ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000503662018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Science Park Szeged előkészítése-bontás

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:

6720

Ország:

Magyarország

Dugonics Tér 13

Egyéb cím adatok:

Baranyainé dr. Fialka

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

baranyaine.fialka.magdolna@
gmf.u-szeged.hu

Telefon:

Magdolna

+36 62546481

Fax:

+36 62546481

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:

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59976703

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

rati.angela@electool.com

Internetcím(ek)
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Postai irányítószám:

1123

Ország:

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

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Ráti
Telefon:

Angéla
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.electool.com

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Science Park Szeged előkészítése-bontás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Szeged, Budapesti út 9. alatti területen található Science Park Szeged épületek és burkolatok bontási munkálatai, kiviteli tervek
alapján. A munkával érintett terület méretei: 1 918 m2 közút 649 159 m2 beépítetlen terület 173 882 m2 épület, udvar és park A
bontási munkákkal érintett összmennyiség: 824 959 m2 A bontási munkálatokra Ajánlatkérő bontási kiviteli tervet készíttetett, a
munkálatok műszaki tartalmát ez határozza meg. A bontás során keletkező mindennemű bontott anyag építési területről történő
elszállítása vállalkozó feladata, annak felhasználására/elhelyezésére vonatkozó igazolások átadása a kivitelezési tevékenységre
vonatkozó jogszabályok szerint történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete
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:
2018.08.09
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:
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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 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:

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

CZELL-GÉP Építésgépesítési Fővállalkozási és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Fürj Utca 19/B.

11090548206

Nettó vállalkozói díj: 298.802.508,- HUF Szakember többlettapasztalata: Balla János, 41 hónap Többletjótállás vállalása: 24
hónap Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem
állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6724 Szeged, Vértói Út 13039594206
18/A
Nettó vállalkozói díj: 296 804 225,- HUF Szakember többlettapasztalata: Józsa László 97 hónap Többletjótállás vállalása: 24
hónap Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem
állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

31542
CZELL-GÉP Építésgépesítési Fővállalkozási és Szolgáltató Kft.

995

Szöveges értékelés:

29266
FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
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ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Nettó vállalkozói díj fordított arányosítással kerül kiszámításra: P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin Szakember
többlettapasztalata és a többletjótállás vállalása egyenes arányosítás módszerével kerül kiszámításra P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax
– Pmin) + Pmin
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6724 Szeged, Vértói Út 18/A

13039594206

Nettó vállalkozói díj: 296 804 225,- HUF Ajánlattevők a legjobb ár-érték arányt tartalmazó és egyben érvényes ajánlatot
nyújtották be.
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:
műszaki vezető, hulladékkezelés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Józsa László, e.v. adószám: 65962323-1-26; Purák Péter e.v. 45469103-2-26
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:
Józsa László, e.v. adószám: 65962323-1-26; alkalmassági követelmény: M/1

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

Adószáma
24775283206

T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Indokolás:
Ajánlattevő nem teljesítette a 2018. szeptember 06-án kelt hiánypótlási felhívásban foglaltakat. A Kbt. 71. § (10) bekezdése
alapján „ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti
ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.” Az eredeti ajánlatok
tartalma alapján vizsgálva az ajánlat nem, vagy nem az előírásoknak megfelelően tartalmazza a közbeszerzési
dokumentumokban előírt alábbi nyilatkozatokat és dokumentumokat: - Nyilatkozat a felelősségbiztosításról - A szakember saját
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint a gyakorlati idő bemutatását tartalmazó önéletrajz Ajánlattevő a
felolvasólapon nem tüntette fel a szakember nevét, akit az ajánlat értékelése során figyelembe kell venni, és nem adott ezzel
összefüggésben felvilágosítást.

Plusz Építő Kereskedelmi és Építőipari Kft., 6753 Szeged, Berettyó Utca 2

14919011206

Plusz Építő Kereskedelmi és Építőipari Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Indokolás:
Ajánlattevő nem teljesítette a 2018. szeptember 06-án kelt hiánypótlási felhívásban foglaltakat. A Kbt. 71. § (10) bekezdése
alapján „ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti
ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.” Az eredeti ajánlatok
tartalma alapján vizsgálva az ajánlat nem vagy nem az előírásoknak megfelelően tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban
előírt alábbi nyilatkozatokat és dokumentumokat: Aláírási címpéldány / Aláírási minta Nyilatkozat a felelősségbiztosításról Az
árazott költségvetést excel formátumban a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata Ajánlattevő nem
nyújtott felvilágosítást a bemutatott szakember gyakorlati idejével összefüggésben felmerült kérdések tekintetében. Az
ajánlatban benyújtott nyilatkozatokban nem a jelen közbeszerzési eljárás tárgya került feltűntetésre.
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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
2018.10.12

Kezdete:

Lejárata:

2018.10.17

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.10.11

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

2018.10.11

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

2018.09.21 09:17:26

arati

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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