ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000758642020
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Sellyei Rendőrőrs lámpatestek cseréje

Ajánlatkérő
neve:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

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:

Pécs

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_5462144
2

Vargha Damján Utca 1.

Postai cím:
Város:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

NUTS-kód:

HU231

Dr.

Szücs

szucsg@baranya.police.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

7622

Ország:

Magyarország

Gábor
+36 72504400

Fax:

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

http://www.police.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Sellyei Rendőrőrs lámpatestek cseréje

EKR000758642020

2020.09.25 07:59:39

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
2020. január 15-én műszaki átadással lezárásra került a 7960 Sellye, Dráva utca 4. szám alatti rendőrőrs gyenge- és erősáramú
hálózat felújításának I. üteme. A beruházásban az őrs teljes területén átépítésre kerültek a gyenge- és erősáramú rendszerek
installációi, azaz a fő- és alelosztók újra történő cseréje, valamint a betápláló vezetékek cseréje a hálózati topológia racionalizálásával.
A világítási hálózatok vezetékelése is cserére került, de csak oly mértékig, hogy az új kapcsolószerelvények elosztó felöli betápláló
bekötései megvalósuljanak, tehát a kapcsolókba a „régi” elmenő vegyes áramkörök (alumínium és réz vezetékkel) kerültek
visszaszedésre a világítási áramköröknek, valamint megmaradtak az elavult lámpatestek is az épületben. A II. ütemben a meglévő belés kültéri lámpatestek cseréjét kell megoldani, az új fényforrások felszerelését a műszaki rajzon található kiosztás szerint ajánlott
pozícionálni. Ezt követően a kapcsoló szerelvénytől mini DLP csatornán keresztül kell megtáplálni azokat falon kívüli szereléssel. A
közlekedőkben, valamint a vizesblokkokban a fényforrások vezérlését a tervben foglaltaknak megfelelően jelenlét érzékelőkkel kell
megoldani a gazdaságos üzemeltetés megvalósulása érdekében. Az épületben elhelyezett lámpatest típusokról kimutatás készül Exceltáblázatban (1. sz. melléklet), amelynek alapját a műszaki rajz képezi. Az épületben elhelyezésre kerül mindösszesen 195 db
lámpatest, a külső héjvédelem részére 10 db lámpatest kerül felszerelésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Nemzeti eljárásrend
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:
2020.08.10
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:
Igen

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

4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

EKR000758642020

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Elektronext Villamossági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7671
Bicsérd, Alkotmány Utca 30.

13940322202

Ajánlati ár (nettó Ft): 7 696 280. Jótállás időtartama 36+ 0 hónap.
Ajánlattevő ajánlata a benyújtott dokumentumok alapján az ajánlattételi felhívás szerinti összes
feltételnek megfelel, Ajánlattevő minden nyilatkozatot hiánytalanul benyújtott, ajánlata érvényes és értékelhető.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Elektronext Villamossági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

700

Szöveges értékelés:

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

1 000

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:
Az ajánlattevők által adott ajánlatokat az értékelési szempontok szerint pontozzuk: az egyes részszempontokra adható pontszám 0-tól
10-ig terjedhet, a pontokat az árajánlatokban megadott vállalásokkal arányosan adjuk, úgy, hogy a legkedvezőbb paraméter kapja a
maximális 10 pontot, a többit ehhez arányosítjuk. A részszempontokra adott pontszámokat a súlyszámmal összeszorozzuk és
összeadjuk. A közbeszerzési eljárást az az ajánlattevő nyeri, amelyik összpontszáma a legnagyobb értéket éri el és az érvényességi
feltételeknek maradéktalanul megfelel. A fentiek alapján az elérhető maximális pontszám: 70x10+30x10=1000 pont.
Az ajánlati ár vonatkozásában ajánlatkérő az értékelés során a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
A beérkező ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű 10 pontot kap. Az ennél magasabb összegű ajánlatok esetén a pontszám
meghatározása, tizedre kerekítve a következő képlet szerint történik:
P=Alegjobb/Avizsgált x (Pmax-Pmin)+Pmin
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax = a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin = a pontskála alsó határa (0 pont)
A nettó vállalkozási díj összegét forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt fix ár, nem emelhető.
Ajánlatkérő a jótállási többletmegajánlás vonatkozásában kizárólag a kötelező jótállási időn- 36 hónapon-felüli megajánlásokat
értékeli.
A kötelező jótállási idő 36 hónap, az ezt meghaladó jótállási többletmegajánlás minimum időtartama 0 hó, maximum időtartama 24
hónap. A jótállási többletmegajánlás esetén 24 hónapnál hosszabb vállalást ajánlatkérő az értéktől függetlenül maximális
pontszámmal értékel. Ajánlatkérő a 24 hónapos (az elvárt minimum 36 + maximálisan megajánlható 24 hónapos) ajánlatra ad 10
pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül meghatározásra. Azonos mértékű jótállási többletmegajánlás
esetén a kapott pontszám is azonos.
Az értékelés során a jótállási többletmegajánlás vonatkozásában ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a
következő képlet szerint:
P = Avizsgált/Alegjobb x (Pmax-Pmin)+Pmin
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax = a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin = a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb = Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (24 hónap)
Avizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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Adószáma

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Elektronext Villamossági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7671 Bicsérd,
Alkotmány Utca 30.

13940322202

Ajánlati ár (nettó Ft): 7 696 280. Jótállás időtartama 36+ 0 hónap. A nyertesként javasolt ajánlattevő ajánlata az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető érvényes ajánlat. A nyertesként megjelölt ajánlattevő az előírt módon
igazolta az ajánlatában, hogy az ajánlati felhívásban foglalt követelményeknek megfelel és kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
Ajánlattevő ajánlata érvényes, Ajánlattevő alkalmas, és a rendelkezésre álló fedezetnek megfelelő Ajánlattevő ajánlata.
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

SKITUS Energy Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, Építők útja 2-4.

26681256213

Ajánlattevő a megadott határidőig hiánypótlást nem nyújtott be, az ajánlatával kapcsolatos hiányosságot nem pótolta. A fentiek
alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

VMW Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7627 Pécs, Engel János Út 4/1.

11361608202

Ajánlattevő a megadott határidőig a felvilágosítás kérésre a választ nem adta meg, hiánypótlást nem nyújtott be, az ajánlatával
kapcsolatos hiányosságot nem pótolta. A fentiek alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen.

Marton Elektro Kft, Magyarország 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály Utca 26

14816860202

Ajánlattevő a megadott határidőig hiánypótlást nem nyújtott be, az ajánlatával kapcsolatos hiányosságot nem pótolta. A fentiek
alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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:

2020.09.26

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.09.25
2020.09.25

EKR000758642020

2020.09.30

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

EKR000758642020

Indító felhasználó

