ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000292582018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája tanulást segítő
tereinek infrastrukturális fejlesztése

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

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

szabo.attila@electool.com

Szabó
Telefon:

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

EKR000292582018

Postai irányítószám:

1123

Ország:

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

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

www.u-szeged.hu

Attila
+36 202364592

Fax:

Magyarország

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A kivitelezés részét képező főbb munkák: - épület közlekedőinek burkolatcseréje, lábazat kialakítással 249 m2, - közlekedő
folyosók burkolatának felújítása 1607 m2, - udvar burkolat felújítása 600 m2, ezen belül 482 m2-es kosárlabdapálya kialakítása
öntött gumiburkolattal, - füvesített zöldfelület kialakítása 1000 m2, - vizesblokkok felújítása 10 db, - további gépészeti és
elektromos szerelési munkák, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban foglaltakkal egyezően. A
kivitelezés nem építési engedély köteles tevékenység. A kivitelezés során építési naplót kell vezetni. Ajánlattevőnek vállalnia kell,
hogy a kivitelezés során, heti egy alkalommal személyes konzultációt folytat az Igénylő egység szakembereivel a helyszínen és
erről írásos emlékeztetőket készít.

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:
2018.06.26.
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. § (1) b) pontja alapján, továbbá a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján eredménytelen.
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:

EKR000292582018

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

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

HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, 6728 Szeged, Bajai Út 2/a

13656436206

Indokolás: − ajánlatuk nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, − az ajánlatukban feltárt
hiányosság (árazott költségvetés) hiánypótlás keretében nem kezelhető, mivel az a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában
foglaltakba ütközik. Ajánlatuk a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft, 6725 Szeged, Mátyás Tér 23

24775283206

Indokolás: − ajánlatuk nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, − az ajánlatukban feltárt
hiányosság (árazott költségvetés) hiánypótlás keretében nem kezelhető, mivel az a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában
foglaltakba ütközik. Ajánlatuk a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

EKR000292582018

Nobex-2000 Kft, 6723 Szeged, Csuka U 9

11989620206

Indokolás: − ajánlatuk nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, − az ajánlatukban feltárt
hiányosság (árazott költségvetés) hiánypótlás keretében nem kezelhető, mivel az a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában
foglaltakba ütközik. Ajánlatuk a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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

13382012206

Indokolás: − ajánlatuk nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, − az ajánlatukban feltárt
hiányosság (árazott költségvetés) hiánypótlás keretében nem kezelhető, mivel az a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában
foglaltakba ütközik. Ajánlatuk a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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:

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról

EKR000292582018

Indítás dátuma

2018.07.20. 11:
54:26

Indító felhasználó

arati

Összesen: 1 sor (1 / 1)

