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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Ápolási osztály működtetése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

151A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 150-371022A 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

Az ajánlatkérő ápolási osztályának működtetése 65 ágyon, ápolási szakfeladatainak ellátása, ápolási szolgáltatás nyújtása azok 
számára akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra nem szorulnak, 48 hónap határozott időtartamú 
szolgáltatási szerződés keretében. Ajánlattevő köteles a szerződés hatálya alatt az Ajánlatkérő által meghatározott és megrendelt 
feladatot a hatályos jogszabályok és a szakmai szabályai szerint ellátni. Ajánlattevő a szerződésben meghatározott feladata 
elvégzéséhez szükséges személyi feltételeket a mindenkori minimumfeltétek szerint köteles biztosítani. A tárgyi feltételek közül a 
feladat ellátásához szükséges ingatlant, a szolgáltatáshoz szükséges helyiségeket fix díjas szolgáltatásként, bérleti díj ellenében 
bocsátja rendelkezésre az Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő a feladat ellátásához szükséges, tulajdonában, használatában lévő 
eszközöket térítésmentesen használatába adja az Ajánlattevőnek. A fogyóanyagot, az eszközök pótlását az Ajánlattevőnek kell 
biztosítani.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész, XVII.fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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)

1. értékelési részszempont esetében: A szolgáltatás teljesítésekor érvényes NEAK finanszírozásból kért % (max. a NEAK finanszírozás 
85 %-a, előny a kevesebb) Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2 2019.évi 106.szám; 2019. június 4.) 1.sz.melléklet A.1.aa) pontjaiban foglaltak szerinti 
fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet szerint. A legjobb ajánlat (legalacsonyabb) az értékelési pontszám 
maximumát kapja, a többi ajánlat pedig az ettől az értéktől való eltérés arányával megegyező mértékben kevesebbet. A fordított 
arányosítás során alkalmazott képlet: Alegjobb P= --------------- (Pmax-Pmin)+Pmin Avizsgált P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (
legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, 
ajánlatkérő a számítás során a pontszámokat kettő tizedes jegyig, az összesen pontszámokat egy tizedes jegyig kerekíti a matematikai 
kerekítés szabályai szerint. 2. értékelési szempont esetében: Felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális munkás alkalmazása (max.5 
fő) (fő) Az értékelés a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019.évi 106.szám; 2019. június 4.) 1.sz.melléklet A.1.ab) pontjaiban foglaltak szerinti egyenes arányosítás 
módszerével történik, az alábbi képlet szerint. A maximált érték (5 fő) megajánlása esetén az értékelési pontszám maximumát kapja, a 
többi ajánlat egyenes arányosítással kerül kiszámításra. Az egyenes arányosítás során alkalmazott képlet: A vizsgált P= --------------- (
Pmax-Pmin)+Pmin A maximált P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: 
a pontskála alsó határa Amaximált: a maximált tartalmi elem (5 fő) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A kiszámított 
pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, ajánlatkérő a számítás során a pontszámokat kettő tizedes jegyig, az összesen 
pontszámokat egy tizedes jegyig kerekíti a matematikai kerekítés szabályai szerint.

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:

Ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékelve az ajánlatot a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

1000SZEPU-CARE Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. Benyújtották az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatának az értékelési 
szemponti szerinti tartalmi eleme: 1. A szolgáltatás teljesítésekor érvényes NEAK finanszírozásból kért % (max. a NEAK 
finanszírozás 85 %-a, előny a kevesebb) : 85 2. Felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális munkás alkalmazása (max.5 fő) (fő): 
1

14539248113SZEPU-CARE Korlátolt Felelősségű Társaság, 2740 Abony, Vörösmarty Mihály Utca 11.

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.10.19Lejárata:2019.10.10Kezdete:

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:

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:

Ellenszolgáltatás: A szolgáltatás teljesítésekor érvényes NEAK finanszírozásból kért %: 85. Ajánlata kiválasztásának indoka: 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. A nyertes ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékelve az 
ajánlatot a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő 
által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, benyújtotta az előírt dokumentumokat. Ismertették a vezető 
tisztségviselő végzettségét és képzettségét és megnevezték a teljesítésbe bevonni kíván szakembereket, ismertették 
képzettségüket. Ajánlattevő rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel és hatályos szakmai 
felelősségbiztosítással. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból áll rendelkezésre.

14539248113SZEPU-CARE Korlátolt Felelősségű Társaság, 2740 Abony, Vörösmarty Mihály Utca 11.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

2019.09.30

2019.10.09



EKR000642112019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.09.19 10:14:59 GulyasJanosne58

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




