ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000142302018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

SZTE Gyak. Gimnázium és Ált. Iskola felújítása

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:

macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu

Telefon:

Bernadett
+36 62546481

Fax:

+36 62545073

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

EKRSZ_
29319901

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Záhony Utca 7.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Csizmadia

csizmadia.peter@equinoxtender.hu

Telefon:

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

www.equinoxtender.hu

1031

Ország:

Magyarország

Péter
+36 309899297

Fax:

+36 14300853

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
SZTE Gyak. Gimnázium és Ált. Iskola felújítása
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Ideigl. kerítés, mobil ker. elhelyezése – 20m Ép. törm. kont. elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe – 10
db Ép- törm. kont. rakása, kézi erővel – 50 m3 Szerelt gipszk. álmenny. fém vázszerk.re – 3,5 m2 Keskeny vakolat, káva javítása –
1692 m Felületképzés – cca. 100 m2 Fa nyzáró szerk. bontása – 524,79 m2 Fa kültéri nyzárók, hőszigetelő kialakítású 1+2
rétegű befelé nyíló kapcsolt gerébtokos egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 143,71 m2 Fa kültéri nyzárók hőszigetelő
kialakítású 1 rétegű befelé nyíló, gerébtokos egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 75,04 m2 Fa kültéri nyzárók, hőszigetelő
kialakítású 1 rétegű befelé nyíló, egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 449,75 m2 Fém nyzáró szerk. bontása – 59,53 m2
Hőhídmentes alu ablak – 77 db Hőhídmentes alu ajtó – 2 db Acéllépcső - 1 db Tűzgátló ajtó - 1db Villanyszerelés Gépészeti
munkák Vizes blokkok - 8 db CSAK AZ R3,R5,R7,R8,R9,R11,R13,R14 VIZES BLOKK KÉPEZI A BESZERZÉS TÁRGYÁT A VIZES
CSOPORTBAN!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet
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:
2018.05.28.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

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

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:
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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, 6725 Szeged, Mátyás Tér 23

24775283206

Ssz. Megnevezés Megajánlás 1. Tartalékkerettel számított nettó vállalkozói díj – nettó Ft 94 487 738,- Ft 2. Jótállás vállalt
időtartama – naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 38 naptári hónap 3. Az M/2. alkalmassági
minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata /az M/2. alkalmassági
minimumkövetelményben igazolt szakmai tapasztalatán felül!/ - műemlék épületek felújítása vonatkozásában szerzett
kivitelezői tapasztalat (minimum 0 és maximum 60 naptári hónap vehető figyelembe) 24 naptári hónap

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

13382012206

Ssz. Megnevezés Megajánlás 1. Tartalékkerettel számított nettó vállalkozói díj – nettó Ft 103 000 211,- Ft 2. Jótállás vállalt
időtartama – naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 36 naptári hónap 3. Az M/2. alkalmassági
minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata /az M/2. alkalmassági
minimumkövetelményben igazolt szakmai tapasztalatán felül!/ - műemlék épületek felújítása vonatkozásában szerzett
kivitelezői tapasztalat (minimum 0 és maximum 60 naptári hónap vehető figyelembe) 0 naptári hónap

Noli Ingatlanforgalmazó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 6724 Szeged, Csongrádi Sgt 22634788206
22
Ssz. Megnevezés Megajánlás 1. Tartalékkerettel számított nettó vállalkozói díj – nettó Ft 95 734 279,- Ft 2. Jótállás vállalt
időtartama – naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 36 naptári hónap 3. Az M/2. alkalmassági
minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata /az M/2. alkalmassági
minimumkövetelményben igazolt szakmai tapasztalatán felül!/ - műemlék épületek felújítása vonatkozásában szerzett
kivitelezői tapasztalat (minimum 0 és maximum 60 naptári hónap vehető figyelembe) 0 naptári hónap

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

13656436206

Ssz. Megnevezés Megajánlás 1. Tartalékkerettel számított nettó vállalkozói díj – nettó Ft 130 213 122,- Ft 2. Jótállás vállalt
időtartama – naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 36 naptári hónap 3. Az M/2. alkalmassági
minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata /az M/2. alkalmassági
minimumkövetelményben igazolt szakmai tapasztalatán felül!/ - műemlék épületek felújítása vonatkozásában szerzett
kivitelezői tapasztalat (minimum 0 és maximum 60 naptári hónap vehető figyelembe) 0 naptári hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

KOMPLEX-ÉPSZER ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT.
Szöveges értékelés:

Noli Ingatlanforgalmazó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Szöveges értékelés:

HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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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:
Ajánlatkérő a pontszámítás módszere körében „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” [Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] tárgyú útmutatóját
alkalmazza, az egyes részszempontoknál 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 [
Közbeszerzési Hatóság 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. A 2. részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb megajánlás (36 hónap) esetén a
legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a legkedvezőbb megajánlás (60 hónap) esetén a legnagyobb adható pontszámot (100 pont)
osztja ki. A legkedvezőtlenebb és a legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén Ajánlatkérő az alábbi pontszámítási képletet
alkalmazza: Képlete: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) 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: 36 hónap. Alegkedvezőbb: 60 hónap. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 3. részszempont
vonatkozásában Ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb megajánlás (0 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a
legkedvezőbb megajánlás (60 hónap) esetén a legna-gyobb adható pontszámot (100 pont) osztja ki. A legkedvezőtlenebb és a
legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén Ajánlatkérő az alábbi pontszámítási képletet alkalmazza: Képlete: Pvizsgált = (
Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) 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: 60 hónap. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 1. RÉSZSZEMPONT Ajánlattevők a teljes kivitelezési
munkára vállalt, tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat ajánlhatják meg egész számra kerekítve, magyar forint pénznemben. 2.
RÉSZSZEMPONT Ajánlattevők az egész kivitelezésre vállalt jótállás mértékét ajánlhatják meg, egész naptári hónapban. A vállalt
jótállás kezdőidőpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napja. 3. RÉSZSZEMPONT A 3. részszempont
vonatkozásában ajánlattevőknek be kell mutatniuk az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember szakmai
tapasztalatát (mely szakembernek a szerződés teljesítése során érvényes MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal szükséges
rendelkeznie). Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat körében műemlék épületek felújítása körében szerzett kivitelezői tapasztalatot
értékeli. Részletek a dokumentációban.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft, 6725 Szeged, Mátyás Tér 23

24775283206

Az ajánlat az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt előírásoknak megfelel, az ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, és - az ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontok igazolása alapján - a szerződés teljesítésére alkalmas.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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
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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:

2018.07.13.

2018.07.17.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.07.10.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.07.12.

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 – nyílt eljárás szabályainak alkalmazására tekintettel – a Kbt. 81. § (5)
bekezdésében foglalt bírálati eljárásrendet alkalmazta. A bírálat során figyelembe nem vett ajánlattevők neve és címe, továbbá
az ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft. (székhelye: 6728
Szeged, Bajai út 2/a.; adószáma: 13656436-2-06) Ssz. Megnevezés Megajánlás 1. Tartalékkerettel számított nettó vállalkozói díj –
nettó Ft 130 213 122,- Ft 2. Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 36
naptári hónap 3. Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata /az
M/2. alkalmassági minimumkövetelményben igazolt szakmai tapasztalatán felül!/ - műemlék épületek felújítása vonatkozásában
szerzett kivitelezői tapasztalat (minimum 0 és maximum 60 naptári hónap vehető figyelembe) 0 naptári hónap 2.
KOMPLEX-ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Árvíz utca 21/A.; adószáma: 133820122-06) Ssz. Megnevezés Megajánlás 1. Tartalékkerettel számított nettó vállalkozói díj – nettó Ft 103 000 211,- Ft 2. Jótállás vállalt
időtartama – naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 36 naptári hónap 3. Az M/2. alkalmassági
minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata /az M/2. alkalmassági
minimumkövetelményben igazolt szakmai tapasztalatán felül!/ - műemlék épületek felújítása vonatkozásában szerzett kivitelezői
tapasztalat (minimum 0 és maximum 60 naptári hónap vehető figyelembe) 0 naptári hónap 3. Noli Ingatlanforgalmazó és
Építőipari Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Csongrádi Sgt. 22.; adószáma: 22634788-2-06) Ssz. Megnevezés Megajánlás 1.
Tartalékkerettel számított nettó vállalkozói díj – nettó Ft 95 734 279,- Ft 2. Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum
36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 36 naptári hónap 3. Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott
szakember releváns szakmai többlettapasztalata /az M/2. alkalmassági minimumkövetelményben igazolt szakmai tapasztalatán
felül!/ - műemlék épületek felújítása vonatkozásában szerzett kivitelezői tapasztalat (minimum 0 és maximum 60 naptári hónap
vehető figyelembe) 0 naptári hónap

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról
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