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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Közbeszerzés
tárgya:

Folyadékhűtő telepítése

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

NUTS-kód:

HU222

9700

Ország:

Magyarország

Markusovszky Lajos Utca 5.

Egyéb cím adatok:

Csuka

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

titkarsag@markusovszky.hu

Telefon:

Lajosné
+36 94515506

Fax:

+36 94327873

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

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.markusovszky.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ONMERIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

EKRSZ_
89673506

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Rákóczi Út 42

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

markusovszky@onmerit.hu

Internetcím(ek)

EKR000304542018

Postai irányítószám:

Előházi
Telefon:

1072

Ország:

Magyarország

Zsófia
+36 17846384

Fax:

+36 17847699

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.onmerit.hu
www.onmerit.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Folyadékhűtő telepítése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Kivitelezési szerződés keretében folyadékhűtő telepítése az alábbiak szerint: - 1 db szárazhűtő szállítása és telepítése a tetőn
elhelyezett tartószerkezetre; - 1 db folyadékhűtő szállítása és elhelyezése a pince szinten; - 150 m vezetékelési munka; - 1 db
kombinált iszap és légleválasztó felszerelése és rendszerbe kötése; - 2 db átmeneti visszacsapószelep beépítése; - 1 db
strangszabályzószelep beépítése; - 4 db gumikompenzátor beépítése; - 4 db szivattyú beépítése; - meglévő csővezetékre csatlakozás
kiépítése; - 8 db feszültségmérő felszerelése; - 6 db hőmércsonk felszerelése; - 1 db tágulási tartály beépítése; - 1 db biztonsági szelep
beépítése; - primer és szekunder kör feltöltése; - 150 m csővezeték szigetelés; - szárazhűtő beüzemelése; - folyadékhűtő beüzemelése; 4 db áttörés helyreállítással; - villamos kábelezés; - nyomáspróba; - megvalósulási terv, kezelési utasítás készítése; - kezelésre
betanítás; - próbaüzem; - feliratozás; - épületszerkezetek szerelése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
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:
2018.11.13
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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000304542018

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:

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

Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2040 Budaörs, Szabadság Út 10782004244
301
Kivitelezési díj (nettó HUF): 53 221 454 Beépített berendezésekre (szárazhűtő, folyadékhűtő) vonatkozó jótállás időtartama (
hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap, legkedvezőbb 36 hónap): 36 Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama (hónap,
legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 36 hónap): 36 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés
teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10000

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:
A közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 13. pontjában rögzítettek szerint.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2040 Budaörs, Szabadság Út 301

10782004244

Kivitelezési díj (nettó HUF): 53 221 454 Beépített berendezésekre (szárazhűtő, folyadékhűtő) vonatkozó jótállás időtartama (
hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap, legkedvezőbb 36 hónap): 36 Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama (hónap,
legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 36 hónap): 36 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés
teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, ajánlata a
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
Igen

EKR000304542018

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
telepítés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
"KLIMA" Kft. 10396858-2-41
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:
"KLIMA" Kft. 10396858-2-41 M/1. alkalmassági előírás

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

Geo Concept Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 1033 Budapest, Vajda János Utca 11.

24230287241

A nevezett ajánlattevő a 2019. január 17. napján kiküldött hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés alapján az előírt
határidőben nem nyújtotta be az alábbi hiánypótlását és felvilágosítását: 1. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) pont 5.
alpontjában és a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő
cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy alvállalkozót igénybe vesz, azonban a
nyilatkozat I. és II. pontját áthúzta. 2. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.1.1) pontjában előírta, hogy közbeszerzési
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok
fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint
nyilatkozni szükséges. Ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állásáról az EKR-ben rendszeresített űrlappal nyilatkozott, azonban
ezen űrlap nem terjed ki a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), c), g)-q) pontjaira. 3. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) pont 5.
alpontjában és a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő
cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint (nemleges
nyilatkozat is csatolandó). Ajánlattevő ezen nyilatkozatát nem nyújtotta be. 4. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok I.
fejezet 22. pontjában előírta, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen közbeszerzési
eljárásra, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 3 500 000,- HUF/káresemény, 40 000 000,- HUF/ év
mértéket. Ajánlattevő ez irányú vállalásáról ajánlatában cégszerűen (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett
módon) nyilatkozni köteles. Az ajánlatban becsatolt nyilatkozat 3 500 000,- HUF/káresemény, 40 000 000,- HUF/év mérték
helyett 2 000 000,- HUF/káresemény, 20 000 000,- HUF/év mértéket tartalmaz. 5. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) pont
13. alpontjában és a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatban be kell nyújtani az
ajánlattevő cégszerűen (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett módon) nyilatkozatát, amelyben vállalnia kell
, hogy nyertessége esetén az ajánlatában az M/2. alkalmassági követelményben előírtak szerint bemutatott szakember,
amennyiben nem szerepel a vonatkozó (az ajánlattételi felhívás V.2) pont 14. alpontja szerinti) nyilvántartásban, úgy a kamarai
nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, amelyet
legkésőbb a szerződés megkötésekor igazolnia kell. Az ajánlatban becsatolt nyilatkozat szerint a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember jogosultságának érvényességi ideje 2021.03.16. napja, azonban a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartása szerint
jogosultsága 2020.04.29. napjáig érvényes. 6. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek a
Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján ajánlatában cégszerűen (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában kiadott formában)
nyilatkoznia kell. Ajánlattevő ezen nyilatkozatát nem nyújtotta be ajánlatában. 7. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.4)
pontjában és a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy a folyadékhűtő berendezésnek EUROVENT
minősítéssel és CE-tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Ezzel összhangban a folyadékhűtő berendezésnek a hűtési
energiahatékonysági jósági fokának minimálisan teljesítenie kell a következő értékeket: EER: min. 3,32; ESEER: min. 6,09; SEER
: min. 5,79; SEPR: min. 7,87. Ezen értékek meghatározását a tervezett készülékre a műszaki leírás „Folyadékhűtő specifikáció
30XW-P0512A” című melléklete tartalmazza. A berendezések maximális zajértékei legfeljebb az alábbi értékek lehetnek:
Folyadékhűtő: hangteljesítmény (LwA) 99 dB(A), hangnyomásszint 1,0 m (LpA) 82 dB(A). Szárazhűtő: hangteljesítmény 90 dB(A).
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A folyadékhűtőben alkalmazott hűtőközeg GWP értéke maximum 2500 lehet. A hűtési hatékonyságra, a zajértékekre, a
hűtőközegre vonatkozó előírásoknak való megfelelést az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell (amely szakmai ajánlatának
részét képezi). A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott berendezések gyártójának nevét és típusát. Ajánlattevő
ajánlatában nem nyújtotta be a hűtési hatékonyságra, a zajértékekre, a hűtőközegre vonatkozó előírásoknak való megfelelésre
vonatkozó igazolását. 8. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) pont 14. alpontjában és a közbeszerzési dokumentumok I.
fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatban be kell nyújtani az árazott költségvetéseket pedf és (nem írásvédett) excel
formátumban. A benyújtott árazott költségvetések számítási hibát tartalmaznak: A hiba minden esetben abból adódik, hogy az
egységárak kerekített értékek, ezért a mennyiséggel beszorozva az excel képlet hibás szorzatot ad. Az előbbiekre tekintettel
Ajánlatkérő a nevezett ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.

Légmester Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft., 2049 Diósd, Vadrózsa Köz 1.

12215414213

A nevezett ajánlattevő ajánlata a nevezett eljárásban elkésett, mivel 2018. december 12. napján 11:18:58 órakor került
benyújtásra. Erre tekintettel Ajánlatkérő a nevezett ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja.

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
2019.03.20

Kezdete:

Lejárata:

2019.03.25

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.19

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.03.19

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

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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