ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000299662018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

SP Szeged lapostető szigetelés komplett felújítása

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

HU333

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Dugonics Tér 13

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Koczkás

koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu

Telefon:

6720

Ország:

Magyarország

Izabella
+36 62544062

Fax:

+36 62644062

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

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59976703

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

szabo.attila@electool.com

Internetcím(ek)

EKR000299662018

Postai irányítószám:

1123

Ország:

Magyarország

Alkotás Utca 53. MOM Park C ép. III. em.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Szabó
Telefon:

Attila
+36 202364592

István
Fax:

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.electool.com/hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
SP Szeged lapostető szigetelés komplett felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Tetőszigetelési munkák kb. 1400 m2 tetőfelületen. Meglévő tetőszigetelés elbontása. A meglévő letakarított, kellősített felületű
vasbeton födémpanelre lejtést képző könnyűbeton réteg készítése a tetőösszefolyókhoz kialakított lejtéssel, átlag 10 cm vastagsággal.

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

Nemzeti Kbt. 115. § 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:
2018.06.30
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:

1.

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

EKR000299662018

Igen

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.1.5) 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:

5

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

HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, 6728 Szeged, Bajai Út 2/a

13656436206

Nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban
kifejezve): 51 270 144,- Ft Az előírt 60 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama: 0 hónap A műszaki-szakmai
alkalmassági előírás M/2 alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (az M/2 alpontban előírt és elvárt
minimum szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlat): 0 hónap Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft, 6723 Szeged, Szent László Utca 6/b

24775283206

Nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban
kifejezve): 49 783 478,- Ft Az előírt 60 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama: 4 hónap A műszaki-szakmai
alkalmassági előírás M/2 alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (az M/2 alpontban előírt és elvárt
minimum szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlat): 24 hónap Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Noli Ingatlanforgalmazó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 6724 Szeged, Csongrádi Sgt 22634788206
22
Nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban
kifejezve): 58 829 712,- Ft Az előírt 60 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama: 0 hónap A műszaki-szakmai
alkalmassági előírás M/2 alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (az M/2 alpontban előírt és elvárt
minimum szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlat): 0 hónap Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Nobex-2000 Kft, 6723 Szeged, Csuka U 9

11989620206

Nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban
kifejezve): 52 025 630,- Ft Az előírt 60 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama: 0 hónap A műszaki-szakmai
alkalmassági előírás M/2 alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (az M/2 alpontban előírt és elvárt
minimum szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlat): 0 hónap Indokolás: − ajánlata megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság

6797

Szöveges értékelés:

T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Szöveges értékelés:

EKR000299662018

10000

Noli Ingatlanforgalmazó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

5923.4

Szöveges értékelés:

Nobex-2000 Kft

6698.3

Szöveges értékelés:

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:
1. „Nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül”: Ajánlattevőnek a teljes nettó vállalkozói díjra kell ajánlatot adnia, magyar Ft-ban
kifejezve. A legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat tartalmazó ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az
összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet
szerint: P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált azaz P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.;
1. számú melléklet, A. A relatív értékelési módszerek, 1. Arányosítás, ba) fordított arányosítás) 2. „Többlet jótállási idő”: Amennyiben
az ajánlattevő a kötelező 60 hónapon felül további 60 vagy annál több hónapot vállal, az ajánlattevő egységesen 100 pontot kap, azaz a
60 hónapot meghaladó többlet jótállás vállalása esetén ajánlatkérő 60 hónapot vesz a pontszámításnál figyelembe. Az összes további
ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint: P - Pmin /
Pmax – Pmin = Avizsgált/ Alegjobb azaz P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat
tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1.
számú melléklet, A. A relatív értékelési módszerek, 1. Arányosítás, bb) egyenes arányosítás) 3. „Többlet szakmai gyakorlat”:
Amennyiben az ajánlattevő az előírt minimum szakmai gyakorlaton felül további 36 vagy annál több hónapot vállal, az ajánlattevő
egységesen 100 pontot kap, azaz a 36 hónapot meghaladó többlet szakmai gyakorlat vállalása esetén ajánlatkérő 36 hónapot vesz a
pontszámításnál figyelembe. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenes arányosítással kerül
kiszámításra, az alábbi képlet szerint: P - Pmin / Pmax – Pmin = Avizsgált/ Alegjobb azaz P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) +
Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó
határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (A
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról; KÉ 2016.
évi 147. szám; 2016. december 21.; 1. számú melléklet, A. A relatív értékelési módszerek, 1. Arányosítás, bb) egyenes arányosítás)
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft, 6723 Szeged, Szent László Utca 6/b

24775283206

Nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban
kifejezve): 49 783 478,- Ft Az előírt 60 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama: 4 hónap A műszaki-szakmai
alkalmassági előírás M/2 alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (az M/2 alpontban előírt és elvárt
minimum szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlat): 24 hónap Indokolás: A legjobb ár-érték arányt tartalmazó
érvényes ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:

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:

EKR000299662018

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

Adószáma

KOMPLEX-ÉPSZER ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., 6724 Szeged, Árviz
Utca 21/A

13382012206

Nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban
kifejezve): 54 279 741,- Ft Az előírt 60 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama: 0 hónap A műszaki-szakmai
alkalmassági előírás M/2 alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (az M/2 alpontban előírt és elvárt
minimum szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlat): 0 hónap Indokolás: − ajánlata nem felel meg a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mivel az előírt számítási hiba javítást a határidő
lejártáig nem teljesítette, − az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2018.08.28

Kezdete:

Lejárata:

2018.09.01

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.08.27

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

2018.08.27

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

2018.08.23 10:14:25

szaboati

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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