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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Országgyűlés Hivatala

Közbeszerzés
tárgya:

Csomagvizsgálók, keresőkapuk beszerzése (718/2018)

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:

Országgyűlés Hivatala

EKRSZ_
88253093

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Kossuth Lajos Tér 1-3.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Kertész

kozbeszerzes@parlament.hu

Telefon:

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

www.parlament.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Csomagvizsgálók, keresőkapuk beszerzése (718/2018)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000935922018

Postai irányítószám:

1055

Ország:

Magyarország

Hajnalka
+36 14416498

Fax:

+36 14416497

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Kétnézetes csomagvizsgáló röntgenberendezések ki-befutó görgősorokkal, valamint a nukleáris medicinában használt izotópokat
elkülönítetten jelezni képes, személyek ruházatában elrejtett ionizáló sugárzást kibocsátó és fémtartalmú anyagok kimutatására
szolgáló berendezések (kombinált keresőkapuk) beszerzése, telepítése, üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet oktatása, a garancia
fenntartásához, valamint a biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartási és javítási feladatok teljesítése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A Kbt. Második Része, XV. fejezete szerinti nyílt eljárás került alkalmazásra
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:

2018/S 226-516458

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

21210/2018

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
A szerződés száma:

1

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:

EKR000935922018

Igen

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:

1

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

Z&Z Biztonságtechnika Kft., 1141 Budapest, Paskál Utca 27/B

10670130242

Az alkalmasság indokolása: Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek meghatározására a Kbt. 65. § (1) bekezdés alapján
nem került sor. Az ajánlattevő az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott, érvényes engedéllyel igazolta az előírt szakmai
tevékenység (nem helyhez kötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység) végzésére vonatkozó jogosultságát. Az ajánlattevő az
oklevelek másolataival és a szakemberek kötelezettségvállaló nyilatkozataival igazolta, hogy a szerződés teljesítésében részt vesz
: a) egy fő szakember, aki igazoltan elvégezte a gazdasági szereplő által megajánlott csomagvizsgáló berendezés gyártója által
szervezett képzést, valamint b) egy fő szakember, aki igazoltan elvégezte a gazdasági szereplő által megajánlott kombinált
keresőkapu gyártója által szervezett képzést. Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartami elemei: Jótállási időtartama: 24
hónap Hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő: 4 óra Ár (A berendezések összesített nettó ára + a berendezések 12 havi
karbantartási díjának összesített értéke): 112 499 396.- Ft + ÁFA

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

65887
Z&Z Biztonságtechnika Kft.
Szöveges értékelés:

1000

Az egyetlen ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott értékelési módszerek alkalmazásával
mindhárom értékelési részszempontra vonatkozóan 10 pontot kapott.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

10

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 ajánlati felhívás VI.3) pontjában foglaltak szerint az ajánlatok értékelési módszere a következő: 1. értékelési szempont: „Jótállási
időtartama" - „Egyenes arányosítás” módszere. /Jótállás kizárólag teljes hónapra vállalható. A jótállási idő legalább 12 hónap./ 2.
értékelési szempont: „Hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő” - „Fordított arányosítás” módszere (A legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb) /A hibaelhárítás megkezdésének határideje legfeljebb a hibabejelentéstől számítva 8 óra. A vállalt határidőt egész
órában kell megadni./ 3. értékelési szempont: „Ár” - „Fordított arányosítás” módszere (a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb). /Az
ajánlati árat egész számként kell feltüntetni, az ártáblázat kitöltésével kell meghatározni./ 1.) A „Jótállási időtartama” értékelési
részszempont vonatkozásában a legmagasabb értéket tartalmazó egyetlen érvényes ajánlat volt a legkedvezőbb és tíz pontot kapott. 2.
) A „Hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő” értékelési részszempont vonatkozásában a legalacsonyabb értéket tartalmazó
egyetlen érvényes ajánlat volt a legkedvezőbb és tíz pontot kapott. 3.) Az „Ár (A berendezések összesített nettó ára + a berendezések
12 havi karbantartási díjának összesített értéke):” értékelési részszempont vonatkozásában a legalacsonyabb értéket tartalmazó
egyetlen érvényes ajánlat volt a legkedvezőbb és 10 pontot kapott.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Z&Z Biztonságtechnika Kft., 1141 Budapest, Paskál Utca 27/B

10670130242

Az ellenszolgáltatás összege: - az ajánlott termékek ára összesen: 111 839 396.- Ft + ÁFA. - a karbantartás díja 660 000.- Ft +
ÁFA/év, (24 hónapra összesen: 1 320 000.- Ft + ÁFA). - a szerződés ellenértéke mindösszesen: 113 159 396.- Ft + ÁFA. Az
ajánlat kiválasztásának indoka: az egyetlen ajánlat érvényes, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel előnyös az ajánlatkérő
számára.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:

EKR000935922018

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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

Adószáma

V.2.12) 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
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján nincs szerződéskötési moratórium.
2019.01.24

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.01.25

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

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.01.23 14:21:51

lacziad

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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