ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000352912018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Közbeszerzés
tárgya:

Markusovszky kórház energetikai korszerűsítése

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:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szombathely

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Markusovszky Lajos Utca 5.

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU222

NUTS-kód:

Nagy

titkarsag@markusovszky.hu

Telefon:

Lajos
+36 94515501

Fax:

+36 94327873

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

www.markusovszky.hu
www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
21205172

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU11

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Széll Kálmán Tér 5.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Balogh

kozbeszerzes@jogiszakerto.hu

Telefon:

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

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.markusovszky.hu

EKR000352912018

1024

Ország:

László
+361 4650223

Magyarország

Csaba
Fax:

+36 17999909

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Markusovszky kórház energetikai korszerűsítése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Markusovszky kórház energetikai korszerűsítése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
III. Rész
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:
2018.07.10.
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:

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:

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):

EKR000352912018

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar Körút 13.

11121426208

1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) 180 904 990 2. MV-É felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) (max. 72
hónap) 72

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy,
Vendel Park Huber Utca 1

11469830244

1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) 190 129 426 2. MV-É felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) (max. 72
hónap) 60

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.

10000

Szöveges értékelés:

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

9160.4

Szöveges értékelés:

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:
1. Ajánlati ár (nettó HUF): Az értékelés módszere: fordított arányosítás az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati
árat tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a további ajánlatok pontszámát a következő képlet alapján számítja ki: A
vizsgált ajánlat pontszáma = (Legelőnyösebb megajánlás/Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás)*100 Az ajánlatkérő törtek esetén a
pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti. 2. A 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság
megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) (maximum 72 hónap): A Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján az Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont értékelése során a 72 hónap vagy annál kedvezőbb (hosszabb) megajánlásra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ennek megfelelően a 72 hónapnál hosszabb szakmai
tapasztalatra vonatkozó megajánlás ugyan a szerződés részévé válik, azonban a 72 hónaphoz képest többletpontot nem kap. Az
értékelés módszere: egyenes arányosítás az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a leghosszabb szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatra a
maximális pontszámot adja, a további ajánlatok pontszámát a következő képlet alapján számítja ki: A vizsgált ajánlat pontszáma = (
Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás/Legelőnyösebb megajánlás)*100 Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre
kerekíti. A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az egyes tartalmi
elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a
legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar Körút 13.

11121426208

1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) 180 904 990 2. MV-É felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) (max. 72 hónap)
72 Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek és ajánlattevő adta a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlatot.
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:
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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:

2018.07.25.

2018.07.30.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.07.24.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.07.24.

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:
1. A közbeszerzés mennyisége: Építészeti korszerűsítések Nyílászáró-csere A nyílászárók cseréje a 7/2006 TNM rendelet 5.
mellékletének, azaz a költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően szükséges. A fejépület, a nyaktag és a lépcsőházak
nagy üvegfalai hőmegszakítós Schüco alumínium keretszerkezetes, három rétegű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárók (Uf max =
2,2 W/m2K, 3 rétegű üvegezés, 4-16-4-16-4 argongázas töltéssel, Lowe bevonattal, Ug max = 0,6 W/m2K, melegperemes
távtartóval) vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmúak. A szállás épület nyílászárói fix és bukó-nyíló, három rétegű, hőszigetelő
üvegezésű Schüco Living 82 típusú műanyag ablakok, ajtók. (Uf max = 1,4 W/m2K, 3 rétegű üvegezés, 4-16-4-16-4, argongázas
töltéssel, Lowe bevonattal, Ug max = 0,6 W/m2K, melegperemes távtartóval) vagy ezzel egyenértékű műszaki tartalmúak.
Összesen 2276,39 m2 hőszigetelt üvegfelület készül. A nyílászárók számát és méretét az árazatlan költségvetés szerinti
mennyiségkimutatás tartalmazza. 2. Ajánlatkérő/ Megrendelő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A szerződés akkor lép
hatályba, ha a támogatási igény elfogadásra kerül, vagy az Ajánlatkérő/Megrendelő a támogatási igény elutasítása, az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén vagy a támogatási döntést megelőzően írásban nyilatkozik a beruházás
egyéb forrásból történő megvalósításáról. Ajánlatkérő/Megrendelő a támogatási döntés kézhezvételét követően 15 napon belül
írásban tájékoztatja a Vállalkozót a szerződés hatálybalépéséről.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa
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Indító felhasználó

Dr.BaloghL
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