ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000483582019
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Szünetmentes áramforrások beszerzése és telepítése

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:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

Postai cím:

Vargha Damján Utca 1.

Város:

Pécs

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU231

Dr.

Szücs

szucsg@baranya.police.hu

Telefon:

EKRSZ_
54621442

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

7622

Ország:

Magyarország

Gábor
+36 72504400

Fax:

+36 72504400

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
Szünetmentes áramforrások beszerzése és telepítése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000483582019

2019.09.03 14:02:42

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése keretében új, eddig még nem használt szünetmentes berendezések
beszerzése, azoknak 3 telephelyre történő leszállítása, telepítése és beüzemelése. Teljesítési helyek: Drávaszabolcs Közúti
Határátkelőhely: 1 db 10 kVA, 3/3 fázisú szünetmentes áramforrás leszállítása, telepítése és beüzemelése. Az ott lévő eszköz leállítása
és szétszerelése. Beremend Közúti Határátkelőhely: 1 db 10 kVA, 3/3 fázisú szünetmentes áramforrás leszállítása, telepítése és
beüzemelése, kábelezés elvégzése két szerverszoba között, szerverszoba2 rákötés. Az ott lévő eszköz leállítása és szétszerelése.Udvar
Közúti Határátkelőhely: 1 db 10 kVA, 3/3 fázisú szünetmentes áramforrás leszállítása, telepítése és beüzemelése. Nyomvonal kiépítése/
kábelezés, főelosztó csere, kapcsolószekrény csere..

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. 113. § 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:
2019.07.03
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.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:

5

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

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

13978774241

és VIGENS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1142 Budapest, Tengerszem u. 87/a.) Adószáma: 14147065-2-42. Ajánlati ár (nettó
Ft): 4.877.400 Jótállás időtartama 24+ ... hónap: 36

M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft, 7623 Pécs, Mártírok Utca 42

10582048202

Ajánlati ár (nettó Ft): 5.954.020 Jótállás időtartama 24+ ... hónap:12

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

és VIGENS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1142 Budapest, Tengerszem u. 87/a.) Adószáma: 14147065-2-42.

M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft

770.59

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:
A módszer, mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont, ajánlati ár: Ajánlati ár esetében
Ajánlatkérő a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat
pontszámát a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja
Ajánlatkérő az alábbi képlet szerint: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin) +Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont: Többlet jótállás vállalása Ajánlatkérő az ajánlattevő által
vállalt jótállási időt értékeli, melynek minimális és maximális időtartama a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározásra került
: - az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb), mint 24 hónap, amely vállalásra Ajánlatkérő minimális (0) pontot ad. 24
hónapnál kedvezőtlenebb megajánlást Ajánlatkérő nem fogad el, az ajánlat érvénytelen; - az ajánlati elem legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt maximális (10) pontot ad: 60 hónap. Azok az ajánlatok, melyek
az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb értéket tartalmazzák – 24 hónap – 0
pontszámot kapják. Azok az ajánlatok, melyek az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb
értéket tartalmazzák – 60 hónap - 10 pontszámot kapják. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra a
Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása
tekintetében készített útmutatója szerinti arányosítás módszerével az alábbi képlet szerint: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) +
Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó
határa, azaz 0 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 Amennyiben a legelőnyösebb
ajánlat megegyezik a legkedvezőtlenebb ajánlattal, úgy mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja. A végső pontszám kialakítása
: Ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként
összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Egyéb feltételek: Ha több ajánlatnak
azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz. Azonos
ellenszolgáltatás esetében az Ajánlatkérő sorsolás alapján választja ki a legjobb ár-érték arányú Ajánlattevőt.
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

13978774241

VIGENS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1142 Budapest, Tengerszem u. 87/a.) Adószáma: 14147065-2-42. Ajánlati ár (nettó Ft)
: 4.877.400 Jótállás időtartama 24+ ... hónap: 36. 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 előírt alkalmassági követelményeknek megfelel és kizáró ok vele szemben nem áll fenn. Ajánlattevő ajánlata
érvényes, Ajánlattevő alkalmas, és a rendelkezésre álló fedezetnek megfelelő Ajánlattevő ajánlata.
Nem

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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft, 7623 Pécs, Mártírok Utca 42

10582048202

Ajánlai ár (nettó Ft): 5.954.020 Jótállás időtartama 24+ ... hónap: 12 Ajánlattevő ajánlata érvényes, Ajánlattevő alkalmas és a
rendelkezésre álló fedezetnek megfelelő Ajánlattevő ajánlata.
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

Sysman Informatikai Zrt., 1037 Budapest, Montevideo Utca 10. I. em.

12948901241

A Sysman Informatikai Zrt. nem nyújtotta be a hiánypótlást, ezért ajánlata a Kbt. 73. § d) pontja alapján érvénytelen, így ajánlata
nem vehető figyelembe az értékelés során.

ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Váci Út 72-74

26501817241

Az ELMÜ-ÉMÁSZ Solutions Kft.. nem nyújtotta be a hiánypótlást, ezért ajánlata a Kbt. 73. § e) pontja alapján érvénytelen, így
ajánlata nem vehető figyelembe az értékelés során.

Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 2220 Vecsés, Nagysándor József Utca 7

24766694213

A Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem nyújtotta be a hiánypótlást, ezért ajánlata a Kbt. 73. § e) pontja alapján
érvénytelen, így ajánlata nem vehető figyelembe az értékelés során.

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:

2019.09.03

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.09.03
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2019.09.13

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
2019.09.03

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)
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Indító felhasználó

