ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001434392021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Családbarát szülészet kialakítása befejező ütem

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
markukozbesz@v-m.hu

Telefon:

15813860218

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 94311542

+36 94327873

Fax:

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

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.markusovszky.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

markukozbesz@v-m.hu

NUTS-kód:

12762631241

Nemzeti azonosítószám

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.markusovszky.hu
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Családbarát szülészet kialakítása befejező ütem

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében családbarát, családközpontú szülészeti ellátás infrastrukturális fejlesztése, melynek keretében a
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Komplex Tömb 2. emelet B szárnyának befejező üteme valósul meg.
Az építési beruházás nem hatósági építési engedély köteles.
A részletes műszaki leírást és a tervdokumentációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
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:
2021.11.04
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:
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V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
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

WESTUNION-PLAN Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9700 Szombathely, Kőszegi
Utca 2. Galériaszint 7.

23754418218

Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére.
Értékelési szempont
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban)
142 799 736 Ft
2. jótállás időtartama (a kötelezően vállalandó 12 hónapon felül vállat többlet jótállás egész hónapokban, legkedvezőbb szint 24
hónap)
24
3. környezetvédelmi vállalások (0-5 db)
5

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság , Magyarország 8800 Nagykanizsa,
Király Utca 4.

13748429220

Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére.
Értékelési szempont
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban)
144 999 999 Ft
2. jótállás időtartama (a kötelezően vállalandó 12 hónapon felül vállat többlet jótállás egész hónapokban, legkedvezőbb szint 24
hónap)
1
3. környezetvédelmi vállalások (0-5 db)
5

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

WESTUNION-PLAN Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
Súly-szám
WESTUNION-PLAN Kft.
SZABADICS Építőipari Zrt.
Megajánlás
Pont-szám
Súlyozott pontszám
Magajánlás
Pont-szám
Súlyozott pontszám
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban)
70
142 799 736 Ft
10
700
144 999 999 Ft
9,85
689,38
2. jótállás időtartama (a kötelezően vállalandó 12 hónapon felül vállat többlet jótállás egész hónapokban,
legkedvezőbb szint 24 hónap)
15
24
10
150
1
0,42
6,25
3. környezetvédelmi vállalások (0-5 db)
15
5
10
150
5
10
150
Összpontszám
1000
845,63

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Értékelési szempont
Súly-szám
WESTUNION-PLAN Kft.
SZABADICS Építőipari Zrt.
Megajánlás
Pont-szám
Súlyozott pontszám
Magajánlás
Pont-szám
Súlyozott pontszám
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban)
70
142 799 736 Ft
10
700
144 999 999 Ft
9,85
689,38
2. jótállás időtartama (a kötelezően vállalandó 12 hónapon felül vállat többlet jótállás egész hónapokban,
legkedvezőbb szint 24 hónap)
15
24
10
150
1
0,42
6,25
3. környezetvédelmi vállalások (0-5 db)
15
5
10
150
5
10
150
Összpontszám
1000
845,63

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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845.63
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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:
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő valamennyi részajánlati kör tekintetében a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének c) pontja
szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alkalmazásával választja ki. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a
legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint azon módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a
megadott ponthatárok közötti pontszámot:
Értékelési részszempont
Súlyszám
Értékelés módszere
1. nettó ajánlati összár (Ft-ban)
70
fordított arányosítás
2. jótállás időtartama (a kötelezően vállalandó 12 hónapon felül vállat többlet jótállás egész hónapokban, legkedvezőbb szint 24
hónap)
15
egyenes arányosítás
3. Környezetvédelmi vállalások (0-5 db)
15
abszolút értékelés

1. nettó ajánlati ár Ft-ban
A részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: 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
2. jótállás időtartama (a kötelezően vállalandó 12 hónapon felül vállat többlet jótállás egész hónapokban, legkedvezőbb szint 24
hónap)
A részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, azaz 24 hónap
3. Környezetvédelmi vállalások (0-5 db)
A környezetvédelmi vállalások esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. 1. pontja szerint az abszolút értékelés
módszere szerint a pontkiosztásos módszer kerül alkalmazásra, azaz az egyes környezetvédelmi szempontok tekintetében a vállalások
darabszámának megfelelően az Ajánlatkérő pontszámot oszt ki, majd a pontszámok felszorzásra kerülnek a súlyszámmal.
Környezetvédelmi vállalások (mindösszesen 5 db):

1.
2.
3.
4.
5.

Szempont
Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik
Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre.
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölését vállalja
Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járműveket alkalmaz
Kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása kivitelezés teljes időtartama alatt.

Ajánlattevő a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminán köteles ismertetni a vállalások részletezését, a megajánlás egyértelmű
jelölésével (pl. „igen”, „x”.), melyet ajánlatához a vállalás alátámasztásaként csatolni köteles. A megajánlások darabszámát összesítve
kell a felolvasólapon szerepeltetni. (pl. 3 db)
A részszempontra pontkiosztással kerül meghatározásra a pontszám az alábbiak szerint:
0 vállalás = 0 pont
1 vállalás= 2 pont
2 vállalás = 4 pont
3 vállalás = 6 pont
4 vállalás = 8 pont
5 vállalás= 10 pont
A fentiek alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az ezen értékelési részszempontra megadott súlyszámmal és e szorzat adja a 3.
számú értékelési részszempontra adott ajánlattevői pontszámot.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
WESTUNION-PLAN Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9700 Szombathely, Kőszegi Utca 2.
Galériaszint 7.

23754418218

Az ajánlat érvényes, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat az
értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban)
142 799 736 Ft
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

2021.11.17

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
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2021.11.17
2021.11.17

2021.11.22

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

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

