.2.1-16-2017-00014

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 „SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika áttervezése Egészségtudományi Képzési Tömbbé” tárgyú projekt
megvalósításához szükséges műszaki ellenőri szolgáltatások nyújtása, az alábbi két részajánlati körben.
1. rész: SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika Egészségtudományi Képzési Tömbbé alakítására irányuló építési beruházásra (bruttó 12.266
m2 alapterület) vonatkozó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység ellátása, előreláthatólag 360 mérnöknap mértékben.
2. rész Jelenlegi 2. sz. rendelőintézet felújítása, átalakítása és bővítése révén az SZTE Fogorvosképzési Tömb kivitelezésére irányuló
építési beruházásra (bruttó 4626 m2 alapterület) vonatkozó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység ellátása, előreláthatólag 300
mérnöknap mértékben.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a
szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § 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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.07.25
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:

EKR000106902018

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika cca 360 mérnöknap
1

A szerződés száma:

Igen

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 ajánlatot 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:

4

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

UTIBER Közúti Beruházó Kft, Magyarország 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13

10554885243

Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 24.870.000,- Ft
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások kapcsán, a 322
/2015. (X. 30.) Kr. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 24 naptári hónap
További 1 fő ME-É szakember megnevezése: Igen, Dudás Tamás
Indokolás: Az ajánlat az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel, az ajánlattevő nem áll a
kizáró okok hatálya alatt, és - az ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontok igazolása alapján - a szerződés teljesítésére
alkalmas.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

UTIBER Közúti Beruházó Kft

10000.00

Szöveges értékelés:

EKR000106902018

Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 24.870.000,- Ft
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 5000,00
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások
kapcsán, a 322/2015. (X. 30.) Kr. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 24
naptári hónap
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
További 1 fő ME-É szakember megnevezése: igen – Dudás Tamás
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
Összpontszám: 10000,00

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

100

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:
AK a pontszám. módszere körében „A KH útmutatója a nyertes AT kiv.-ra szolgáló ért.-i szempontrendszer alk.-ról” [KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.] t.-ú útmutatóját alkalmazza, az egyes részszempontoknál is ezen útmutatóra és annak meghat. pontjaira
hivatkozik. Valamennyi rész tekintetében irányadó ért.-i szabályok: Az 1.részszempont von.-ban a fordított arányosítás módszere kerül
alk.-ra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a max. pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a
tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [KH útmutató 1. melléklet A. „A relatív értékelési módszerek” cím 1. pont ba)
alpont - KÉ 2016. december 21.].
Képlete:
Pvizsgált = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
Ahol,
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa.
Pmin: a pontskála alsó határa.
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 2. részszempont vonatkozásában AK a legkedvezőtlenebb megajánlás (0 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg
a legkedvezőbb megajánlás (24 hónap) esetén a legnagyobb adható pontszámot (100 pont) osztja ki. A legkedvezőtlenebb és a
legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén AK az alábbi pontszám. képletet alkalmazza:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
Ahol,
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa.
Pmin: a pontskála alsó határa.
Alegkedvezőtlenebb: 0 hónap.
Alegkedvezőbb: 24 hónap.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
AK a 2. részszempont von.-ban maximálisan (legkedvezőbbként) előírt mértéknél kedvezőbb (magasabb) mérték megajánlása esetén
AK a pontszámításkor a max.-ként meghatározott mértékhez viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a
pontszámot (pl. a 2. részszempont tekintetében egyik AT 40 hónap, míg másik AT 20 hónapos megajánlása esetén is AK a 24
hónaphoz viszonyítva osztja ki a 20 hónapos megajánlást tartalmazó ajánlatra a pontszámot).
AK a 3. részszempont von.-ban abszolút értékelést (pontozást) alkalmaz, mely alapján a részszempont tekintetében irányadó
ponthatár (0-100) az alábbiak szerint kerül kiosztásra: Alk. körében bemutatott szakemberek mellett a szakemberek növelése
érdekében további 1 fő, ME-É területen hatályos bejegyzéssel rendelkező műszaki ellenőr bevonása a teljesítésbe a 322/2015. Kr. 9. §
(2) bek. a) pont alapján:
•
IGEN válasz esetén (azaz további 1 fő, az előírt feltételeknek megfelelő műszaki ellenőr be-vonása esetén): 100 pont;
•
NEM válasz esetén (azaz ha AT nem von be további 1 fő, az előírt feltételeknek megfelelő műszaki ellenőrt a teljesítésbe): 0
pont.
1. részszempont:AT-k az egész szolgáltatásra (adott részajánlati kör egészére) vállalt nettó megbízási díjat ajánlhatják meg egész
számra kerekítve, magyar forint pénznemben a felolvasólapon rögzítettek szerint.
2. részszempont:AT-k az M/2.1. alk. min.köv.-re megajánlott szakember jogszabály által előírt mértéken felül, magasépítési
beruházásokon szerzett többlet gyakorlati idejének mértékét ajánlhatják meg egész naptári hónapok számának feltüntetésével (pl. „10
hónap” vagy „24 hónap”) az alábbiakban megadott időtartam-tartományban:
•
min. 0 hónap ajánlható meg, ennél kedvezőtlenebb (azaz a jogszabályi minimumot el nem érő gyakorlati idő) megajánlás az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után;
•
max. 24 hónap ajánlható meg, ennél magasabb (kedvezőbb) megajánlás esetén is a részszempontra adható max. pontszám (100
pont) kerül kiosztásra.
3. részszempont:AT-knek az M/2.1. alk. min.köv.-re megajánlott szakemberen túl esetlegesen megajánlott további 1 fő, ME-É
területen hatályos bejegyzéssel rendelkező műszaki ellenőrt kell megjelölniük.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
UTIBER Közúti Beruházó Kft, Magyarország 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13

10554885243

Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 24.870.000,- Ft
Indokolás: Az ajánlat a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat alapján az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
előírásoknak megfelel. Az ajánlat az ajánlattételi felhívásban és do-kumentációban foglalt előírásoknak megfelel, az ajánlattevő
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és - az ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontok igazolása alapján - a szerződés
teljesítésére alkalmas.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
magasépítési, épületgépész, épületvillamossági, informatikai hálózat, egyes további műszaki ellen-őri feladatok ellátása, egyes
szakértői feladatok ellátása
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
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„B” DIMENZIÓ Építőipari Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (adószám: 13419099-2-06); A4 Kft. (adószám: 24251224-2-06);
Intenzitas Kft. (adószám: 11081430-2-06)
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:
„B” DIMENZIÓ Építőipari Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (magasépítési műszaki ellenőr, adó-szám: 13419099-2-06); A4
Kft. (ép.gépész műszaki ellenőr, adószám: 24251224-2-06); Intenzitas Kft. (ép.villamossági műszaki ellenőr, adószám: 110814302-06)

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:

Rész száma, elnevezése:

2 - SZTE FOK volt 2. sz. rendelő cca 300 mérnöknap

A szerződés száma:

2
Igen

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 ajánlatot 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:

4

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

EKR000106902018

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

UTIBER Közúti Beruházó Kft, Magyarország 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13

10554885243

UTIBER-AGROINVEST KONZORCIUM (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.)
Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 19.200.000,- Ft
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások kapcsán, a 322
/2015. (X. 30.) Kr. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 24 naptári hónap
További 1 fő ME-É szakember megnevezése: Igen, Dudás Tamás
Indokolás: Az ajánlat az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel, az ajánlattevő nem áll a
kizáró okok hatálya alatt, és - az ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontok igazolása alapján - a szerződés teljesítésére
alkalmas.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

UTIBER Közúti Beruházó Kft

10000.00

Szöveges értékelés:

UTIBER-AGROINVEST KONZORCIUM
Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 19.200.000,- Ft
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 5000,00
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások
kapcsán, a 322/2015. (X. 30.) Kr. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 24
naptári hónap
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
További 1 fő ME-É szakember megnevezése: igen – Dudás Tamás
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
Összpontszám: 10000,00

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

100

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:
AK a pontszám. módszere körében „A KH útmutatója a nyertes AT kiv.-ra szolgáló ért.-i szempontrendszer alk.-ról” [KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.] t.-ú útmutatóját alkalmazza, az egyes részszempontoknál is ezen útmutatóra és annak meghat. pontjaira
hivatkozik. Valamennyi rész tekintetében irányadó ért.-i szabályok: Az 1.részszempont von.-ban a fordított arányosítás módszere kerül
alk.-ra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a max. pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a
tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [KH útmutató 1. melléklet A. „A relatív értékelési módszerek” cím 1. pont ba)
alpont - KÉ 2016. december 21.].
Képlete:
Pvizsgált = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
Ahol,
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa.
Pmin: a pontskála alsó határa.
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 2. részszempont vonatkozásában AK a legkedvezőtlenebb megajánlás (0 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg
a legkedvezőbb megajánlás (24 hónap) esetén a legnagyobb adható pontszámot (100 pont) osztja ki. A legkedvezőtlenebb és a
legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén AK az alábbi pontszám. képletet alkalmazza:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
Ahol,
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa.
Pmin: a pontskála alsó határa.
Alegkedvezőtlenebb: 0 hónap.
Alegkedvezőbb: 24 hónap.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
AK a 2. részszempont von.-ban maximálisan (legkedvezőbbként) előírt mértéknél kedvezőbb (magasabb) mérték megajánlása esetén
AK a pontszámításkor a max.-ként meghatározott mértékhez viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a
pontszámot (pl. a 2. részszempont tekintetében egyik AT 40 hónap, míg másik AT 20 hónapos megajánlása esetén is AK a 24
hónaphoz viszonyítva osztja ki a 20 hónapos megajánlást tartalmazó ajánlatra a pontszámot).
AK a 3. részszempont von.-ban abszolút értékelést (pontozást) alkalmaz, mely alapján a részszempont tekintetében irányadó
ponthatár (0-100) az alábbiak szerint kerül kiosztásra: Alk. körében bemutatott szakemberek mellett a szakemberek növelése
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érdekében további 1 fő, ME-É területen hatályos bejegyzéssel rendelkező műszaki ellenőr bevonása a teljesítésbe a 322/2015. Kr. 9. §
(2) bek. a) pont alapján:
•
IGEN válasz esetén (azaz további 1 fő, az előírt feltételeknek megfelelő műszaki ellenőr be-vonása esetén): 100 pont;
•
NEM válasz esetén (azaz ha AT nem von be további 1 fő, az előírt feltételeknek megfelelő műszaki ellenőrt a teljesítésbe): 0
pont.
1. részszempont:AT-k az egész szolgáltatásra (adott részajánlati kör egészére) vállalt nettó megbízási díjat ajánlhatják meg egész
számra kerekítve, magyar forint pénznemben a felolvasólapon rögzítettek szerint.
2. részszempont:AT-k az M/2.1. alk. min.köv.-re megajánlott szakember jogszabály által előírt mértéken felül, magasépítési
beruházásokon szerzett többlet gyakorlati idejének mértékét ajánlhatják meg egész naptári hónapok számának feltüntetésével (pl. „10
hónap” vagy „24 hónap”) az alábbiakban megadott időtartam-tartományban:
•
min. 0 hónap ajánlható meg, ennél kedvezőtlenebb (azaz a jogszabályi minimumot el nem érő gyakorlati idő) megajánlás az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után;
•
max. 24 hónap ajánlható meg, ennél magasabb (kedvezőbb) megajánlás esetén is a részszempontra adható max. pontszám (100
pont) kerül kiosztásra.
3. részszempont:AT-knek az M/2.1. alk. min.köv.-re megajánlott szakemberen túl esetlegesen megajánlott további 1 fő, ME-É
területen hatályos bejegyzéssel rendelkező műszaki ellenőrt kell megjelölniük.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
UTIBER Közúti Beruházó Kft, Magyarország 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13

10554885243

UTIBER-AGROINVEST KONZORCIUM (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.)
Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 19.200.000,- Ft
Indokolás: Az ajánlat a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat alapján az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt
előírásoknak megfelel. Az ajánlat az ajánlattételi felhívásban és do-kumentációban foglalt előírásoknak megfelel, az ajánlattevő
nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és - az ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontok igazolása alapján - a szerződés
teljesítésére alkalmas.
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:
épületgépész, építményvillamossági, egyes további műszaki ellenőri feladatok ellátása, egyes szak-értői feladatok ellátása
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
TRISIUS Építő, Tervező és Szolgáltató Kft. (adószám: 12780761-2-04)
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:
TRISIUS Építő, Tervező és Szolgáltató Kft. (épületgépész műszaki ellenőr, építményvillamossági műszaki ellenőr, adószám:
12780761-2-04)

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
Kezdete:

2018.10.10

Lejárata:

2018.10.19

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2018.10.09
2018.10.09

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:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt bírálati eljárás-rendet alkalmazta.
A bírálat során figyelembe nem vett ajánlattevők neve és címe, továbbá az ajánlatuknak az értékelé-si szempont szerinti tartalmi eleme
(i):
1. részajánlati kör [SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika Egészségtudományi Képzési Tömbbé alakításá-ra irányuló építési beruházásra
(bruttó 12.266 m2 alapterület) vonatkozó teljes körű műszaki ellen-őri tevékenység ellátása, előreláthatólag 360 mérnöknap
mértékben]
AGROINVEST Vállalkozó, Szolgáltató és Mérnöki Zrt.
Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 29.500.000,- Ft
Részszempont pontszáma: 84,31
Részszempont súlyozott pontszáma: 4215,25
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások kapcsán, a 322/2015. (X.
30.) Kr. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 24 naptári hónap
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
További 1 fő ME-É szakember megnevezése: igen – Horváth Róbert
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
Összpontszám: 9215,25
ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 35.280.000,- Ft
Részszempont pontszáma: 70,49
Részszempont súlyozott pontszáma: 3524,66
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások kapcsán, a 322/2015. (X.
30.) Kr. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 24 naptári hónap
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
További 1 fő ME-É szakember megnevezése: igen – Damásdi Krisztina
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
Összpontszám: 8524,66
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 33.670.000,- Ft
Részszempont pontszáma: 73,86
Részszempont súlyozott pontszáma: 3693,20
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások kapcsán, a 322/2015. (X.
30.) Kr. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 24 naptári hónap
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
További 1 fő ME-É szakember megnevezése: igen – Holló Ákos
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
Összpontszám: 8693,20
2. részajánlati kör [Jelenlegi 2. sz. rendelőintézet felújítása, átalakítása és bővítése révén az SZTE Fogorvosképzési Tömb
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kivitelezésére irányuló építési beruházásra (bruttó 4626 m2 alapterület) vonatkozó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység ellátása,
előreláthatólag 300 mérnöknap mér-tékben]
Z-Door Kft.
Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 19.520.000,- Ft
Részszempont pontszáma: 98,36
Részszempont súlyozott pontszáma: 4918,03
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások kapcsán, a 322/2015. (X.
30.) Kr. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 22 naptári hónap
Részszempont pontszáma: 91,67
Részszempont súlyozott pontszáma: 2291,67
További 1 fő ME-É szakember megnevezése: igen- Szalma Ferenc
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
Összpontszám: 9709,70
ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 28.500.000,- Ft
Részszempont pontszáma: 67,37
Részszempont súlyozott pontszáma: 3368,42
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások kapcsán, a 322/2015. (X.
30.) Kr. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 24 naptári hónap
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
További 1 fő ME-É szakember megnevezése: igen – Damásdi Krisztina
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
Összpontszám: 8368,42
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Teljes nettó megbízási díj – nettó Ft: 25.650.000,- Ft
Részszempont pontszáma: 74,85
Részszempont súlyozott pontszáma: 3742,69
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje magasépítési beruházások kapcsán, a 322/2015. (X.
30.) Kr. 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján (min. 0 hónap – max. 24 hónap): 24 naptári hónap
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
További 1 fő ME-É szakember megnevezése: igen – Kiss Katalin
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 2500,00
Összpontszám: 8742,69
V.2.5) A karakterkorlátra tekintettel az értékelés során alkalmazott módszer részletes levezetését az ajánlattételi dokumentáció
tartalmazza.
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