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Uniós, Nyílt eljárás - EKR000492632018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

FT-1176/SZTE/2018-42/Ny/2018/SZTE – Takarítás

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 62546481

+36 62545073

Fax:

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

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.u-szeged.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Fair-Tender kft.

Postai cím:

Czimra Gy. u. Utca 37.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:

EKR000492632018

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Némediné Horányi

1171

Márta

Ország:

EKRSZ_8658191
6

Magyarország
felelős akkreditált
közbeszerzési

2021.02.24 09:38:35

szaktanácsadó,
névjegyzék száma:
00369
E-mail:

fairtender@t-online.hu

Telefon:

+36 704186618

Fax:

+36 28920916

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

www.ekr.gov.hu
www.ekr.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
FT-1176/SZTE/2018-42/Ny/2018/SZTE – Takarítás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő Intézmény telephelyein, ill. különböző funkciójú helyiségeiben takarítói feladatok
elvégzése.

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

13994/2018

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:

EKR000492632018

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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:

3

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

P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 10591345244
35
P. Dussmann Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) adószáma 10591345-2-44, ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a
felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy az értékelés első szakaszában hiánypótlás megküldésére nem
volt szükség, továbbá ajánlattevő, az értékelés második szakaszában a megadott határidőre benyújtotta a kizáró okok fenn nem
állását és az alkalmassági feltételeknek való megfelelést alátámasztó dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevő által az értékelési szempontokra megadott válaszok az alábbiak:
1. értékelési szempont:
Teljeskörű takarítási szolgáltatás átalánydíja 57.302.620 nettó HUF/hó
2. értékelési szempont:
Az előírtnál nagyobb többlet óraszámú tényleges jelenlét (az előírt minimum 40.000
óra fölötti többlet órák száma került értékelésre.) 3.941 óra

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

EKR000492632018

Értékelési szempont
SÚLY-SZÁM
P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljeskörű takarítási szolgáltatás átalánydíja nettó HUF/hó
súlyszám 70
válasz: 57 302 620 HUF/hó
Értékelési pontszám
10,00
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata (súlyozott érték)
700,00
Az előírtnál nagyobb többlet óraszámú tényleges jelenlét (az előírt minimum 40.000 óra fölötti többlet órák
száma került értékelésre.)
súlyszám 30
válasz: 3 941
Értékelési pontszám
10,00
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata (súlyozott érték)
300,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei (súlyozott össz érték):
1 000,00
HELYEZÉS
1.

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:
Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a 76. § (2)
bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlat kiválasztása alapján értékeli az alábbi szempontok alapján,
értékeli.
Az egyes részszempontokra adható pontszám: 0-10.
Az értékelés során, Ajánlatkérő, a pontszámok kiszámításakor, az értékeket, a matematika szabályai szerint, egy tizedes jegyre
kerekítve értékeli.
A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes alszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja,
míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. A 2. értékelési
szempont esetében 0-10 pont között az értékelés a pont kiosztás módszerével történik.
Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az adott
részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az adott részszempontnál legtöbb pontot elért ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra a legtöbb pontot elért
ajánlathoz viszonyítva az általa elért pontszámnak megfelelő, arányosítással kiszámított pontérték kerül kiadásra.
Értékelési szempontok:
1. értékelési szempont:Teljeskörű takarítási szolgáltatás átalánydíja nettó HUF/hó, Súlyszám: 70. (fordított arányosság elve alapján
kerül értékelésre)
2. értékelési szempont:
Az előírtnál nagyobb többlet óraszámú tényleges jelenlét súlyszám: 30
(az előírt minimum 40.000 óra fölötti többlet órák száma került értékelésre.)
A felhívás II.2.4. pontjában megadott területek takarításához, amelyek bizonyos részeit naponta többször is kell takarítani az előírt
gyakorisággal, az elvárt technológiával, és az előírt épülettisztítási gyakorlat megvalósításával, havi szinten minimum 40.000
ténylegesen teljesített munkaórát vár el Ajánlatkérő. Ez havi 8 órás munkaidővel számolva minimum 235 fő takarítószemélyzet iránti
igényt jelent. Kevesebb létszámú személyzet jelenléte nem elfogadott
Mivel ez nem jelenti azt, hogy minden épületben a nap minden órájában folyamatosan van takarító, ezért előnyös az, ha az elvártnál
nagyobb óraszámú tényleges jelenlétet ajánl meg az ajánlattevő. A minimum 40.000 óra fölötti megajánlott órák száma kerül
értékelésre az egyenes arányosság szabályai szerint. Kizárólag pozitív egész szám ajánlható! A minimum 40.000 óra megajánlása
kötelező!
Az 1. értékelési szempont pontozása a fordított arányosság szabályai szerint történik. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján) A
legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 0-10 pont között a legjobb ajánlathoz
történő arányosítással kerülnek kiszámításra a fordított arányosság szabályai szerint.
A 2. értékelési szempont pontozása az egyenes arányosság szabályai szerint történik
A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 0-10 pont között a legjobb ajánlathoz
történő arányosítással kerülnek kiszámításra. (A pontozás az egyenes arányosság szabályai alapján történik, a Hatósági útmutató III.A.
1.bb pontja alapján 2016. évi 147. szám). Az alkalmazott képletek Közbeszerzési dokumentum 20. pontjában megadottak szerint.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 35

10591345244

P. Dussmann Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) adószáma 10591345-2-44, ajánlattevő mint egyedüli érvényes
Ajánlattevő, Ajánlatkérő számára elfogadható árajánlatot tett nettó 57.302.620,- Ft/ hó értékben.
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:
alpintechnikai tevékenység
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:

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

EKR000492632018

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

Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192 Budapest,
Kós Károly Tér 8.I/14

13345363243

Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8. 1/14.) adószáma 13345363-2-43, ajánlata a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az 1. és 2. értékelési szempontra adott válaszait megalapozó
dokumentumok, ill. szakmai ajánlat nem kerültek már ajánlattételkor benyújtásra. A Közbeszerzési Döntőbizottság álláspontja
szerint, Ajánlattevőnek az értékelési szempontra adott válaszát már ajánlattételkor alá kell támasztani, ill. a vonatkozó, azt
megalapozó dokumentumokat már ajánlattételkor be kell nyújtania. Ezen dokumentumok már ajánlattételkor történő
benyújtásának elmulasztása olyan hiányosság, amely a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) alapján már nem volt pótolható.
Ezen alapvető hiányosságra figyelemmel Ajánlatkérő további hiánypótlási felhívást már nem küldött Ajánlattevőnek.

Dig-Build Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 5700 Gyula, Nagyváradi Út 64

12726615204

Dig-Build Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út 64.) adószáma 12726615-2-04 ajánlata a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az 1. és 2. értékelési szempontra adott válaszait megalapozó
dokumentumok, ill. szakmai ajánlat nem kerültek már ajánlattételkor benyújtásra. A Közbeszerzési Döntőbizottság álláspontja
szerint, Ajánlattevőnek az értékelési szempontra adott válaszát már ajánlattételkor alá kell támasztani, ill. a vonatkozó, azt
megalapozó dokumentumokat már ajánlattételkor be kell nyújtania. Ezen dokumentumok már ajánlattételkor történő
benyújtásának elmulasztása olyan hiányosság, amely a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) alapján már nem volt pótolható.
Ezen alapvető hiányosságra figyelemmel Ajánlatkérő további hiánypótlási felhívást már nem küldött Ajánlattevőnek.

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
Kezdete:

2018.12.04

Lejárata:

2018.12.13

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2018.12.03
2018.12.03

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:
1.)
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy a bontási jegyzőkönyvben megjelölt nettó 600 000 000,- Ft/12 hó
rendelkezésre álló fedezet, és P. Dussmann Szolgáltató Kft. nyertes ajánlata alapján 12 hónapra számított nettó 687.631.440,- Ft
közötti különbözet, amely nettó 87.631.440,- Ft/12 hó, rendelkezésre áll, a pótfedezetet Ajánlatkérő biztosítja.
2.)
Közbeszerzési eljárás megnevezése és tárgya: „FT-1176/SZTE/2018 - 42/Ny/2018/SZTE – Takarítási szolgáltatási feladatok
ellátása”
3.)
FAKSZ Némediné Horányi Márta, névjegyzékszám 000369

EKR000492632018

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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