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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:

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

https://www.delpestikorhaz.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.delpestikorhaz.hu/

EKR000721602019
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Diagnosztikai épület tető felújítás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Diagnosztikai épület tető felújítása 1.440 m2 felületen. Elvégzendő feladatok: 1. Járólapok felszedése átrakása a munkaterületen
kívülre. 2. A leterhelő kavicsréteg átrostálása, a keletkező üledék elszállítása. 3. A PVC szigetelő anyag bontása, felület takarítása. 4. A
meglévő fólia bádog szerkezetek mechanikai rögzítése, pótlása. 5. Új 1,5 mm vastag szigetelő terítése, meleg levegős folytonosítása, új
páraszellőzők beépítése. 6. Oldalfali szigetelő anyag bontása. 7. Új oldalfali szigetelés felrakása 1,5 mm vastag PVC szigetelő anyagból
. 8. Összefolyók cseréje, tömítése visszatorlódó víz ellen, lombkosár felrakása. 9. Az átfedett vízszintes felületre elválasztó védőréteg
terítése, erre járólapok és az átrostált kavicsréteg visszaterítése. 10. Munkálatok végeztével a bontási maradékok eltakarítása. A
közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentumok „Megrendelői követelmények”
kötete tartalmazza.

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:
2019.06.26
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:
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1
Igen

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

Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 2330 Dunaharaszti, Domb Utca 62

12634354213

Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek
megfelelőn nyújtotta be. 1. Nettó vállalkozói díj (HUF): 14 330 430 HUF 2. Jótállás időtartama a 12 hónap kötelező jótálláson
felül (max további 24 hónap): 24 hónap 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 5 db

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

1000

Szöveges értékelés:

Andrásik 2001 Kft. Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok súlyszámai
(adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 1
.Nettó vállalkozói díj (HUF) 70 10 700 2.Jótállás időtartama a 12 hónap kötelező jótálláson felül (max. további
24 hónap) 20 10 200 3.Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma 10 10 100 A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 1.000

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 12 hónap kötelező jótálláson
felül (maximum további 24 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
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

EKR000721602019

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 2330 Dunaharaszti, Domb Utca 62

12634354213

Nettó vállalkozói díj (HUF): 14 330 430 HUF 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.
Nem

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:

2019.08.15

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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:
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2019.08.15
2019.08.15

2019.08.21

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.2.5.) 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.
Cse-Lux Kft. K.L. Architect Kft. Az értékelés A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Értékelési
pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 1.Nettó vállalkozói díj (HUF) 70 10 700 9,04 632,8 8,72 610,4 2. Jótállás
időtartama a 12 hónap kötelező jótálláson felül (maximum további 24 hónap) 20 10 200 0,83 16,6 10 200 3.
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma 10 10 100 10 100 10 100 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként: 1.000 749,4 910,4 Az értékelést követően ajánlatkérő kizárólag az első helyen álló ajánlattevő (Andrásik 2001. Kft.)
tekintetében végezte el a bírálatot.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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mrovcza
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