ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000128812018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Eszközbeszerzés GINOP-2.3.3-15-2016-00010

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 62546481

Fax:

+36 62545073

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:

nemeth.krisztina@electool.com

Internetcím(ek)

EKR000128812018

Postai irányítószám:

1123

Ország:

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

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Németh
Telefon:

Krisztina
+36 307605840

Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu
www.electool.com

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Eszközbeszerzés GINOP-2.3.3-15-2016-00010

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „A GINOP-2.3.3-15-2016-00010 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés –
Szerkezetvizsgálati infrastruktúra fejlesztése önszerveződő rendszerek alkalmazásához: atomi szinttől a szubmikrométeres léptékig –
IFÖR tárgyban”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag
mindenben egyenértékű termékek beszerzése: 1 db hélium cseppfolyósító - A berendezés közepes (3-25 bar) vagy nagynyomású (150200 bar) gázállapotú nagytisztaságú (min. 99,999 %) héliumot alakít át cseppfolyós héliummá (F.p. -269 °C = 4,2 K@1 bar abs) és azt
egy megfelelő atmoszférikus nyomás közeli nyomású hőszigetelt Dewar edényben gyűjti és tárolja. 1 db hélium visszanyerő rendszer a mágnesekből történő párolgás sebessége éves szinten 300 ill. 180 liter (összesen 480 liter) cseppfolyós hélium 1 db nitrogén
cseppfolyósító - A berendezés cseppfolyós nitrogént állít elő (F.p. -196 °C = 77 K@1 bar abs) és azt egy megfelelő atmoszférikus
nyomás közeli nyomású hőszigetelt Dewar edényben gyűjti és tárolja. A megajánlott eszközöknek CE jelöléssel, vagy forgalomba
hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie. Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét nem
biztosítja, azaz az ajánlattétel során a teljes műszaki tartalomra, azaz valamennyi eszközre szükséges ajánlatot adni, figyelemmel arra,
hogy azok együtt képeznek egy funkcionális egységet. A részletes indokolást a műszaki leírás tartalmazza. A további meghatározás
TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes műszaki leírása az alábbi
hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000128812018/reszletek Az
ellenszolgáltatás tartalmazza: a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő
összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely
magában foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását a kezelőszemélyzet (1-3 fő) részére (három napos szakértő (
mérnök, vagy fizikus végzettségű) általi betanítás és oktatást a telepítés helyszínén). Az üzembe helyezés magában foglalja: a
szerződés tárgyának leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez
szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/
próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő
jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Második Része
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:

2018/S 150-343787

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

13785/2018

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

EKR000128812018

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:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75. § (1) bekezdése b) pontja alapján eredménytelen, a közbeszerzési eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem
Igen

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:
LOT-QUANTUMDESIGN GMBH. (64293 Darmstadt Im Tiefen See 58) a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Indokolás: A 272/
2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzését végző Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős
Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (továbbiakban ME KFF) által KSZ-53/243/1/2019. iktatószámmal
kiállított, nem támogató tartalmú záró tanúsítványában foglaltak szerint a LOT-QuantumDesign GmbH ajánlata olyan vélt
hiányosságban szenved, amely hiánypótlással sem lett volna javítható, illetve amely nem tette volna ehetővé a Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti igazolások bekérését, mivel az Ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor nem jelölte meg a megajánlott termék konkrét gyártó és
típusmegjelölését, származási helyét. Az ME KFF álláspontja szerinti az ajánlat ezen hiányossága olyan hiánynak tekintendő, amely
jelentős, nem pótolható hiány, és amely kihatással van az eljárás eredményére. Az ME KFF KSZ-53/243/1/2019. iktatószámú, nem
támogató tartalmú tanúsítványa alapján a LOT-QuantumDesign GmbH ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. QUANTUM TECHNOLOGY CORP. (V8B0V2 Queens Way Squamish #4) a Kbt. 73. § (1)
bekezdés d)-e) pontja alapján. Indokolás: Ajánlatkérő a 2018. október 15-én kelt „Felhívás igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)
bekezdése alapján” tárgyú levelében felhívta az Ajánlattevőket a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására. Ajánlatkérő
az igazolások benyújtására biztosított határidőt egy alkalommal meghosszabbította, a meghosszabbított határidő 2018. október 26-án,
12.00 órakor járt le. Ajánlattevő a meghosszabbított határidő lejártáig benyújtott dokumentumok körében nem nyújtotta be – többek
között – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását arról,
hogy Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet. Erre figyelemmel Ajánlatkérő 2018. november 5-én kelt „Hiánypótlási
felhívás a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásokra” tárgyú levelében felhívta Ajánlattevőt a szükséges NAV igazolás benyújtására.
Ajánlattevő a megjelölt határidői, azaz 2018. november 9-én, 10.00 óráig benyújtott dokumentumok körében a 321/2015. (X. 30.) Korm
. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti NAV igazolás ismételten nem nyújtotta be. Ezt követően Ajánlattevő, a hiánypótlási határidő
lejártát követően, 2018. november 15-én feltöltötte az EKR-be a kért NAV igazolást. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján „A korábban
megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.” Továbbá 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 Ajánlat eredeti példánya pedig nem tartalmazza a Kbt. 62. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolásához szüksége, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1)
bekezdése szerinti NAV igazolást. Ajánlatkérőnek a Kbt. 71. § (6), (10) bekezdése alapján nem áll módjában ismételt hiánypótlási
felhívás kibocsátása az igazolás benyújtására, továbbá a bírálat során nem áll módjában figyelembe venni a hiánypótlási határidő
lejártát követően benyújtott igazolást. Az eddigiek okán Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

EKR000128812018

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő 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 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

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

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

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2019.02.27
2019.02.27

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:
Az V.1.4) pontban foglalt indokolás folytatása: A fentieken túl Ajánlatkérő, 2018. október 15-én kelt „Felhívás igazolások benyújtására
a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján”, majd 2018. november 20-án kelt „Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti igazolásokra” tárgyú levelében is hiánypótlásra hívta fel Ajánlattevőt az M/1 alkalmassági előírás igazolása körében
arra, hogy részletesen mutassa be, illetve igazolja, hogy a megajánlott termékek megfelelnek a műszaki leírásban meghatározott egyes
szempontoknak. A hiánypótlási felhívások indokolását és tartalmát részletesen a hivatkozott felhívások tartalmazzák. Emellett
Ajánlatkérő 2018. november 20-án kelt „Felhívás ajánlati ár indokolására és a piaci árnak való megfelelés igazolására” tárgyú
levelében az ajánlati ár indokolására hívta fel az Ajánlatevőt. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásokra és az ajánlati ár indokolás kérésre
benyújtott válaszok és dokumentumok részletes átvizsgálását követően az alábbi megállapításokat tette: A közbeszerzési
dokumentumokban közölt részletes műszaki leírás és szerződéses feltételek (III.1.) alapján a hélum cseppfolyósító berendezés kapcsán
előírt minimumkövetelmények: „Az ajánlat tartalmazza a készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő
berendezést és szerelvényt. Ide értendők szükség szerint: pumpák, csövek, szelepek, kompresszor, csövezés, nyomáscsökkentők,
átfolyásmérők, gázok, stb.” „Az ajánlat tartalmazza a készülék összekapcsolását a hélium gyűjtő berendezéssel, a berendezés
komplett üzembehelyezését, tesztelését.” „Az üzembe helyezés magában foglalja: a szerződés tárgyának leszállítását, beszerelését;
rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával;
az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági
engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló mérési
jegyzőkönyv felvételét.” Ajánlattevő az ajánlati ár indokolásához mellékelt műszaki leírás („Technical Description” elnevezésű pdf fájl)
B.5. pontjában akként nyilatkozott, hogy a kiépítéshez csak segítséget és technikai támogatást, supporotot biztosít, asszisztál, szemben
az előírt komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezéssel („Assistance and technical support…”).
Ajánlattevő az ajánlati ár indokolásához mellékelt műszaki leírás („Technical Description” elnevezésű pdf fájl) B.6. pontjában tett
nyilatkozata alapján az ajánlat a biztonsági szelepek tervezésére terjed ki („includes design of safety relief valves”), ez azonban nem
azonos az előírt komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezéssel. Ajánlattevő az ajánlati ár
indokolásához mellékelt műszaki leírás („Technical Description” elnevezésű pdf fájl) B.7. pontjában tett nyilatkozata alapján a
leszállított KF25-ös csatlakozókat az vevő (azaz jelen esetben az Ajánlatkérő) telepíti a falon lévő rögzített visszanyerő csőre („which
the customer will install on the fixed recovery pipe on the wall”), amely feltétel szintén nem felel meg az előírt komplett,
rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezésnek. A fentiekben hivatkozott nyilatkozatok alapján tehát
megállapítható, hogy az Ajánlatevő ajánlata nem terjed ki a műszaki leírás és a szerződéses feltételek teljes egészére, tekintettel arra,
hogy az árindokolás alapján az nem tartalmazza az előírt komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe
helyezést, csupán az ehhez kapcsolódó technikai támogatást, supportot. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata nem, terjed ki a
műszaki leírás és a szerződéses feltételek teljes egészére, így Ajánlattevő nem felel meg a felhívás III.1.3) pont M/1 bekezdésében
előírt, a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek („Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a megajánlott eszközök,
termékek nem felelnek meg a felhívás II.2.4) pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
meghatározott műszaki paramétereknek.”). Az alkalmassági előírásoknak való nem megfelelés okán Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1
) bekezdés d) pontja alapján, a szerződéses feltételek nem teljesítése okán a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
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