ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000880172020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

K-E MRFK karbantartás

Ajánlatkérő
neve:

Komárom-Esztergom 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:

Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság

Postai cím:

Komáromi U. 2.

Város:

Tatabánya

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU212

Dr.

Magyar

magyarzs@komarom.police.hu

Telefon:

EKRSZ_6996945
0

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

2800

Ország:

Magyarország

Zsuzsanna
+36 303395216

Fax:

+34 517 778

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

www.police.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

EKR000880172020

2021.03.03 13:04:22

K-E MRFK karbantartás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Ajánlatkérő Tatabánya székhelyén és 13 telephelyen, összesen 14 objektumban üzemeltet rendőrségi feladatok ellátására szolgáló
épületeket, valamint azok berendezéseit. Jelen közbeszerzés tárgya ezen épületek üzemeltetésének folyamatosságát biztosító
tervszerű karbantartás, illetve ezen épületekkel, azok gépészetével, villamoshálózatával kapcsolatos szakipari rezsióradíjas javítási
szolgáltatás, továbbá a szükséges javításokhoz megfelelő szakemberek biztosítása.
a)
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. (székhely)
b)
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, 2800 Tatabánya, Szanatóriumi út 1.
c)
Tatabányai Rendőrkapitányság, 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 26-28.
d)
Tatai Rendőrkapitányság, 2890 Tata, Ady Endre u. 27.
e)
Komáromi Rendőrkapitányság, 2900 Komárom, Igmándi út 24.
f)
Esztergomi Rendőrkapitányság, 2500 Esztergom, Kiss János altábornagy út 27.
g)
Oroszlányi Rendőrkapitányság, 2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 2/a.
h)
Dorogi Rendőrkapitányság, 2510 Mátyás király u. 1.
i)
Kisbéri Rendőrkapitányság, 2870 Kisbér, Batthyány tér 4.
j)
Nyergesújfalui Rendőrőrs, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 5.
k)
Ács-Bábolna Rendőrőrs, 2941 Ács, Fő u. 5.
l)
Tatai Üdülő és Oktatási Központ, 2890 Tata, Boglárka u. 5.
m)
2800 Tatabánya, Sárberki lakótelep 322. 4/10
n)
2900 Komárom, Rákóczi rakpart 1.
A karbantartási feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
HARMADIK RÉSZ AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁS XVII. FEJEZET
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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:

188

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020.09.24
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:
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Az eljárás eredményes volt:

Igen

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

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka
Köz 1.

23480874205

Ajánlattevő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített alkalmassági feltételeknek megfelel.
Minőségi kritérium
1.
Az elvégzett karbantartási munkákra előírt 2 hónap kötelező jótállás feletti többletjótállás ideje hónapban (0-12 hónap):
12
Ajánlati ár
2.
Tervszerű megelőző karbantartás (nettó Ft/hó) : 1 470 000
3.
Villamos és elektrikusi rendszerek, hálózatok, berendezések javítása (nettó Ft/óra ): 4700
4.
Épületgépészeti (víz, szennyvíz, fűtés) rendszerek, hálózatok, berendezések javítása (nettó Ft/óra) : 4 700
5.
Bádogos és tetőfedő munkák (nettó Ft/óra ) : 4 700
6.
Kőművesipari munkák (nettó Ft/óra) : 4 200

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

8734

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített alkalmassági feltételeknek megfelel,
nem áll a felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt, ajánlata a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, továbbá a jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel. Ajánlattevő adta a legjobb
árérték arányú érvényes ajánlatot.

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:
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő következő szempontok alapján értékeli
az ajánlatokat.
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 10
1. Az elvégzett karbantartási munkákra előírt 2 hónap kötelező jótállás feletti többletjótállás ideje hónapban (0-12 hónap) 10
Költség kritérium – Név: / Súlyszám: Ár – Súlyszám:
Ajánlati ár – 90
Árszempont alszempontjai:
2. Tervszerű megelőző karbantartás (nettó Ft/hó) 30
3. Villamos és elektrikusi rendszerek, hálózatok, berendezések javítása (nettó Ft/óra ) 15
4. Épületgépészeti (víz, szennyvíz, fűtés) rendszerek, hálózatok, berendezések javítása (nettó Ft/óra) 15
5. Bádogos és tetőfedő munkák (nettó Ft/óra ) 15
6. Kőművesipari munkák (nettó Ft/óra) 15
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
A bírálat módszere mindegyik bírálati részszempont esetében az arányosítás. Az ajánlatkérő az előbbi ponthatárok között a
pontszámot az arányosítás módszerével adja meg az alábbiakban részletezettek szerint. Az értékelési pontszám, valamint az értékelési
pontszám és súlyszám kiszámításának szorzata, továbbá a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei kiszámítását 4
tizedesjegy pontossággal
határozza meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem alkalmazza a kerekítés szabályait. Az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa mindegyik részszempont esetén: 0-100 pont.
A legkedvezőbb ajánlati elem kapja a 100 pontot, a többi az alábbi képletek segítségével kevesebbet. A legnagyobb összpontszámot
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szerző ajánlat lesz a nyertes.
1 .részszempont:
Az elvégzett karbantartási munkákra előírt 2 hónap kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (hó): (minimum 0 hónap,
legkedvezőbb vállalás maximum 12 hónap) Ajánlatkérő a 12 hónap vállalást a maximális ponttal értékeli. Ajánlattevőknek egész
hónapokat kell megadniuk, tört értéket ajánlatkérő nem vesz figyelembe. A tört értéket tartalmazó ajánlat érvénytelen. Az ajánlatkérő
az 1. bírálati résszempont esetében az egyenes arányosítást alkalmazza.
A 2.,3., 4., 5., 6. bírálati részszempontok esetében a számítási módszer az alábbi:
Az ajánlatkérő a 2.,3., 4., 5., 6. bírálati részszempontoknál a fordított arányosítást alkalmazza. Ennek során Ajánlatkérő az
ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre
az értékelési pontszám maximumát (100 pont) adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez
viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra.
Az értékelési pontszám, valamint az értékelési pontszám és súlyszám kiszámításának szorzata, továbbá a súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei kiszámítását 4 tizedesjegy pontossággal határozza meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem alkalmazza a
kerekítés szabályait. Amennyiben az adott résszempont(ok)ra adott legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos – azaz mindegyik ajánlati
érték azonos az adott résszemponton belül –, akkor az adott résszempontra adott mindegyik ajánlatnak maximális pontszámot kell
kapnia. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a módszernek azon hátrányára, hogy minél nagyobb a tartalmi elem eltérése,
annál kisebb ponteltérésre kerül sor.
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

UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

13646231209

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, így ezen ajánlat értékelését nem végezte el, tekintettel arra, hogy nem az
értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlat volt.

DETA-ÉP Épületszerviz Kft., Magyarország 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32. 1.em.82,84

13939683242

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, így ezen ajánlat értékelését nem végezte el, tekintettel arra, hogy nem az
értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlat volt.

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

23480874205

Ajánlatkérő adta az eljárás során a legjobb ár- érték arányú, érvényes ajánlatot.
Minőségi kritérium
1.
Az elvégzett karbantartási munkákra előírt 2 hónap kötelező jótállás feletti többletjótállás ideje hónapban (0-12 hónap):
12
Ajánlati ár
2.
Tervszerű megelőző karbantartás (nettó Ft/hó) : 1 470 000
3.
Villamos és elektrikusi rendszerek, hálózatok, berendezések javítása (nettó Ft/óra ): 4700
4.
Épületgépészeti (víz, szennyvíz, fűtés) rendszerek, hálózatok, berendezések javítása (nettó Ft/óra) : 4 700
5.
Bádogos és tetőfedő munkák (nettó Ft/óra ) : 4 700
6.
Kőművesipari munkák (nettó Ft/óra) : 4 200
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
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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
2020.12.01

Kezdete:

2020.12.10

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.11.30

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.11.30

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
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
2020.11.26 13:38:31

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
kdia1992

