ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000221652018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

SZTE SZAKK részére szakdolgozói öltöző építése

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:

Macsek

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

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

Telefon:

Bernadett
+36 62546481

Fax:

+36 62546481

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

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

rati.angela@electool.com

Ráti
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000221652018

Postai irányítószám:

1123

Ország:

Magyarország

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

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

www.u-szeged.hu

Angéla
+36 203838163

Fax:

+36 12399896

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
SZTE SZAKK részére szakdolgozói öltöző építése
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:
nem releváns
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:
2018.06.13.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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 közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a rendelkezésreálló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel sem. A Kbt. 70. § (1)
bekezdésével összhangban, Ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, mivel az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem
Igen

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

EKR000221652018

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

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:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
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Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.07.23.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.07.23.

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:
A Kbt. 70. § (1) bekezdésével összhangban, Ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta
meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, mivel az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75
. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokkal
összefüggésben nem döntött érvényességről és érvénytelenségről. Az ajánlatban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot: 1.
Ajánlattevő neve: Plusz Építő Kereskedelmi és Építőipari Kft. Székhelye: 6753 Szeged, Berettyó u. 2. Adószám: 14919011-2-06 2.
Ajánlattevő neve: Sebéptech Építőipari és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 6727 Szeged, Sallai u. 51. Adószám: 13933292-2-06 3.
Ajánlattevő neve: T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Székhelye: 6725 Szeged, Mátyás tér 23. Adószám: 24775283-206

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa
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