ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001040562018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Közbeszerzés
tárgya:

Mosodai szolgáltatás Markusovszky

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:

Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága

Postai cím:

Steindl Imre Utca 8

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

E-mail:

bvop-ellatas@bv.gov.hu

Telefon:

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

http://www.bv.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Mosodai szolgáltatás Markusovszky

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
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Postai irányítószám:

Falcsikné

Kapcsolattartó személy:

EKRSZ_
93180603

Nemzeti azonosítószám

1054

Ország:

Turcsányi
+361 3018100

Magyarország
Tünde

Fax:

Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
vállalkozási szerződés keretében Textil mosatása 710.000 kg/év. Ajánlatkérő a teljesítés során a mennyiségtől maximum +20 %-kal
eltérhet a szerződés időtartama alatt. mosodai szolgáltatásnak minősül: • mosás, • szárítás • mángorlás, vasalás, finiselés • a
rendeltetésszerűen nem használható textília különválogatása, • szennyes és tiszta textília el- és visszaszállítása. • javítás • tiszta
textíliák csomagolása: címkével ellátva telephelyre és osztályokra darabszám szerint A mosodai szolgáltatásnak elválaszthatatlan
részei azok a tevékenységek, munkafolyamatok és adminisztrációk, amelyek a szerződésszerű teljesítést megalapozzák, illetve
ellenőrizhetővé teszik. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében sem a közös sem az egyéni nyertes ajánlattevők esetében nem
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
II. Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós 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:

2019/S 025-055547

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

25

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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
A szerződés száma:

1

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
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Igen

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:

1

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
Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft., 9407 Sopronkőhida, Pesti B. Ut 25

Adószáma
11130888251

1. Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. (9407 Sopronkőhida, Pesti B. út 25.), adószám: 11130888251 (ajánlati ár: 142.000.000,
- Ft). Határidőre benyújtott ajánlata érvényes, alkalmasságát igazolta, a hiánypótlásokat követően érvénytelenséget
eredményező körülmény nem áll fenn, ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft., 9407 Sopronkőhida, Pesti B. Ut 25

11130888251

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. (9407 Sopronkőhida, Pesti B. út 25.), adószám: 11130888251, ajánlati ár: 142.000.000,Ft. Határidőre benyújtott ajánlata érvényes, a hiánypótlásokat követően érvénytelenséget eredményező körülmény nem áll fenn,
ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Ajánlatban megajánlott és
értékelésre került ellenszolgáltatás összege: 142.000.000,- Ft Az ajánlat értékelésének eredményeként megállapítható, hogy az
ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legkedvezőbb érvényes ajánlatnak minősül.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A mosoda és a kórház telephelyei közti szállítás a megadott feltételeknek megfelelő tehergépjármű biztosításával, a
szerződéskötési feltételeknek megfelelően, az AF VI.3.20. pontja szerint.
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Hof-Transz Kft., 25009075-2-03
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:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdésének a) pontja alapján a Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíznapos időtartam letelte előtt
is megköthető a szerződés.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
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:
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2019.05.24

