ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000404912021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Mobil WC bérlése és üzemeltetése CSCSMRFK-nak

Ajánlatkérő
neve:

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitányság

Postai cím:

Kossuth Lajos Sugárút 22-24.

Város:

Szeged

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU333

Dr.

Csiszár

csiszarmm@csongrad.police.hu

15720742251

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

6722

Ország:

Mária
+36 62562400

Magyarország
Magdolna

+36 62562457

Fax:

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

http://www.police.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Bendik Tamás felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó

Postai cím:

Kálmán Utca 25/3.

Város:

Debrecen

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU323

Dr.

Bendik

bendiktamas.kozbeszerzes@gmail. Telefon:
com

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

4031

Ország:

63369975151

Magyarország

Tamás
+36 703716328

Fax:

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

http://www.police.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
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2021.05.28 09:36:40

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Mobil WC bérlése és üzemeltetése CSCSMRFK-nak

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén biztosítani kell a kulturált illemhelyeket azokon a
helyszíneken is ahol nincs kiépített WC. Erre tekintettel Ajánlatkérő mobil WC-k bérlése és üzemeltetése tárgyú szolgáltatást kíván
megrendelni a nyertes ajánlattevőtől, a műszaki leírás szerinti tartalommal és paraméterekkel rendelkező mobil WC-k tekintetében.
Induló mennyiség 15 db mobil WC, mely mennyiség a keretmegállapodás időtartama alatt változhat. A mobil WC-kel kapcsolatban
ellátandó szolgáltatás tartalmazza különösen azok műszaki leírás szerinti üzemeltetést, karbantartását, takarítását, érintés nélküli
fertőtlenítő adagoló berendezéssel való ellátását.
A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege: nettó 200 000 000 Ft.
Az eljárás egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, és a keretmegállapodás alapján a beszerzés
megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, közvetlen megrendelés útján kerülhet sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
II. rész, XVI. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Uniós 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:

2021/S 075-191886

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

74

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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:
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V.szakasz: Az eljárás eredménye
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:

2

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

YooWC Kommunális Szolgáltató Kft., Magyarország 1021 Budapest, Tárogató Út 63

10590887241

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.1) Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap (Ft): 3 995 000
1.2) Mobil WC nettó telepítési díja (1 db WC oda és/vagy visszaszállítás és üzembe helyezés) (Ft/WC/alkalom): 75 000
2) A hibaelhárítás és eseti takarításhoz előírt megrendeléstől számított reakcióidő (min. 4 óra, max. 24 óra): 10
Alkalmassága indokolása:
ajánlata hiánypótlása, felvilágosítása után megfelelő, ugyanis az megfelel az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum
tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és a lekérdezések
alapján a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt nem áll, a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlattevő.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

YooWC Kommunális Szolgáltató Kft.

9400

Szöveges értékelés:

1. Ár szempont alszempontjai:
1.1. Ár alszempont: Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap (Ft): súlyszám: 70; pontszám: 100; Pontszám x
súlyszám: 7000;
1.2. Ár alszempont: Mobil WC nettó telepítési díja (1 db WC oda és/vagy visszaszállítás és üzembe helyezés) (Ft
/WC/alkalom: súlyszám: 20; pontszám: 100; Pontszám x súlyszám: 2000;
2. Minőségi értékelési szempont:
A hibaelhárítás és eseti takarításhoz előírt megrendeléstől számított reakcióidő (min. 4 óra, max. 24 óra):
súlyszám: 10; pontszám: 40; Pontszám x súlyszám: 400;
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszám (összpontszám): 9400

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

100

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. Ár szempont alszempontjai:
1.1. Ár alszempont: Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap (Ft)
A „Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap (Ft)” értéket HUF (forintban) kell megadni, mely értéket a közbeszerzési dokumentum
kereskedelmi ajánlat ártáblázat „Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap (Ft)” sor értéke képezi, mely szerinti értéket kell beírni a
felolvasólapra.
Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap (Ft) értéket illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb
„Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap (Ft )” összegre a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet
alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) I. számú
melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont aa) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax -Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a
pontskála felső határa (100 pont), Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont), Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme , Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
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1.2. Ár alszempont: Mobil WC nettó telepítési díja (1 db WC oda és/vagy visszaszállítás és üzembe helyezés) (Ft/WC/alkalom
A „Mobil WC nettó telepítési díja (1 db WC oda és/vagy visszaszállítás és üzembe helyezés) (Ft/WC/alkalom)” értéket illetően a
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb „Mobil WC nettó telepítési díja (1 db WC oda és/vagy
visszaszállítás és üzembe helyezés) (Ft/WC/alkalom)” összegre a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi
képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) I. számú
melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont aa) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax -Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a
pontskála felső határa (100 pont), Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont), Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme , Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
2. Minőségi értékelési szempont:
A hibaelhárítás és eseti takarításhoz előírt megrendeléstől számított reakcióidő (min. 4 óra, max. 24 óra)
A Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek,
1. pont aa) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax -Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a
pontskála felső határa (100 pont), Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont), Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (4 óra) ,
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

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
YooWC Kommunális Szolgáltató Kft., Magyarország 1021 Budapest, Tárogató Út 63

10590887241

Az ellenszolgáltatás összege:
1.1) Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap (Ft): 3 995 000
1.2) Mobil WC nettó telepítési díja (1 db WC oda és/vagy visszaszállítás és üzembe helyezés) (Ft/WC/alkalom): 75 000
Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlata tartalmazza a legjobb ár-értékű ajánlatot
(összesített pontszáma 9400,0000)
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

LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3214 Nagyréde, Petőfi
Sándor Út 26

28836328210

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pont: az ajánlattevő az ajánlati
biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
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közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Ajánlatkérő 2021.05.20. napján meghozta a döntést a LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő
ajánlata érvénytelenségével kapcsolatban [ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel – mely szerint
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre
nem bocsátotta rendelkezésre – érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, ugyanis ajánlata egyéb módon nem felel
meg az ajánlati felhívásban (lásd felhívás VI.3) További információk 20) pont) és a közbeszerzési dokumentumokban (lásd
közbeszerzési dokumentum I. fejezet 14. pont), valamint a jogszabályokban (lásd Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont) meghatározott
feltételeknek.], melyről ajánlattevő tájékoztatása az EKR rendszerben 2021.05.20. napján megtörtént.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.05.28

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:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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2021.05.28
2021.05.28

2021.06.07

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

