ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001254642019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Kardiológia részleges felújítása

Ajánlatkérő
neve:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

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:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézet

Postai cím:

Köves Utca 1.

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Módra

Kapcsolattartó személy:

EKRSZ_
33057813

Nemzeti azonosítószám

gazdtitkarsag@delpestikorhaz.hu Telefon:

1204

Ország:

Magyarország

Ferenc
+36 12896255

+36 12847657

Fax:

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

https://www.delpestikorhaz.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.delpestikorhaz.hu/

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Sörgyár Utca 84.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Mrovcza

iroda@drkatay.hu

EKRSZ_
77617963

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

1104

Ország:

Magyarország

Péter
+36 708836010

Fax:

+36 17001747

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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https://www.delpestikorhaz.hu/

2019.11.11 14:21:52

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.delpestikorhaz.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Kardiológia részleges felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Általános leírás: A Kardiológián a jobb betegellátás érdekében az alábbi átalakítások váltak szükségessé: 1/ a Ny-i oldalon az
ágytálmosó belső falainak kibontása, a meglévő WC megszüntetése; 2/ a Ny-i oldali nővérdolgozó melletti orvosi szobából és a vizsgáló
helyiségekből 1-1 db fürdőszobás, kétágyas kórterem kialakítása; 3/ a Ny-i oldalon lévő közös fürdő átalakítása: egy orvosi szoba
fürdővel, egy vizsgáló és egy dolgozói WC folyosói megközelítéssel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. 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:
2019.09.30
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:
Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye

EKR001254642019

1
Igen

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

Komplexitás BKU Kft, 2051 Biatorbágy, Zsák Utca 1

12088069213

Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek
megfelelőn nyújtotta be. 1.Nettó vállalkozói díj (HUF): 20 698 462 2. Jótállás időtartama a 24 hónap kötelező jótálláson felül (
maximum további 36 hónap): 4 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 0

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Komplexitás BKU Kft

722.2

Szöveges értékelés:

Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 1.Nettó vállalkozói díj (HUF) 700 2. Jótállás időtartama a 24 hónap
kötelező jótálláson felül (maximum további 36 hónap) 22,2 3.Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások
száma 0 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 722,2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
1.Nettó ajánlati ár: Módszer: KH útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. ba) pontja szerinti
fordított arányosítás. Képlet: P = (Alegjobb / Avizsgált) × (Pmax − Pmin) + Pmin 2. Jótállás időtartama a 24 hónap kötelező jótálláson
felül (maximum további 36 hónap) Módszer: KH útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. bb)
pontja szerinti egyenes arányosítás. Képlet: P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax-Pmin) + Pmin. 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági
vállalások száma Módszer: KH útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B.1. pontja szerinti
abszolút értékelési módszert: pontkiosztás (részletesen a KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 11.7. pontjában bemutatva)
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

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Komplexitás BKU Kft, 2051 Biatorbágy, Zsák Utca 1

12088069213

1.Nettó vállalkozói díj (HUF): 20 698 462 Ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő tette az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott
értékelési szempont (a legjobb ár-érték arány) szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. Ajánlattevő az alkalmasságát
megfelelően igazolta, és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:
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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
2019.11.11

Kezdete:

Lejárata:

2019.11.18

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2019.11.11
2019.11.11

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:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.2.6.) pontjában tájékoztatta az eljárás résztvevőit arról, hogy a jelen eljárásban alkalmazza
a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat, így az ajánlatok beérkezését követően elvégezte azok értékelését. • Andrásik 2001 Kft.
: 701,4 pont • Komplexitás BKU Kft.: 722,2 pont • TÉRVÁZ Építőipari Kft.: 603,4 pont Az értékelést követően ajánlatkérő kizárólag az
első helyen álló ajánlattevő (Komplexitás BKU Kft.) tekintetében végezte el a bírálatot.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.11.11 14:10:04

mrovcza

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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