ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001029132018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés
tárgya:

SZTE Fogorvosképzési Tömb kivitelezése

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

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_9557128
5

Dugonics Tér 13

Postai cím:
Város:

Szegedi Tudományegyetem

NUTS-kód:

HU333

Dr.

Koczkás

koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu Telefon:

Postai irányítószám:

6720

Ország:

Magyarország

Izabella
+36 62544062

Fax:

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

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Equinox Tender Közbeszerzési Tanácsadó és
Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Záhony Utca 7.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Csizmadia

csizmadia.peter@equinoxtender.
hu

Telefon:

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1031

Ország:

EKRSZ_2931990
1

Magyarország

Péter
+36 309899297

Fax:

Internetcím(ek)

EKR001029132018

2021.02.24 09:53:51

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.equinoxtender.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
SZTE Fogorvosképzési Tömb kivitelezése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Jelenlegi 2. sz. rendelőintézet felújítása, átalakítása és bővítése révén az SZTE Fogorvosképzési Tömb kivitelezése az EFOP-4.2.1-162017-00014 sz. projekt keretében.
Projektazonosító: 81/Ny/2018/SZTE

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

2018/S 235-536468
238

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

EKR001029132018

1
Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdése és a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánították.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

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:

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:
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:
AK a pontszámítás módszere körében „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” [KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] tárgyú útmutatóját alkalmazza, az 1. részszempont
vonatkozásában is ezen útmutatóra és annak meghatározott pontjaira hivatkozik.
Az 1. részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb)
tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség
alapján [KH útmutató 1. melléklet A. „A relatív értékelési módszerek” cím 1. pont ba) alpont - KÉ 2016. december 21.].
Képlete:
Pvizsgált = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
Ahol,
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa.
Pmin: a pontskála alsó határa.
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő a 2. részszempont és a 3. részszempont vonatkozásában a 2012. évi 61. számú KH Útmutató III.A.1. bb) pontot alkalmazza
és annak meghatározott pontjaira hivatkozik.
A 2. részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben AK a legkedvezőtlenebb
megajánlás (0 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a legkedvezőbb megajánlás (48 hónap) esetén a legnagyobb
adható pontszámot (100 pont) osztja ki. A legkedvezőtlenebb és a legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén AK az alábbi
pontszámítási képletet alkalmazza:
Képlete:
Pvizsgált = (Avizsgált / Alegkedvezőbb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
Ahol,

EKR001029132018

Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa.
Pmin: a pontskála alsó határa.
Alegkedvezőtlenebb: 0 hónap.
Alegkedvezőbb: 48 hónap.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 3. részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben AK a legkedvezőtlenebb
megajánlás (0 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a legkedvezőbb megajánlás (36 hónap) esetén a legnagyobb
adható pontszámot (100 pont) osztja ki. A legkedvezőtlenebb és a legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén AK az alábbi
pontszámítási képletet alkalmazza:
Képlete:
Pvizsgált = (Avizsgált / Alegkedvezőbb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
Ahol,
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa.
Pmin: a pontskála alsó határa.
Alegkedvezőtlenebb: 0 hónap.
Alegkedvezőbb: 36 hónap.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
AK a 2-3. részszempontok vonatkozásában maximálisan (legkedvezőbbként) előírt mértéknél kedvezőbb (magasabb) mérték
megajánlása esetén AK a pontszámításkor a maximálisként meghatározott mértékhez viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó
tartalmi elemére a pontszámot (pl. a 2. részszempont tekintetében egyik ajánlattevő 50 hónap, míg másik ajánlattevő 45 hónapos
megajánlása esetén is ajánlatkérő a 48 hónaphoz viszonyítva osztja ki az 45 hónapos megajánlást tartalmazó ajánlatra a 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:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:
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Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.07.03

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.07.03

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján meghozta az eljárás eredménytelenségéről szóló
döntést, tekintettel arra, hogy hivatkozott rendelkezés alapján ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése
nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike
meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Az eljárásban benyújtott ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i), továbbá ajánlattevő neve és címe:
FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. (6725 Szeged, Kálvária Sgt. 87/B.) ajánlattevő
Tartalékkerettel számolt teljes nettó vállalkozói átalánydíj: 2.736.637.522,- Ft
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 7000,00
Többletjótállás vállalása – naptári hónapban [minimum 0; maximum 48 hónap]: 1 hónap
Részszempont pontszáma: 2,08
Részszempont súlyozott pontszáma: 31,25
Az M/2.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns – alkalmassági követelményen felüli –
többlettapasztalata naptári hó-napban [minimum 0; maximum 36 hónap]: 89 hónap
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 1500,00
Összpontszám: 8531,25
Dél-Konstrukt Építőipari Zrt. (6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35.) – KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg utca 2527.) közös ajánlattevők
Tartalékkerettel számolt teljes nettó vállalkozói átalánydíj: 3.738.788.777,- Ft
Részszempont pontszáma: 73,20
Részszempont súlyozott pontszáma: 5123,71
Többletjótállás vállalása – naptári hónapban [minimum 0; maximum 48 hónap]: 48 hónap
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 1500,00
Az M/2.1. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns – alkalmassági követelményen felüli –
többlettapasztalata naptári hó-napban [minimum 0; maximum 36 hónap]: 36 hónap
Részszempont pontszáma: 100,00
Részszempont súlyozott pontszáma: 1500,00
Összpontszám: 8123,71
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