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Közbeszerzés
tárgya:

Orvosi és egyéb gáz 2019

Ajánlatkérő
neve:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

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:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet

Postai cím:

Győri Út 15.

Város:

Sopron

HU221

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Béresné Bakondi

Kapcsolattartó személy:
kozbeszerzes@
sopronigyogykozpont.hu

EKRSZ_
97694645

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

9400

Ország:

Magyarország

Ágnes

+36 99514200

+36 99514250

Fax:

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

http://www.sopronigyogykozpont.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://ekr.gov.hu/

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Szilvási

duroc1@gmail.com

EKRSZ_
41154256

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Dénes
+36 306950329

Fax:

+36 36784281

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

http://www.sopronigyogykozpont.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://ekr.gov.hu/

EKR000928382018

2019.07.04 15:30:02

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Orvosi és egyéb gáz 2019

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Orvosi és egyéb gáz, valamint cseppfolyós oxigén szállítása, cseppfolyós oxigén tartály és mobil palackok bérlete bérleti szerződési
elemekkel vegyes adásvételi szerződés keretében a székhelyen és két telephelyen; valamint az orvosi gázhálózat teljes körű
karbantartása a székhelyen vállalkozási szerződés keretében 48 hónap időtartamra I. rész Bérlet: Palackbérlet Ajánlatkérő az
egészségügyi és ipari gáz szállítását az Ajánlattevőtől bérelt tartályban és palackokban kéri. Ajánlatkérő a szerződés időtartamára az
alábbi típusú és mennyiségű tartályt és palackokat veszi bérbe: Tétel-sorszám / Mennyiség - 48 hónapra mennyiségi egység kiszerelés
(m3 vagy db) 1. Orvosi oxigén mélyhűtött, cseppfolyós tartály (minimum 3000 kg töltetsúlyú, párologtatóval és nyomáscsökkentővel,
távfelügyeleti rendszerbe integrálva) 1 db 2. Orvosi palackos oxigén 0,4 m3 töltettel: sima 7 db (ebből 4 db max. átmérő 100 mm);
kombi szelepes 23 db

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

2018/S 237-540912

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

240

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Bérlet: Palackbérlet
1
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A szerződés száma:
Igen

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
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:
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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

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest 13241348244
, Váci Út 117
Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 54 767 588.- Ft Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban foglaltaknak, továbbá ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelést, továbbá, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 11300184218
1.
Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 59 902 660.- Ft Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban foglaltaknak, továbbá ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelést, továbbá, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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:
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 13241348244
Út 117
Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 54 767 588.- Ft Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés
teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, ajánlata a
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Logisztika
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Révész Trans Kft.
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:
Nem releváns

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1.
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Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 59 902 660.- Ft Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés
teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata tartalmazza a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot,
ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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:
Szállítási feladatok
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Maltacourt Supply Chain Zrt.
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
SOL Hungary Kft., 1138 Budapest, Faludi Utca 3

Adószáma
23119501241

• SOL Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Faludi u. 3) ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban a
bírálóbizottság megállapította, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az
ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, figyelemmel az alábbiakra: Ajánlatkérő
2019. február 15. napján, 2019. február 20. napján 18:00 órai teljesítési határidővel árindokolás kérést bocsátott ki hivatkozott
ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján
az 1. részben felhívja az ajánlattevőt, hogy az általuk megadott ajánlati árra, illetve egységárakra vonatkozóan nyújtson be
indokolást, tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 1. részében benyújtott három ajánlat ajánlati ára, egységára között Ajánlatkérő
megítélése szerinti az árkülönbség jelentős és az eljárás 1. részének becsült értékéhez viszonyítottan is a megajánlatott
egységárak aránytalanul alacsonyak. A Kbt. 72. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „(1) Az ajánlatkérő az
értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és
erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak
valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. (2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást,
amely különösen a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, b) a
választott műszaki megoldásra, c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, d) az ajánlattevő
által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális
és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való
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lehetőségére vonatkozik.” Ajánlattevő indokolásában mutassa be a megajánlott ellenszolgáltatás (illetve egységárak) mértékének
objektív alapú megalapozottságát, teljesíthetőségét, gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetőségét. Ajánlattevő objektív
indokokkal, konkrét adatokkal igazolja, hogy a vállalása teljesíthető. Árindokolásában részletesen mutassa be, hogy nyertes
ajánlattevőként történő kihirdetése esetén hogyan lenne képes az általa megajánlott ellenszolgáltatás (illetve egységárak)
mellett eleget tenni szerződéses kötelezettségének. Ajánlattevő a fentiekben foglaltak tisztázására nem nyújtott be egyáltalán
árindokolást, ezáltal Ajánlatkérő nem tudott meggyőződni ajánlattevő ajánlati árának megalapozottságáról. Ajánlatkérő február
18. napján a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést intézett ajánlattevők felé 2019. február 25. napján
16:00 órás teljesítési határidővel. A 2019. február 18. napján kelt hiánypótlási felhívás kiküldését követően ajánlattevői jelzés
érkezett Ajánlatkérő felé az EKR rendszerben, egyéb kommunikáció formájában, melynek tartalma alapján Ajánlatkérő
pontosította a hiánypótlási felhívást és megküldte azt Ajánlattevőknek 2019. február 26. napján 16:00 órai teljesítési határidővel.
1. Kérjük, hogy szíveskedjen benyújtani a SOL Hungary Kft. ajánlattevő vonatkozásában az Egységes Európai Dokumentumot (
EEKD) megfelelően kitöltve, figyelemmel arra, hogy annak kitöltése a következők miatt nem megfelelő. a. Az EEKD II. részének
B. pontjában nem került feltüntetésre az egyik képviselő születési helye sem. Kérjük szíveskedjenek az EEKD-t ismételten
benyújtani kiegészítve a hiányzó adatokkal. b. Az EEKD III. rész B. szakaszában minden pontban az „Ez az információ
elektronikusan elérhető?” pontban nemmel nyilatkozott. Az EEKD III. rész C. szakaszában az „Ez az információ elektronikusan
elérhető?” pontban nem került feltüntetésre a kibocsátó hatóság. A fentiekre tekintettel hiánypótlás keretében szíveskedjenek
valamennyi pontot javítani és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján az igazolások kiállítására jogosult
szervet is szíveskedjenek feltüntetni és az EEKD-t teljes terjedelemben hiánypótlás keretében megfelelő adatokkal kitöltve
benyújtani. c. Az EEKD III. részének D pontjában ajánlattevő megadta a kizáró okokra vonatkozóan a kibocsátó hatóságok nevét
és elektronikus elérhetőségét, ugyanakkor „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre „Nem”-mel nyilatkozott. Kérjük
szíveskedjenek a fenti ellentmondást feloldani és szükség esetén az EEKD-t módosított tartalommal ismét benyújtani. E körben
felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő időpontjában már nem működik Nemzetgazdasági Minisztérium,
jogutódja a Pénzügyminisztérium. Kérjük ennek megfelelően szíveskedjenek a kibocsátó hatóságokra vonatkozó információkat az
EEKD-ben feltüntetni. 2. Kérjük, hogy szíveskedjen benyújtani a S.T.G.G. kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában az
Egységes Európai Dokumentumot (EEKD) megfelelően kitöltve, figyelemmel arra, hogy annak kitöltése a következők miatt nem
megfelelő. a. Az EEKD II. részének A. pontjában a gazdasági szereplőkre vonatkozó információk nincsenek kitöltve. Kérjük
szíveskedjenek az EEKD-t ismételten benyújtani kiegészítve a hiányzó adatokkal. b. Az EEKD II. részének B. pontja nem került
kitöltésre. Kérjük szíveskedjenek az EEKD-t ismételten benyújtani kiegészítve a hiányzó adatokkal. c. Kapacitást nyújtó szervezet
az EEKD II. rész C. és D. pontjában nemmel nyilatkozott. Az EEKD II. rész C. és D. pontja csak az ajánlattevő vonatkozásában
értelmezhető. Kérjük, hogy szíveskedjenek az EEKD-t ismételten benyújtani úgy, hogy a fenti pontokat üresen hagyja. d. Az
EEKD III. részének D pontjában ajánlattevő megadta a kizáró okokra vonatkozóan a kibocsátó hatóságok nevét és elektronikus
elérhetőségét, ugyanakkor „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre „Nem”-mel nyilatkozott. Kérjük szíveskedjenek
a fenti ellentmondást feloldani és szükség esetén az EEKD-t módosított tartalommal ismét benyújtani. E körben felhívjuk
ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő időpontjában már nem működik Nemzetgazdasági Minisztérium, jogutódja a
Pénzügyminisztérium. Kérjük ennek megfelelően szíveskedjenek a kibocsátó hatóságokra vonatkozó információkat az EEKD-ben
feltüntetni. 3. Az ajánlatban benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy a
közebszerzési teljesítésével kapcsolatban igénybe kíván venni alvállalkozókat. A nyilatkozatban azonban nem került feltüntetésre
, hogy a közbeszerzésnek melyek azok a részei (tevékenységek), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni. Továbbá ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint nyilatkozat alapján a S.T.G.G. kapacitást nyújtó szervezetet
az M.1) alkalmassági követelmény igazolásához. E tekintetben felhívjuk a figyelmüket a Kbt. 65. § (9) bekezdésére: „Az e törvény
végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására
vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben
vesz részt a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az
ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben.” Előbbi jogszabályi rendelkezésre, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti ajánlattevői
nyilatkozatra tekintettel a nyilatkozatban megjelölt M.1) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt kapacitását
rendelkezésre bocsátó szervezet egyben alvállalkozónak is minősül a megjelölt feladatok / tevékenység részek vonatkozásában.
Fentiekre tekintettel kérjük szíveskedjenek a nyilatkozatok tartalmát összhangba hozni egymással, továbbá szíveskedjenek a
nyilatkozatot kiegészíteni a közbeszerzésnek azon részeivel (tevékenységek), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni. 4. Ajánlatkérő a dokumentáció Ajánlatot igazolás- és nyilatkozatminták pontjában az alábbiakat írta elő: „A
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására
vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (1. sz.
melléklet).” Az ajánlatban benyújtott meghatalmazás az alábbiak alapján nem megfelelő: A meghatalmazásban dr.M.F.G., mint
az S.T.G.G. (aki a kapacitást nyújtó szervezet) ügyvezetője meghatalmazza M.T., mint a SOL Hungary Kft. (aki az ajánlattevő)
alkalmazottját, hogy az Adózót képviselje. A meghatalmazásból nem derül ki, hogy ki az Adózó személye. Az ajánlatban
benyújtott nyilatkozatok alapján mind az S.T.G.G. kapacitást nyújtó szervezetet, mind pedig az ajánlattevő M.T. meghatalmazott
képviseli. A fentiekre tekintettel kérjük, hogy szíveskedjenek benyújtani a kapacitást nyújtó szervezet fentiekre tekintettel
javított meghatalmazást. Továbbá kérjük, hogy szíveskedjenek benyújtani az ajánlattevő M.T. meghatalmazottnak adott
meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 5. Ajánlatkérő a dokumentáció 12.1. pontjában az alábbiakat írta
elő: „Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése
alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet
kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlatban nyilatkoznia kell
az átláthatóságról.” Az ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevő átláthatósági nyilatkozatát. Kérjük, hogy szíveskedjenek
benyújtani ajánlattevő átláthatósági nyilatkozatát (3. sz. melléklet). 6. Ajánlatkérő a felhívás VI.3) pontjában és a dokumentáció
4.15. pontjában előírta, hogy „az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az
az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.” Az
ajánlat nem tartalmazza a S.T.G.G. kapacitást nyújtó szervezet képviselőjének aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Kérjük
, hogy szíveskedjenek benyújtani a kapacitást nyújtó szervezet képviselőjének aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 7.
Ajánlatkérő a dokumentáció Ajánlatot igazolás- és nyilatkozatminták pontjában előírta, hogy csatolni kell az alábbiakat: „
Törzskönyv a következő gázok esetében: Egészségügyi, orvosi oxigén; Szén-dioxid orvosi; Orvosi dinitrogén-oxid, altatógáz”
Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a fenti gázok törzskönyvét (OGYÉI). Kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek
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benyújtani a fenti valamennyi gáz törzskönyvét. 8. Ajánlatkérő a dokumentációban az alábbiakat írta elő: „Jelen közbeszerzési
eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
felelős fordítását is elfogadja.” Ajánlatkérő ajánlatában csatolta a S.T.G.G. kapacitást nyújtó szervezet cégkivonatát német
nyelven. Kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a fenti hivatkozott cégkivonat ajánlattevő általi felelő
fordítását. Ajánlattevő a hiányt nem pótolta határidőben.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - Orvosi gázhálózat karbantartással kapcs feladatok

A szerződés száma:

2
Igen

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
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:

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

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 11300184218
1.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 3 600 000.- Ft Szerződés időtartama alatt a hibabejelentéstől számított kiszállási idő (óra) (
minimum 2 óra – maximum 8 óra): 3 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki,
illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, ajánlata a rendelkezésre álló
fedezetre való tekintettel is megfelelő

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest 13241348244
, Váci Út 117
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 6 486 000.- Ft Szerződés időtartama alatt a hibabejelentéstől számított kiszállási idő (óra) (
minimum 2 óra – maximum 8 óra): 8 Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki,
illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, ajánlata a rendelkezésre álló
fedezetre való tekintettel is megfelelő

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10000

EKR000928382018

Szöveges értékelés:

Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság

4830

Szöveges értékelés:

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 1. értékelési részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): fordított arányosítás A 2. értékelési részszempont: fordított
arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9653 Répcelak, Carl von Linde Út 1.

11300184218

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 3 600 000.- Ft Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére
műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, ajánlata a
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Karbantartási feladatok
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Medactive Pro Kft.
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:
Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Váci 13241348244
Út 117
Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 6 486 000.- Ft Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére
műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint ajánlata tartalmazza a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot, ajánlata a
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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:
Orvosi Gázhálózat karbantartása
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Juhász és Nagy Kft.
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:
M.1. Juhász és Nagy Kft.
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
SOL Hungary Kft., 1138 Budapest, Faludi Utca 3
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Adószáma
23119501241

• SOL Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Faludi u. 3) ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban a
bírálóbizottság megállapította, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az
ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, figyelemmel az alábbiakra: Ajánlatkérő
február 18. napján a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést intézett ajánlattevők felé 2019. február 25.
napján 16:00 órás teljesítési határidővel. A 2019. február 18. napján kelt hiánypótlási felhívás kiküldését követően ajánlattevői
jelzés érkezett Ajánlatkérő felé az EKR rendszerben, egyéb kommunikáció formájában, melynek tartalma alapján Ajánlatkérő
pontosította a hiánypótlási felhívást és megküldte azt Ajánlattevőknek 2019. február 26. napján 16:00 órai teljesítési határidővel.
1. Kérjük, hogy szíveskedjen benyújtani a SOL Hungary Kft. ajánlattevő vonatkozásában az Egységes Európai Dokumentumot (
EEKD) megfelelően kitöltve, figyelemmel arra, hogy annak kitöltése a következők miatt nem megfelelő. a. Az EEKD II. részének
B. pontjában nem került feltüntetésre az egyik képviselő születési helye sem. Kérjük szíveskedjenek az EEKD-t ismételten
benyújtani kiegészítve a hiányzó adatokkal. b. Az EEKD III. rész B. szakaszában minden pontban az „Ez az információ
elektronikusan elérhető?” pontban nemmel nyilatkozott. Az EEKD III. rész C. szakaszában az „Ez az információ elektronikusan
elérhető?” pontban nem került feltüntetésre a kibocsátó hatóság. Az EEKD III. rész B. és C. szakaszában valamennyi információ
elektronikusan elérhető. A fentiekre tekintettel hiánypótlás keretében szíveskedjenek valamennyi pontot javítani és a 321/2015. (
X.30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján az igazolások kiállítására jogosult szervet is szíveskedjenek feltüntetni és az
EEKD-t teljes terjedelemben hiánypótlás keretében megfelelő adatokkal kitöltve benyújtani. c. Az EEKD III. részének D
pontjában ajánlattevő megadta a kizáró okokra vonatkozóan a kibocsátó hatóságok nevét és elektronikus elérhetőségét,
ugyanakkor „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre „Nem”-mel nyilatkozott. Kérjük szíveskedjenek a fenti
ellentmondást feloldani és szükség esetén az EEKD-t módosított tartalommal ismét benyújtani. E körben felhívjuk ajánlattevő
figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő időpontjában már nem működik Nemzetgazdasági Minisztérium, jogutódja a
Pénzügyminisztérium. Kérjük ennek megfelelően szíveskedjenek a kibocsátó hatóságokra vonatkozó információkat az EEKD-ben
feltüntetni. 2. Kérjük, hogy szíveskedjen benyújtani a M-S. Kft. kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában az Egységes Európai
Dokumentumot (EEKD) megfelelően kitöltve, figyelemmel arra, hogy annak kitöltése a következők miatt nem megfelelő. a. Az
EEKD II. részének B. pontjában nem került feltüntetésre a képviselő születési helye. Kérjük szíveskedjenek az EEKD-t ismételten
benyújtani kiegészítve a hiányzó adatokkal. b. Az EEKD III. rész B. és C. szakaszában az „Ez az információ elektronikusan
elérhető?” pontban nem került feltüntetésre a kibocsátó hatóság. Az EEKD III. rész B. és C. szakaszában valamennyi információ
elektronikusan elérhető. A fentiekre tekintettel hiánypótlás keretében szíveskedjenek valamennyi pontot javítani és a 321/2015. (
X.30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján az igazolások kiállítására jogosult szervet is szíveskedjenek feltüntetni és az
EEKD-t teljes terjedelemben hiánypótlás keretében megfelelő adatokkal kitöltve benyújtani. c. Az EEKD III. részének D
pontjában ajánlattevő megadta a kizáró okokra vonatkozóan a kibocsátó hatóságok nevét és elektronikus elérhetőségét,
ugyanakkor „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre „Nem”-mel nyilatkozott. Kérjük szíveskedjenek a fenti
ellentmondást feloldani és szükség esetén az EEKD-t módosított tartalommal ismét benyújtani. E körben felhívjuk ajánlattevő
figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő időpontjában már nem működik Nemzetgazdasági Minisztérium, jogutódja a
Pénzügyminisztérium. Kérjük ennek megfelelően szíveskedjenek a kibocsátó hatóságokra vonatkozó információkat az EEKD-ben
feltüntetni. 3. Az ajánlatban benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy a
közebszerzési teljesítésével kapcsolatban igénybe kíván venni alvállalkozókat. A nyilatkozatban azonban nem került feltüntetésre
, hogy a közbeszerzésnek melyek azok a részei (tevékenységek), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni. Továbbá ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint nyilatkozat alapján az M-S. Kft. kapacitást nyújtó
szervezetet az M.1) alkalmassági követelmény igazolásához. E tekintetben felhívjuk a figyelmüket a Kbt. 65. § (9) bekezdésére: „
Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
olyan mértékben vesz részt a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van,
amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai
tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.” Előbbi jogszabályi rendelkezésre, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
ajánlattevői nyilatkozatra tekintettel a nyilatkozatban megjelölt M.1) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt
kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet egyben alvállalkozónak is minősül a megjelölt feladatok / tevékenység részek
vonatkozásában. Fentiekre tekintettel kérjük szíveskedjenek a nyilatkozatok tartalmát összhangba hozni egymással, továbbá
szíveskedjenek a nyilatkozatot kiegészíteni a közbeszerzésnek azon részeivel (tevékenységek), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. 4. Ajánlatkérő a dokumentáció Ajánlatot igazolás- és nyilatkozatminták pontjában
az alábbiakat írta elő: „A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalva (1. sz. melléklet).” Az ajánlatban benyújtott M-S. Kft. kapacitást nyújtó szervezettől származó
meghatalmazás nem teljes bizonyító erejű magánokirat. Továbbá az ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevő M.T.
meghatalmazottnak adott meghatalmazást. A fentiekre tekintettel kérjük, hogy szíveskedjenek benyújtani a kapacitást nyújtó
szervezettől származó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Továbbá kérjük, hogy szíveskedjenek
benyújtani az ajánlattevő M.T. meghatalmazottnak adott meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 5.
Ajánlatkérő a dokumentáció 12.1. pontjában az alábbiakat írta elő: „Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási
előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes
szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlatban nyilatkoznia kell az átláthatóságról.” Az ajánlat nem tartalmazza
az ajánlattevő átláthatósági nyilatkozatát. Kérjük, hogy szíveskedjenek benyújtani ajánlattevő átláthatósági nyilatkozatát (3. sz.
melléklet). Ajánlattevő a hiányt nem pótolta határidőben.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
EKR000928382018

VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.07.05

Kezdete:

Lejárata:

2019.07.15

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.07.04

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.07.04

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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