ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000428402018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Szakdolgozói öltöző építése SZTE SZAKK részére

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:

Rácz

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu

Telefon:

Gabriella
+36 62544779

Fax:

+36 62544779

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:

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.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Szakdolgozói öltöző építése SZTE SZAKK részére

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
SZTE SZAKK részére 380 szakdolgozói öltöző építése. Építési feladat az építéssel érintett jelenlegi területen lévő 18 fős fedett
személyzeti parkoló helyén 380 fős személyzeti öltöző kialakítása a vonatkozó kiviteli tervek alapján. A munka komplex jelleggel, az
összes érintett szakágra - építészet, szerkezet, épületgépészet, elektromosság, tűzvédelem – kiterjed. A kivitelezési munkákat a
zavartalan betegellátás biztosítása mellett kell elvégezni. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

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:
2018.07.23
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:
Az eljárás eredményes volt:

EKR000428402018

1
Igen

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.1.5) 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

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

24775283206

Nettó vállalkozói díj: 171 488 636 HUF Szakember többlettapasztalata: Lengyel Csaba 24 hónap Többletjótállás vállalása: 3
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.

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

13382012206

Nettó vállalkozói díj: 188 978 830 HUF Szakember többlettapasztalata: 0 hónap Többletjótállás vállalása: 0 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:

T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft

1000

Szöveges értékelés:

KOMPLEX-ÉPSZER ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

635

Szöveges értékelés:

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:
1. Nettó vállalkozói díj: A legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat tartalmazó ajánlat az adható maximális 10 pontot
kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi
képlet szerint - a 2016 december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató
alapján: P = Alegjobb / Avizsgált x 10 2. Szakember többlettapasztalata: a teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági
követelmények tekintetében bemutatott műszaki vezető szakember többlettapasztalata az egyenes arányosítás módszerével kerül
kiszámításra a 2016 december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató
alapján - Amennyiben Ajánlattevő nem mutat be többlettapasztalatot a műszaki vezető szakemberre vonatkozóan, úgy erre az
értékelési részszempontra 0 pontot kap - 36 hónap vagy az -e fölötti szakami többlettapasztalat esetén, erre az értékelési
részszempontra 10 pontot kap - a 0 és a 36 hónap közötti többlettapasztalatok esetén az ajánlat pontszáma egyenes arányosítás
módszerével kerül kiszámításra: P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin 3. Többletjótállás vállalása: Az Ajánlatkérő rögzíti,
hogy a vállalt többletjótállás időtartama vonatkozásában az előírt 36 hónap fölötti vállalásokat értékeli. - amennyiben Ajánlattevő nem
vállal többletjótállást, erre az értékelési részszempontra 0 pontot kap - amennyiben az előírton felül további 24 hónap vagy annál
magasabb értékű többletjótállást vállal Ajánlattevő, úgy erre az értékelési részszempontra 10 pontot kap. - a 0 és 24 hónap közötti
többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma ezen részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével kerül meghatározásra a
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2016 december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató alapján. A pontok
kiosztásának egyenes arányosítás esetében: P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin
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: 171 488 636 HUF Szakember többlettapasztalata: Lengyel Csaba 24 hónap Többletjótállás vállalása: 3
hónap
Nem

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 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:

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

Adószáma

NOVUS-DOM Építőipari Kft, 5600 Békéscsaba, Vandháti Út 34

14663868204

NOVUS-DOM Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy
ajánlata egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. Indokolás: −
ajánlata nem felel meg a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, valamint a jogszabályi
előírásoknak. Ajánlatában észlelt hiányosságokat a hiánypótlás során nem sem pótolta, a hiánypótlási kötelezettségének nem tett
eleget. − az ajánlatában feltárt hiányosság (árazott költségvetés részleges hiánya) hiánypótlás keretében nem kezelhető, mivel
az a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakba ütközik.

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

14919011206

Plusz Építő Kereskedelmi és Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
tekintettel arra, hogy ajánlata egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt
feltételeknek. Indokolás: − ajánlata nem felel meg a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek,
valamint a jogszabályi előírásoknak. Ajánlatában észlelt hiányosságokat a hiánypótlás során nem sem pótolta, a hiánypótlási
kötelezettségének nem tett eleget.

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:

2018.09.18

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
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Lejárata:

2018.09.24

2018.09.17

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

2018.09.17

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

2018.09.17 14:49:34

arati

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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