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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Légszennyezettséget mérő monitoring állomás

Ajánlatkérő
neve:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Tér 1

Város:

Kaposvár

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Szőke

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU232

ekr.kozbeszerzes@gmail.com

Telefon:

15731591214

Nemzeti azonosítószám

7400

Ország:

Magyarország

Nikolett
+36 82501501

+36 17974168

Fax:

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

www.kaposvar.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Ceu Tender Consulting Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Számadó Utca 19. fszt. 3.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

iroda@ceutender.hu

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Kozeschnik-Rönky
Telefon:

Postai irányítószám:

+36 17829640

1118

Ország:

24772699243

Magyarország

Zsófia
Fax:

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

www.kaposvar.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Légszennyezettséget mérő monitoring állomás

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Kaposvár légszennyezettségét mérő monitoring állomás telepítése, műszerekkel történő felszerelése, továbbá karbantartása a LIFE IP
HungAIRy (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt keretében.
Kaposvár légszennyezettségét mérő monitoring állomás telepítése, műszerekkel történő felszerelése, továbbá karbantartása.
Környezeti levegő vizsgálatára kialakított mérőállomás, beépített, folyamatos üzemű gázelemzőkkel (SO2, NO/NO2/NOx, CO, O3,
nagy térfogatáramú PM mintavevő) és szálló por monitorral/monitorokkal (PM10 és PM2,5), meteorológiai egységgel, a gázelemzők
működtetését biztosító berendezésekkel (gázkeverővel, null-gáz generátorral, a rendszeres ellenőrzéshez szükséges tanúsított
anyagmintákkal), adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerrel.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbiak:
I. Telepítés: Megfelelő aljzat kiépítése és az áramellátás kialakítása.
II. A mérőállomás felszerelés szállítása:
1. Környezeti SO2 -gázelemző, 1 db.
2. Környezeti CO – gázelemző, 1 db.
3. Környezeti NO/NO2/NOx – gázelemző, 1 db.
4. Környezeti O3 – gázelemző, 1 db.
5. Szállópor monitorok – PM10 (1 db.) és PM2.5 (1 db.)
6. Kalibrátor, 1 db.
7. Null-levegő generátor, 1 db.
8. Gázpalack reduktorral, 1 db.
9. Mintavevő rendszer, 1 db.
10. Meteorológiai egység, árboccal, 1 db.
11. Adatgyűjtő, adatfeldolgozó rendszer, 1 db.
12. Mérőkonténer, 1 db.
III. Karbantartás:
Kötelező helyszíni karbantartás félévente 1 alkalommal 2026. december 31-ig.
Kötelező jótállás: 12 hónap. Ezen felül vállalt minimum 0, maximum 12 hónapnyi (többlet) jótállás értékelés keretében kerül
figyelembevételre.
A jótállási időtartam alatt helyszíni szervizszolgáltatás ellátása, melynek a meghibásodás nyertes ajánlattevő felé való közlésétől
számított minimum 24, maximum 72 órán belüli megkezdése értékelés keretében kerül figyelembevételre.
Ajánlatkérő – a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – sajátos feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a
szerződés megkötésekor rendelkeznie kell „műszerek kereskedelme és szervize” alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001:2015
szabvány szerinti minőségirányítási, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó
tanúsítvánnyal. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjában érvényes, a nevére szóló tanúsítvány másolati példányát
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő részére benyújtani. Közös ajánlattétel esetén – szerződéskötéskor – az előírt
követelménynek együttesen kell megfelelni. Az előírt tanúsítvány igazolása határidőre történő rendelkezésre bocsátásának
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elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Ajánlatkérő – a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – sajátos feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie
kell a gyártótól származó, a megajánlott készülékekre és szoftverekre vonatkozó, MAGYARORSZÁGra érvényes kereskedelmi és
szerviz jogosultsággal. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjában igazolni az előbbieket, és a jogosultságot igazoló
dokumentumok másolati példányát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő részére benyújtani. Közös ajánlattétel
esetén – szerződéskötéskor – az előírt követelménynek együttesen kell megfelelni. Az előírt jogosultság igazolása határidőre történő
rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentációban.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal
egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

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

2021/S 050-123199

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

50

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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
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Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].
A Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának érvénytelenségére figyelemmel az értékelési
szempontok szerinti értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő, azaz az YSSELBACH Kft. ajánlatának bírálatától
AK eltekintett, tekintettel arra, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és
értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike
meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vagy az ajánlatok
bírálatának hiányában is megállapítható, hogy egyéb okból az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye. Jelen esetben az
YSSELBACH Kft. ajánlata bírálatának hiányában is megállapítható, hogy az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye.
Ajánlatkérő 2021. június 23. napján a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az YSSELBACH Kft, mint jelen eljárásban az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati ára az egyösszegű nettó
61 015 876 Ft-on felül félévenként további nettó 7 125 000 Ft 2026. december 31. napjáig.
Az EKR-ben is rögzített és a bontás során ismertetett anyagi fedezet összege pedig összesen nettó 67 882 949 Ft, mely a 2026.
december 31-ig szükséges legalább 6 félévnyi karbantartási igényre is figyelemmel, nem nyújt fedezetet az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett YSSELBACH Kft. ajánlattevővel kötendő szerződés teljesítésére.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2093
Budajenő, Szőlőhegyi Utca 8.

11118826213

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az értékelési szempontok szerinti értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő, azaz a Green Lab
Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatával kapcsolatosan Kbt. 72. § szerinti árindokolás és
hiánypótlás volt szükséges.
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti indokoláskérés tárgyú dokumentumot 2021. június 1. napján küldte meg az
ajánlattevőknek az EKR rendszeren keresztül.
A Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság a 2021. június 8. napján 16:00 órakor lejáró lejáró
indokolási határidőig nem nyújtott be árindokolást.
Fentiekre figyelemmel ajánlatkérő 2021. június 22. napján a Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű
Társaság ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek nyilvánította.
***
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Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívás tárgyú dokumentumot 2021. június 1. napján küldte meg az ajánlattevőknek az EKR
rendszeren keresztül.
A Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság a 2021. június 8. napján 16:00 órakor lejáró
hiánypótlási határidőig nem nyújtott be hiánypótlást.
A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlás során már nem pótolhatók.
A Kbt. 71. § (10) bekezdés alapján, ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben
teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Az eredeti ajánlati példány pedig hiányos, tekintettel arra, hogy nem tartalmazza az S-pro null- gáz generátorának és
kalibrátorának, valamint a Lastem meteorológiai egységre vonatkozó részletes leírását.
Fentiekre figyelemmel ajánlatkérő 2021. június 22. napján a Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű
Társaság ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek nyilvánította.

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

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Nem releváns, a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánították.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.06.23
2021.06.23

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:
A Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának érvénytelenségére figyelemmel az értékelési
szempontok szerinti értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő, azaz az YSSELBACH Kft. ajánlatának bírálatát
ajánlatkérő nem végezte el, tekintettel arra, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok
bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok
mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vagy az
ajánlatok bírálatának hiányában is megállapítható, hogy egyéb okból az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye. Jelen
esetben az YSSELBACH Kft. ajánlata bírálatának hiányában is megállapítható volt, hogy az eljárás eredménytelenné nyilvánításának
van helye.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

