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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai 
Intézet

Ajánlatkérő 
neve:

Felvonók felülvizsgálata, karbantartása (965)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000972042019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Dél-pesti Centrumkórház - Országos 
Hematológiai és Infektológiai Intézet

EKRSZ_
74552335

Nagyvárad Tér 1.

Budapest HU110 1097

Sebestyén Ádám

szfki@dpckorhaz.hu +36 12196167

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. EKRSZ_
26039220

Bécsi Út 57-59. I. em. 10.

Budapest HU110 1036

Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu



EKR000972042019

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

1. rész: Vállalkozási szerződés keretében a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet szervezeti 
egységeiben üzemben tartott felvonók hatósági felülvizsgálata a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglaltak szerint. Nyertes 
ajánlattevő a mindenkor hatályos a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (és annak 
módosításai) 10. §-a alapján, a 11. § - 15. §-ban foglalt feltételekkel, köteles ellátni az ajánlatkérő által üzemben tartott, összesen 55 db
felvonó hatósági felülvizsgálatát. A nyertes ajánlattevő felelős az általa elvégzett vizsgálatok teljességéért, eredményéért és 
szakszerűségéért a felvonók korának megfelelő időszaki felülvizsgálatok jogszabályban előírt időszaki elvégzéséért. További 
részletezést a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmaz. 2. rész: Vállalkozási keretszerződés keretében a Dél-Pesti 
Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet szervezeti egységeiben üzemben tartott felvonók hatósági 
karbantartása, továbbá eseti javítási feladatok elvégzése. Nyertes ajánlattevő eseti megrendelések alapján köteles ellátni a mindenkor 
hatályos a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (és annak módosításai), továbbá az 
MSZ 04-81 nemzeti szabvány alapján, valamint a műszaki leírásban foglaltak szerint az ajánlatkérő által üzemben tartott, összesen 55 
db felvonó hatósági karbantartását. Továbbá nyertes ajánlattevő feladatát képezi az ajánlatkérőnél felmerülő eseti javítások elvégzése 
is eseti megrendelések alapján. A tervezett tevékenység keretében elvégzendő feladatok az alábbiak a műszaki leírásban foglaltaknak 
megfelelően: 1. Havi átalánydíjas – hatósági karbantartási - feladatok – többek között -: a) A 146/2014 (V.5.) Korm. rend. és 
módosításai, valamint a MSZ 04-81/2018 szabvány szerint a felvonók műszaki és biztonságtechnikai ellenőrzése, az elvégzett feladatok
előírás szerinti dokumentálása. b) A gyártó karbantartási utasítása (ÉMI azonosítószám alapján) által előírt karbantartási munkák 
elvégzése, valamint a karbantartási utasítás szerinti időpontokban a megfelelő elemek és alkatrészek szükség szerinti kenése, 
tisztítása. c) Ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott karbantartási feladatokhoz szükséges tisztítószereket, az utántöltéshez 
szükséges olajmennyiséget biztosítja. - d) 1./ Gépház - izzó csere, - világításkapcsoló javítása, - foglalat csere, - motorvédő ellenőrzése, 
- biztosító betét, fej cseréje, - vezérlőszekrényben vezetékek után húzása, - hajtómű olajszint ellenőrzése, - hajtómű olaj utántöltése, - 
elektromos berendezések (relék, kontaktorok, mágnes kapcsolók, egyéb a felvonókra vonatkozó gyártói utasításokban meghatározott 
más-más elektromos berendezések stb.) működésének ellenőrzése, átvizsgálása, kisebb beégések lecsiszolása, érintkezők beállítása, - 
fék szerkezet helyes működésének ellenőrzése, - tengelykapcsoló működésének ellenőrzése, - gépház ajtó zárhatóságának ellenőrzése, 
- gépház takarítása, - hidraulikus lifteknél- hidraulikus egység átvizsgálása, olajfolyás megszüntetése, olaj utántöltése, tömítőgyűrűk 
cseréje, - szerelvények rögzítésének ellenőrzése, kötőelemek szükség szerinti utánhúzása, - mechanikus alkatrészek (vezetősín, 
emelőlánc, biztonsági zár, ajtózár, emelőlap, görgők, egyéb a felvonókra vonatkozó gyártói utasításokban meghatározott más-más 
mechanikus szerelvények) tisztítása és zsírozása. 2./ Akna - biztonsági zárak ellenőrzése, - ajtók ellenőrzése, - vezetősínek ellenőrzése, 
- feszítősúly tisztítása, zsírzó cseréje, - aknai érzékelők ellenőrzése, - jelzővilágítások ellenőrzése, kiégett izzók pótlása, - aknavilágítás 
izzóinak cseréje, - függesztő kötelek leápolása, - láncok, szelepek, himbafejek állapotának ellenőrzése, - ajtócsukó pumpák 
működésének vizsgálata, - aknai süllyeszték kitakarítása, - függesztő kötelek ellenőrzése (pászmák, elemi szálak), - sebességhatároló 
kötél ellenőrzése. 3./ Fülke - csúszó betétek ellenőrzése, - fej- és rudazatérintkezők tisztítása, - automata ajtómozgató szerkezet 
vizsgálata, leápolása, kezelési és utasítás táblák pótlása. 4./ Ellensúly - csúszó betétek ellenőrzése - kötél bekötés ellenőrzése, - 
vezetősínek ellenőrzése, - ellensúly tagok rögzítésének ellenőrzése, - vezetősínek és tartógyámok letisztítása. 2. Eseti javítási feladatok
– többek között -: a hatósági felülvizsgálatok során feltárt hibák javítása, átalánydíjas hatósági karbantartási feladatokon felüli javítási 
feladatok. A jelen részben rendelkezésre álló nettó keretösszeg nettó 46.000.000,- Ft + ÁFA/2 naptári év (24 hónap) azaz nettó 
negyvenhat-millió Forint. További részletezést a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmaz.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Felvonók felülvizsgálata, karbantartása (965)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Felvonók karbantartása és eseti javításaRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Felvonók felülvizsgálataRész száma, elnevezése:

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:

2019.11.26

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Nem

A tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részét eredménytelennek nyilvánították a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, 
hogy nem került ajánlat benyújtásra.

Igen



EKR000972042019

10392380243Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft, Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 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)

A nyertes ajánlattevő kiválasztása a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik. A fenti szempont szerinti 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontjai esetén az értékelés során adható pontszámok: A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. 
június 4.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: valamennyi 
értékelési részszempont esetén alsó határa: 0, felső határa: 100. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának 
értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti 
pontszámot: Az 1-3. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. számú melléklet A. fejezet 1. pont aa) alpontja 
szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 
megajánlások vonatkozásában vizsgálni fogja, hogy a megajánlott vételár a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető. Erre 
figyelemmel kéri ajánlatkérő az árakat meghatározni. Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbi képlet 
alapján: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max - P min)+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi eleme; Avizsgált: a vizsgált 
ajánlat tartalmi eleme. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a megajánlások vonatkozásában vizsgálni fogja, hogy a
megajánlott vételár a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető. Erre figyelemmel kéri ajánlatkérő az árakat meghatározni. 
Ajánlatkérő a kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a 
részszempontra adott súlyozott pontszámok. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az lesz, amely a részszempontokra 
kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Az eljárás nyertese az az 
ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés).

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:

1000

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

1. Karbantartás nettó havi átalánydíja (nettó HUF/hó): 664 000 / súlyszám: 40 / pont: 100,00 / pont*súlyszám: 
4000,00 2. Eseti javítás nettó óradíja (nettó HUF/óra): 5 500 / súlyszám: 50 / pont: 100,00 / pont*súlyszám: 
5000,00 3. A hibabejelentést követően – az eseti javítási munkák végrehajtásához – a kiérkezésre vállalt 
maximális időtartam (órában megadva, max. 4 óra): 3 / súlyszám: 10 / pont: 100,00 / pont*súlyszám: 1000,00 
Összesen: 10000,00

Szöveges értékelés:

10000.00Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát és 
a kizáró okok fenn nem állását megfelelően igazolta, ezért ajánlata érvényes a nyilatkozati és az igazolási szakaszban is. 
Ajánlattevő neve: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft. Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 60. 1. 
Karbantartás nettó havi átalánydíja (nettó HUF/hó): 664 000 2. Eseti javítás nettó óradíja (nettó HUF/óra): 5 500 3. A 
hibabejelentést követően – az eseti javítási munkák végrehajtásához – a kiérkezésre vállalt maximális időtartam (órában 
megadva, max. 4 óra): 3

10392380243Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft, Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 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
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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:

Figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárás 2. részében kizárólag egy ajánlat került benyújtásra, a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja 
alapján a moratórium lejárta előtt is megköthető a szerződés.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.03.09Lejárata:2020.02.27Kezdete:

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:

A Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft. ajánlattevő ajánlata az eljárás 2. részében mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírtaknak, nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta, ezért az ajánlata érvényes és a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Az ellenszolgáltatás összege: Karbantartás nettó havi átalánydíja nettó: 664 000 HUF/hó; 2. 
Eseti javítás nettó óradíja: 5 500 HUF/óra.

2020.02.26

2020.02.26
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