Ikerné Dr. Sarkadi Zsuzsanna Éva

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MTA Természettudományi
Postai cím: Magyar

Kutatóközpont

tudósok krt. 2

Város: : Budapest

Postai irányítószám:

1117

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

„MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
Ajánlatkérő számítógép termének hűtését ellátó meglévő 1 db
szekrényklíma hűtőberendezés mellé további 2 db klímaszekrény kialakítású technikai
hűtőberendezés, és annak teljes körű szerelése, beüzemelése. A szükséges hűtőteljesítmény
készülékenként min. 55 kW/db, max. 65 kW/db.
A műszaki tartalom a Megrendelő által biztosítandó kiviteli tervek alapján kerül meghatározásra.
A készülékek közül kettő főberendezésként (master-slave), a harmadik üzemi tartalékként működik.
A berendezések szabadhűtésre is alkalmas kivitelűeknek kell lennie. A beltéri szekrényklíma
egységet a számítógépterembe, álpadlóra állítva, a kültéri egység a tetőn kerül elhelyezésre. A két
egység közötti vízvezeték részben meglévő, melyet fel kell használni, csakúgy, mint az előre
biztosított erősáramú ellátást.
A kivitelezésnek teljes körűen tartalmazni a kell a készülékek beszállítását, anyagmozgatását, vízerős- és gyengeáramú, cseppvíz oldali szerelését és bekötését, a szükséges szakipari munkákkal
együtt, különös tekintettel a daruzás, gépalapok, erősáramú hálózat átalakítása, kiegészítése,
beüzemelés, beszabályozás, továbbá minden nemű segéd- és kiegészítő munkálatok.
Ajánlatkérő épületgépész szakági kiviteli tervet ad a műszaki leírás részeként.
A készülékek épületfelügyeleti rendszerbe kötése nem tárgya az eljárásnak, de a készülékek
távindítási lehetőséggel kell, hogy rendelkezzenek, és alkalmasnak kell lenniük arra, hogy
feszültségmentes kontaktusokkal tudjanak kommunikálni épületfelügyeleti illeszthetőség érdekében.
Éves karbantartási feladatok elvégzése a gyártói előírás alapján a műszaki leírásban részletezettek
szerint a kivitelezési feladatokat követően a kivitelezés során beépítésre kerülő két új rendszerre
vonatkozóan és a meglévő 1 rendszerre vonatkozóan is, melynek adatait a kiviteli terv tartalmazza. 3
év időtartamra + 2 év opcionális meghosszabbítással.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kb.t

Második rész XV. fejezet

115. § szerinti nyílt

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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017.12.13.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [] Elnevezés: „MTA TTK épületében a szerverterem
hűtési rendszerének bővítése”
Az eljárás eredményes volt X igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
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:
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V.2 Az eljárás eredménye 2
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):

Reynolds Kft. (Székhelye: 2234 Maglód, Lövéte u. 2-4. adószám: 23512904-2-13.)
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Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel a felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályokban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényessé nyilvánítható.
Unió Klíma Kft. (Székhelye: 1033 Budapest, Zab u. 8. adószám: 13366276-2-41)
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel a felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályokban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényessé nyilvánítható.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben alszempontjai is)

(adott esetben az alszempontok
súlyszámai is)

Nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Reynolds Kft.

Unió Klíma Kft.

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési pontszám
és
súlyszám
szorzata

60

100

6000

84,14

5048,10

Éves karbantartás díja (nettó
10
HUF)

100

1000

66,99

669,90

A megajánlott hűtőberendezés
30
EER értéke

100

3000

96,43

2892,89

A súlyszámmal szorzott

10000

8610,85

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

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

valamennyi értékelési szempont tekintetében.

alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont
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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. Az Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF tartalékkeret nélkül) szempont esetében az Ajánlatkérő
a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. számában közzétett, a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló
útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) ba)
alpontjában rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést a Közbeszerzési
dokumentumban meghatározottak szerint.
Ajánlattevőnek az ajánlati ár tekintetében részletes ajánlatot kell tennie az árazatlan költségvetés
kitöltésével.
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– Az ajánlati ár átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel
kapcsolatban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint felmerülő költséget.
Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét.
– Az Összesített nettó ajánlati árat (azaz az árazott költségvetés általános forgalmi adó nélküli
végösszegét magyar forintban) a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, pozitív egész arab
számban.
– Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat
összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. A kiadott
költségvetést és annak valamennyi sorát kell beárazni, kivéve, ha Ajánlatkérő ettől eltérően
rendelkezik.
2.
Éves karbantartási díj (nettó) szempont esetében az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21. számában közzétett, a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1.
sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) ba) alpontjában rögzített fordított arányosítás
módszerével végzi az értékelést a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.
A karbantartási díj átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű
teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint felmerülő
költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA
összegét. A Felolvasólapon a karbantartási díj egy évre eső összegét kell feltüntetni, nettó értékben,
pozitív egész arab számban.
3.
A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetében az Ajánlatkérő az Útmutató . 1.
sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) bb) alpontjában rögzített egyenes arányosítás
módszerével végzi az értékelést a közbeszerzési dokumentuman részletezettek szerint.– Az EER
érték két tizedes értékig kell megadni
A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetén az EER érték számolása:
a megajánlott kültéri egység total hűtőteljesítménye, kW/berendezés összes villamos teljesítmény
igénye, kW, az alábbi üzemállapotban: nyári üzem: 35°C külső hőmérséklet, 40% páratartalom,
belső hőmérséklet: 22°C, 50% páratartalom; az összes villamos teljesítménybe bele kell számolni
kompresszor(ok), kültéri egység ventilátor(ok),szivattyú(k) vezérlő automatikák, és a működéshez
szükséges egyéb fogyasztók villamos teljesítményét, kivéve a párásítást.
Kültéri egység total hűtési teljesítménye,kW

EER = Kültéri egység összes villamos teljesítménye,kW
Az EER érték számításához ajánlatkérő által megadott excel táblázatot is ki kell tölteni és a
felolvasólapon a B oszlop 17. sorában szereplő értéket kell beírni.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Reynolds Kft. (Székhelye: 2234 Maglód, Lövéte u. 2-4. adószám: 23512904-2-13.)
nettó ajánlati ár: 36.237.429,- Éves karbantartás díja: nettó 798.500,-, figyelemmel arra, hogy a Kbt.
76-78. §-a szerinti értékelésnek megfelelően az Ajánlatkérő részére legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette, és ajánlata megfelel a megemelt anyagi fedezet mértékének.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:

Unió Klíma Kft. (Székhelye: 1033 Budapest, Zab u. 8., adószám: 13366276-2-41.) nettó ajánlati ár:
43.152.757,-Éves karbantartás díja: nettó 1.198.000,- figyelemmel arra, hogy a Kbt. 76-78. §-a
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szerinti értékelésnek megfelelően az Ajánlatkérő részére a következő legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tette, és ajánlata megfelel a megemelt anyagi fedezet mértékének. 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen

nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:

daruzás
csőszerelés
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

daruzás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Reynolds Kft.
daruzás: Bautrans Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Rozália park 6., adószám: 10732171-2-13
csőszerelés: Cool Trade Technika Kft., 2519 Piliscsév, Szilvás u. 22., adószám: 24899945-2-11.
Unió Klíma Kft.
daruzás: Koos Wéber Kft., 2040 Budaörs, Kinizsi u. 44., adószám: 10965601-2-43. 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: nem vesz igénybe
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 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

AST Energy Save Komfort Kft. (1046 Budapest, Lahner György u. 8. adószám: 26081656-2-41.)
nem nyújtott be hiánypótlást, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányt
lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az eredetei ajánlati példány a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja (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) alapján
érvénytelenné nyilvánítható, mert ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a műszaki ütemtervet és
ajánlatából nem állapítható meg, hogy a daruzási munkákat alvállalkozó igénybevétele nélkül hogyan
kívánja megoldani.
Global Airconditional Kft. (2220 Vecsés, Ecseri út 25. adószám: 25130843-2-13.) ajánlattevő
hiánypótlási határidőn túl nyújtotta be a hiánypótlását, ezért a ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése
alapján az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az eredetei ajánlati
példány a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja (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) alapján érvénytelenné nyilvánítható, mert ajánlattevő ajánlatában nem
csatolta a műszaki ütemtervet, nem tisztázta az ajánlati árat, így nem állapítható meg az ajánlati ár,
és ajánlatából nem állapítható meg, hogy a daruzási munkákat alvállalkozó igénybevétele nélkül
hogyan kívánja megoldani.
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Planning & Trading Kft. (1083 Budapest, Rákóczi tér 2. adószám: 11760832-2-42.) nem nyújtott
be hiánypótlást, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe
venni az elbírálás során. Az eredetei ajánlati példány a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja (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) alapján
érvénytelenné nyilvánítható, mert ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a műszaki ütemtervet, nem
tisztázta az adószámát és ajánlatából nem állapítható meg, hogy a daruzási munkákat alvállalkozó
igénybevétele nélkül hogyan kívánja megoldani.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018.

03. 07. Lejárata: 2018. 03. 11.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.

03. 06.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.

03. 06.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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