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Közbeszerzés
tárgya:

Folyadékhűtők cseréjének tervezése és kivitelezése

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

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:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Postai cím:

Széchenyi Utca 2

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU

Postai irányítószám:

Póczosné Jákfalvi

Kapcsolattartó személy:
ki.akkozb@nav.gov.hu

EKRSZ_
23305041

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1054

Ország:

Magyarország

Szilvia

+36 14125603

Fax:

+36 14125819

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
18446270

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

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Pasaréti Út 122-124.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

hadnagy@witzrt.hu

HU110

Postai irányítószám:

Hadnagy
Telefon:

1026

Ország:

Magyarország

Márton
+36 17888931

Fax:

+36 17896943

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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www.nav.gov.hu

2020.02.12 14:38:46

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Folyadékhűtők cseréjének tervezése és kivitelezése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Nemzeti Adó- És Vámhivatal Budapest, IX. kerület Haller utca 3-5. szám alatti „B” irodaépület tetőtéri 2 darab folyadékhűtő cseréje és
kapcsolódó tervezési, kivitelezési munkái. Ajánlattevő a kivitelezési munkák megkezdése előtt épületgépészeti és elektromos kiviteli
terveket köteles készíteni. Amennyiben a kivitelezés során valamely illetékes hatóság egyéb terveket vagy dokumentációt ír elő, úgy
azok elkészítése, szintén kivitelező feladata. Tervezési feladatok: Helyszíni felmérések Épületgépészeti tervek elkészítése Statikai
vizsgálat Elektromos felülvizsgálat Árazott költségvetés készítése Kivitelezési feladat: A műszaki leírás a csatolt kiviteli tervek (
korábban megvalósult építési munkák alapján) szerint a használatbavételre alkalmas állapotú folyadékhűtő berendezések és a
hozzájuk kapcsolódó építés-szerelési munkák. Részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban.

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

Nemzeti Kbt. 115. § 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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.10.25
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:
Az eljárás eredményes volt:
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1
Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

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

"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037
Budapest, Pomázi Út 15.

12194432241

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 69.451.530.- Ft A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8
COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP) (COP/EER) 0,27
A kötelezően előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legfeljebb további 36 hónap) (
hónap) 36 M1.B pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember, 266/2013.Kr. szerinti G(vagy azzal egyenértékű)jog.
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti többlet tapasztalata(max. 36 hónap) 36 Alkalmasság indoklása: az
ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

10000

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:
1. értékelési szempont: fordított arányosítás 2-4. értékelés szempont: egyenes arányosítás
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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest,
Pomázi Út 15.

12194432241

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 69.451.530.- Ft A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8
COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP) (COP/EER) 0,27
A kötelezően előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legfeljebb további 36 hónap) (
hónap) 36 M1.B pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember, 266/2013.Kr. szerinti G(vagy azzal egyenértékű)jog.
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti többlet tapasztalata(max. 36 hónap) 36 A közbeszerzési eljárás nyertese a
"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest Pomázi Út 15.) tekintettel arra, hogy a
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot tette és ajánlata megfelel a
rendelkezésre álló fedezetnek.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
tervezés, daruzás, erősáramú kivitelezés, hűtőközeg megsemmisítés
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Jelenleg nem ismert.
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.2.8) 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
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

Klima-Express KFT., Magyarország 2244 ÚRI, Rákóczi Út 5

12245301213

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 8. fejezetében a 2. értékelési szempont tekintetében a következőkről
rendelkezett: „A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése és 24. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 3. § 37. pontja alapján
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt
ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot, mely jelen eljárás esetében az 1. és a 2. értékelési szempont esetén a beépítendő
folyadékhűtő berendezések adatlapja (amelynek tartalmaznia kell a berendezés megnevezését és típusát is), a 4. értékelési
szempont esetén a bemutatott szakember megnevezése. Ajánlatkérő a kötelezően előírt 2,8 COP/EER értéken túl, további 0,7
COP/EER értéket tud figyelembe venni az értékelés során. A megajánlott folyadékhűtők COP/EER értékének alátámasztására
Ajánlattevőnek ajánlatához szükséges csatolnia a megajánlott folyadékhűtők adatlapját. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az
EKR rendszerben létrehozott Felolvasólapon kizárólag a kötelezően előírt COP/EER vállalás feletti megajánlásokat kell
feltüntetni.” Ajánlattevő a benyújtott ajánlatához csatolta a megajánlott folyadékhűtő adatlapját, mely adatlapon feltüntetésre
került a megajánlott folyadékhűtő „Hűtési hatékonyság EER”értéke. Az adatlapon szereplő érték és a felolvasólapon „A
beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő
berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP/EER) (COP)” értékelési szempont tekintetében feltüntetett érték
tekintetében azonban Ajánlatkérő ellentmondást tapasztalt, tekintettel arra, hogy a felolvasólapon a jelzett értékelési
részszempont kapcsán a kötelezően előírt (2,8) COP/EER érték feletti megajánlásokat volt szükséges feltüntetni. Ajánlattevő által
a felolvasólapon 2. értékelési részszempont tekintetében feltüntetett érték azonban (0,26) nem került alátámasztásra a szakmai
ajánlat részeként benyújtott termékadatlap alapján. Ajánlattevő a felolvasólapon a 2. értékelési szempont tekintetében 0,26
értéket tüntetett fel, azonban a megajánlott termék tekintetében a 2. értékelési szempont tekintetében benyújtott adatlap
alapján ezen érték helyesen 0,21. Bíráló Bizottság javasolja megállapítani, hogy Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek,
tekintettel arra, hogy „A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó
hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP) (COP/EER)” értékelési részszempontra
tett megajánlás alátámasztására szolgáló szakmai ajánlat részeként benyújtott termékadatlap nem támasztja alá Ajánlattevő
ezen értékelési részszempontra tett megajánlását, amely a Kbt. 71.§ (8) bekezdésére tekintettel olyan jelentős ellentmondás,
amely felvilágosítás kérés keretében nem oldható fel és Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján csak olyan felvilágosítást
kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges. 2. Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok 5. kötetének [Műszaki leírás], „A folyadékhűtő berendezésekkel szemben támasztott követelmények 13.
pontjában a következőkről rendelkezett: 13. maximális üzemi tömeg: 4850 kg/db Ajánlattevő ajánlatához csatolta a beépítendő
folyadékhűtők adatlapját. A benyújtásra került adatlapban foglalt adatok szerint, Ajánlattevő által megajánlott berendezés üzemi
tömege 5169 kilogramm. Bíráló Bizottság javasolja megállapítani, hogy Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek,
tekintettel arra, hogy a megajánlott folyadékhűtő berendezés üzemi tömege 5169 kilogramm, amely nem felel meg a műszaki
leírásban foglalt maximális üzemi tömegnek (4850 kg). Az érvénytelenségről szóló tájékoztatást ajánlatkérő 2020. január 15.
napján küldte meg az EKR-en keresztül.

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192
Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép.

13818704243

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 8. fejezetében a 2. értékelési szempont tekintetében a következőkről
rendelkezett: „A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése és 24. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 3. § 37. pontja alapján
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt
ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot, mely jelen eljárás esetében az 1. és a 2. értékelési szempont esetén a beépítendő
folyadékhűtő berendezések adatlapja (amelynek tartalmaznia kell a berendezés megnevezését és típusát is), a 4. értékelési
szempont esetén a bemutatott szakember megnevezése. Ajánlatkérő a kötelezően előírt 2,8 COP/EER értéken túl, további 0,7
COP/EER értéket tud figyelembe venni az értékelés során. A megajánlott folyadékhűtők COP/EER értékének alátámasztására
Ajánlattevőnek ajánlatához szükséges csatolnia a megajánlott folyadékhűtők adatlapját. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az
EKR rendszerben létrehozott Felolvasólapon kizárólag a kötelezően előírt COP/EER vállalás feletti megajánlásokat kell
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feltüntetni.” Ajánlattevő a benyújtott ajánlatához csatolta a megajánlott folyadékhűtő adatlapját, mely adatlapon feltüntetésre
került a megajánlott folyadékhűtő „EER (bruttó)” értéke. Az adatlapon szereplő érték és a felolvasólapon 2. értékelési szempont
tekintetében feltüntetett érték tekintetében azonban Ajánlatkérő ellentmondást tapasztalt, tekintettel arra, hogy a felolvasólapon
a jelzett értékelési részszempont kapcsán a kötelezően előírt (2,8) COP/EER érték feletti megajánlásokat volt szükséges
feltüntetni. Ajánlattevő által a felolvasólapon 2. értékelési részszempont tekintetében feltüntetett érték (0,9) azonban nem került
alátámasztásra a szakmai ajánlat részeként benyújtott termékadatlap alapján. Ajánlattevő a felolvasólapon a 2. értékelési
szempont tekintetében 0,9 értéket tüntetett fel, azonban a megajánlott termék tekintetében a 2. értékelési szempont
tekintetében benyújtott adatlap alapján ezen érték helyesen 0,09. Bíráló Bizottság javasolja megállapítani, hogy Ajánlattevő
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy „A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum
hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7
COP) (COP/EER)” értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló szakmai ajánlat részeként benyújtott
termékadatlap nem támasztja alá Ajánlattevő ezen értékelési részszempontra tett megajánlását, amely a Kbt. 71.§ (8)
bekezdésére tekintettel olyan jelentős ellentmondás, amely felvilágosítás kérés keretében nem oldható fel és Ajánlatkérő a Kbt.
71.§ (7) bekezdés alapján csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében
szükséges. Az érvénytelenségről szóló tájékoztatást ajánlatkérő 2020. január 15. napján küldte meg az EKR-en keresztül.

B&G Generál Üzemeltetési és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037
Budapest, Kunigunda Útja 78.

25398791241

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 8. fejezetében a 2. értékelési szempont tekintetében a következőkről
rendelkezett: „A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése és 24. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 3. § 37. pontja alapján
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt
ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot, mely jelen eljárás esetében az 1. és a 2. értékelési szempont esetén a beépítendő
folyadékhűtő berendezések adatlapja (amelynek tartalmaznia kell a berendezés megnevezését és típusát is), a 4. értékelési
szempont esetén a bemutatott szakember megnevezése. A megajánlott folyadékhűtők COP/EER értékének alátámasztására
Ajánlattevőnek ajánlatához szükséges csatolnia a megajánlott folyadékhűtők adatlapját Ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési
dokumentumok 1. kötetének 3. „Az ajánlattétel nyelve” elnevezésű fejezetében a következőről rendelkezett: „Az eljárás során
mindennemű kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok
alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles
mellékelni a magyar nyelvű fordításokat, annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek
kell viselnie. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja a
Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján. Idegen nyelvű iratok benyújtása esetén annak hiteles vagy felelős magyar fordítása is
benyújtandó az eredeti idegen nyelvű okirattal együtt a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére figyelemmel. Hiteles fordítás esetén a 24/1986.
(VI.26.) MT rendelet, ill. a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet, valamint az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(XI.26.)
IM rendelet alapján az arra jogosult személy/szervezet végzi el a fordítást és azt a rendeleteknek megfelelő módon hitelesíti.
Felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerűen aláírja és tartalmáért az ajánlattevő
teljes felelősséget vállal. Az utóbbi esetben ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön
nyilatkoznia(/iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő a felelős.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felelős fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával bármikor ellenőriztesse.” Ajánlattevő
benyújtott ajánlatának 11-18. oldalán csatolta a beépítendő berendezések idegennyelvű adatlapját, ajánlatához azonban nem
csatolta a benyújtásra került idegennyelvű adatlap magyar nyelvű fordítását. Kértük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében
szíveskedjen benyújtani a beépítendő berendezések adatlapjának magyar nyelvű fordítását. Ajánlattevő hiánypótlás keretében
sem csatolta a beépítendő berendezések adatlapjának magyar nyelvű fordítását. Bíráló Bizottság javasolja megállapítani, hogy
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy „A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum
hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7
COP) (COP/EER)” értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló, a szakmai ajánlat részeként benyújtott
termékadatlap magyar nyelven nem került benyújtásra, így az Ajánlattevő által „A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt
minimum hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb
további 0,7 COP) (COP/EER)” értékelési szempontra tett megajánlás megalapozottsága nem állapítható meg egyértelműen. Az
érvénytelenségről szóló tájékoztatást ajánlatkérő 2020. január 15. napján küldte meg az EKR-en keresztül.
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