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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000880002019
E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Családbarát szülészet kialakítása

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

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:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

Markusovszky Lajos Utca 5.

Postai cím:
Város:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

markukozbesz@v-m.hu

Telefon:

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
67181166

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

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

markukozbesz@v-m.hu

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

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

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000880002019

2019.08.08 11:12:49

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Családbarát szülészet kialakítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Családbarát szülészet kialakítása a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban Anyaszállás szobák kialakítása és családbarát,
családközpontú szülészeti ellátás infrastrukturális fejlesztése

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:
2019.07.04
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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

EKR000880002019
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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 Kft., 9700 Szombathely, Kőszegi Utca 2.

23754418218

Értékelési szempont Teljes vállalkozói díj (nettó Ft) 70 80 453 326 Többlet jótállás mértéke (hónap) 12 Környezetvédelmi
vállalások (db) 5 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és nem áll az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alatt.

Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9751 Vép, Dózsa György Utca 26

11300414218

Értékelési szempont Teljes vállalkozói díj (nettó Ft) 70 81 451 606 Többlet jótállás mértéke (hónap) 12 Környezetvédelmi
vállalások (db) 4 Az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és nem áll az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Westunion-plan Kft.

1000.00

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont Súly-szám megajánlás pontszám súlyozott pontszám Teljes vállalkozói díj (nettó Ft) 70 80
453 326 10,00 700,00 Többlet jótállás mértéke (hónap) 15 12 10,00 150,00 Környezetvédelmi vállalások (db)
15 5 10,00 150,00 Összpontszám 1000,00

Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

962.60

Értékelési szempont Súly-szám megajánlás pontszám súlyozott pontszám Teljes vállalkozói díj (nettó Ft) 70 81
451 606 9,88 691,60 Többlet jótállás mértéke (hónap) 15 12 10,00 150,00 0 Környezetvédelmi vállalások (db)
15 4 8,00 120,00 0 Összpontszám 962,60

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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. § (9) bekezdés c) pont szerint az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó (0) és felső határa (10) minden részszempont esetében azonos. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei: a pontozás relatív
értékelési módszerrel, fordított arányosítással történik az 1. részszempont esetében, egyenes arányosítással a 2. részszempont
esetében, pontkiosztással a 3. részszempont esetében. Ajánlatkérő a részszempontokra adott pontszámot megszorozza az ahhoz
tartozó súlyszámmal, majd az így kiadódó szorzatokat ajánlatonként összeadja. A számítások során a kapott eredményt az ajánlatkérő
két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe, a kerekítés szabályai szerint. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összpontszáma a
legnagyobb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. Ha a legkedvezőbb
ajánlat a fentiek szerint nem állapítható meg, abban az esetben az ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart. 1. részszempont
Teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám: 70 A megajánlott vállalkozói díj összegét az ajánlat részeként benyújtandó felolvasólapon
nettó összegben kell megadnia azzal, hogy nulla, ill. negatív érték nem ajánlható meg. Az 1. értékelési résszempontra egész számban
HUF összegben kell a megajánlást megtenni. Amennyiben Ajánlattevő tört számot ajánl meg, abban az esetben Ajánlatkérő a
megajánlást a kerekítés szabályainak megfelelően egész számra kerekíti és ezt a számot veszi figyelembe az értékeléskor. A HUF
összegű megajánlást nem lehet semmilyen külföldi pénznem árfolyam változásához kötni! A szemponton belül az Ajánlatkérő a
megajánlott egyösszegű nettó ajánlati árakat és a minőségi, szempontokat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebb (
legalacsonyabb) és a legjobb minőségi megfelelőséget preferálja. Az ajánlati árat a műszaki leírás szerinti feladat megvalósítására
vonatkozóan kell megadni. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok
formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati
árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia minden Ajánlattevői kifizetési igényt, így a teljes körű használatba
bocsátáshoz szükséges munkákat, helyreállítási munkákat. Ebbe beleértendő minden jogszabály által megkövetelt engedélyeztetés
költsége is. Az 1. részszempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, azaz: P7(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin : ahol P: a vizsgált ajánlati elem
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felsőhatára Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A részszempontra adható pontszám alsó határa 0, a felső határa 10 pont. (
Kerekítési szabály: 2 tizedes jegy pontossággal) A fenti képlet alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az ezen értékelési
részszempontra megadott súlyszámmal és e szorzat adja az 1. számú értékelési részszempontra adott ajánlattevői pontszámot.
Folytatás VI.1.10 pontban
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:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Westunion-plan Kft., 9700 Szombathely, Kőszegi Utca 2.

23754418218

Ellenszolgáltatás összege:80 453 326 az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és az ajánlat a legjobb
ár-érték arányt jeleníti meg, és a teljes vállalkozói díj nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet összegét.
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

V.2.13) 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:

2019.08.08

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2019.08.08
2019.08.08

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
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2019.08.08
2019.08.08

2019.08.13

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:
Folytatás V.2.5. pontból 2. részszempont A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás mértéke (0-12 hónap) Súlyszám: 15 A többlet
jótállás mértékét egész számokban (hónapok) kell megadni. A legmagasabb mértékű jótállás jelenti a legkedvezőbb ajánlatot. A Kbt. 77
. § (1) bekezdése alapján, ajánlatkérő rögzíti, hogy 0 hónap megajánlás is elfogadható, a 12 hónap feletti megajánlások pedig a
maximum (10) pontszámot kapják. Ajánlatkérő a minőségi értékelési szempontok esetében rögzíti, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján meghatározott legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok egyaránt az értékelés során
adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak, a legkedvezőtlenebb értékként meghatározott értéket tartalmazó
ajánlat 0 pontot kap, a legkedvezőtlenebb értékként meghatározott értéket el nem érő értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen, azaz:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az
ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális
pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A részszempontra adható pontszám alsó határa 0, a felső határa 10 pont. (
Kerekítési szabály: 2 tizedes jegy pontossággal) A fenti képlet alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az ezen értékelési
részszempontra megadott súlyszámmal és e szorzat adja a 2. számú értékelési részszempontra adott ajánlattevői pontszámot. 3.
részszempont Környezetvédelmi vállalások (0-5 db) Súlyszám: 15 A környezetvédelmi vállalásokat egész számokban (db) kell megadni.
A részszempontra adható pontszám alsó határa 0, a felső határa 10 pont. KÖRNYEZETVÉDELMI VÁLLALÁSOK RÉSZLETEZÉSE
Szempont 1. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik 2. Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között
nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre. 3. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy
kijelölését vállalja 4. Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb teherszállító járműveket alkalmaz 5. Kommunális hulladék szelektív
gyűjtésének biztosítása kivitelezés teljes időtartama alatt. Ajánlattevő az 1/A mellékleten teheti meg a vállalások részletezését, a
megajánlás egyértelmű jelölésével (pl. „igen”, „x”.) 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.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

