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II.szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 14532890Fax:+36 14532889Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 99514250Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs IntézetAjánlatkérő 
neve:

Háztechnikai feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001016752022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet

15367716208

Győri Út 15.

Sopron HU221 9400

Vargáné Kampós Gyöngyi

kozbeszerzes@sopronigyogykozpo
nt.hu

+36 99514200

http://www.sopronigyogykozpont.hu

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. 12762631241

Bécsi Út 67

Budapest HU110 1036

Bartalis Irén

bartalis.iren@syntron.hu

http://www.sopronigyogykozpont.hu
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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

147A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 145-414208A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Háztechnikai feladatok ellátása a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Háztechnikai feladatok ellátása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Második része

Uniós Nyílt eljárás
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1)        Ajánlati árra vonatkozó követelmények (1. sz. értékelési szempont)

1.3.        Az 1. szempont értékelési módszere:

Ajánlatkérő az 1.  értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (Nettó összesen) 10 pontot ad, a többi 
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (2020. 
március 25. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. 

Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:        a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max:        a pontskála felső határa, azaz 10
P min:        a pontskála alsó határa, azaz 0
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2)        Minőségi szempont (2. sz. értékelési szempont): 
A Kbt. 76. § (13) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében:

A 2., 3., 4., és 5. értékelési szempont [A teljesítésbe bevonni kívánt szakember 
szakmai tapasztalata/többlet szakmai tapasztalata (hónap)] tekintetében alkalmazásra kerülő módszer:

Az M.1.1., valamint az M.1.3. alkalmassági feltételhez nem kapcsolódik szakmai tapasztalatra vonatkozó elvárás, Ajánlatkérő e két 
esetben az alkalmassági feltételnek való megfelelés vonatkozásában bemutatott szakember egészségügyi intézmény üzemeltetésében 
szerzett tapasztalatát értékeli.

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:

100

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

Ajánlatkérő a beérkező ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szempontja 
alapján értékelte.

Szöveges értékelés:

100HT-FM Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1.a. Nettó általánydíj (Ft/év): 64 560 000
1.b. Rendkívüli eset/helyettesítés Nettó összesen Ft.: 181 000
2. Az M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott villamosmérnök híradástechnikai szakirányú
végzettséggel rendelkező szakember egészségügyi intézmény üzemeltetésében szerzett tapasztalata
(0-36 hónap) : 186 
3. Az M.1.2. alkalmassági követelményre bemutatott villanyszerelő szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 212
4. Az M.1.3. alkalmassági követelményre bemutatott nyomástartó edénygépész végzettséggel
rendelkező szakember egészségügyi intézmény üzemeltetésében szerzett tapasztalata (0-36 hónap) : 174
5. Az M.1.4. alkalmassági követelményre bemutatott elektroműszerész végzettséggel rendelkező
szakember bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) : 110

Ajánlattevő az alkalmassági feltételnek való megfelelést igazolta, nem áll kizáró okok hatálya alatt, egyedüli ajánlattevőként a 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.

27510014208HT-FM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9400 Sopron, Deák Tér 60.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen
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Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1.a. Nettó általánydíj (Ft/év): 64 560 000
1.b. Rendkívüli eset/helyettesítés Nettó összesen Ft.: 181 000
2. Az M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott villamosmérnök híradástechnikai szakirányú
végzettséggel rendelkező szakember egészségügyi intézmény üzemeltetésében szerzett tapasztalata
(0-36 hónap) : 186 
3. Az M.1.2. alkalmassági követelményre bemutatott villanyszerelő szakember alkalmasságon felüli
szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 212
4. Az M.1.3. alkalmassági követelményre bemutatott nyomástartó edénygépész végzettséggel
rendelkező szakember egészségügyi intézmény üzemeltetésében szerzett tapasztalata (0-36 hónap) : 174
5. Az M.1.4. alkalmassági követelményre bemutatott elektroműszerész végzettséggel rendelkező
szakember bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) : 110

Ajánlattevő az alkalmassági feltételnek való megfelelést igazolta, nem áll kizáró okok hatálya alatt, egyedüli ajánlattevőként a 
legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.
A rendelkezésre álló fedezet kiegészítésre kerül.

27510014208HT-FM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9400 Sopron, Deák Tér 60.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az M.1.2., valamint az M.1.4. alkalmassági feltételnek való megfeleléshez két év egészségügyi intézmény üzemeltetésében szerzett 
szakmai tapasztalat szükséges, Ajánlatkérő az ezt meghaladó szakmai tapasztalatot értékeli.
Az alkalmazásra kerülő képlet:
P= Avizsgált/Alegjobb*(Pmax – Pmin )+Pmin
Ahol:
P= a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma
Pmax= a pontskála felső határa
Pmin= a pontsála alsó határa
Alegjobb= a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált= a vizsgát ajánlat tartalmi eleme
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A Kbt. 131. § (8) a) pontja alapján a szerződés moratórium tartása nélkül megköthető.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

2022.09.26

2022.09.26
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