ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001175912018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Közbeszerzés
tárgya:

Veszettség elleni vakcina beszerzése és vakcinázás

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 Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

EKRSZ_
15602086

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

1024

Ország:

Magyarország

Keleti Károly Utca 24.

Egyéb cím adatok:

Bagó

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@nebih.gov.hu

Telefon:

Dániel
+36 709314808

Fax:

+36 17002293

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

http://portal.nebih.gov.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://portal.nebih.gov.hu/

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
91071327

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nyúl

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU

Postai irányítószám:

EKR001175912018

Ország:

Szabadság Utca 43.
Tach

tach.ahmed.walli@csendesconsulting.hu Telefon:

Internetcím(ek)

9082

Ahmed Walli
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.csendesconsulting.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Veszettség elleni vakcina beszerzése és vakcinázás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Évi két vakcinázási kampánya során kampányonként 839.400 adag + 40 % opció vakcina szállítása Összesen 1.678.800 adag a
szerződéses időszakban + 40 % opció Opcióval emelt teljes mennyiség 2.350.320 adag vakcina szállítása. Veszettség elleni vakcinázás
és kapcsolódó szolgáltatások ellátása 2 kampányban, mely egy tavaszi és egy őszi kampányidőszakra oszlik. Kampányonkénti
mennyiség: - 41.970 km² + 20 % területen szimpla szórás: 20 adag/ km² sűrűséggel 1 km-enkénti repülési útvonalakkal a műszaki
leíráshoz mellékelt tájékoztató jellegű térkép alapján; ebből mintegy 70 km² nagyságú terület csak kézi kihelyezéssel immunizálható, Opcionálisan új gócpont észlelése esetén - maximum 1 gócnyi területen, azaz maximum 7850 km2-en 40 adag/ km² sűrűséggel 500
m-enkénti repülési útvonalakkal (dupla szórás), - Opcionálisan Budapest kézi kihelyezéssel történő immunizálása (60 adag/útvonal km
sűrűséggel) maximum 1 alkalommal a mellékelt térkép alapján (a budapesti, opcionális vakcinázás adag száma 6420 adag kihelyezését
jelenti a térképen ábrázolt útvonalon, melynek hossza 107 km; Budapesti kézi kihelyezéssel történő immunizálás: 60 adag/útvonal km
sűrűséggel), - 839.400 adag + 40% csalétekben elhelyezett vakcina repülőgépes és kézi kihelyezése - a Megrendelő által jelen
szerződés teljesítéséhez biztosított vakcinák átvételt követő tárolása és szállítása a kiszórás helyszíneire - lakossági tájékoztató
anyagok elkészítése, megyénként tájékoztató értekezletek tartása, - mintagyűjtéshez szükséges mintavételi eszközök biztosítása, - a
napi rögzített – a műszaki leírásban meghatározott – repülési adatok (különösen repülési nyomvonalak és keletkezett vakcina
koordináta párok) és a napi teljesítményről készített térkép (képernyő képként) megküldése elektronikus formában minden egyes
repülési nap végén a Megrendelőnek, - a teljes kampányt követően a vakcina kiszórás során gyűjtött GPS adatok (repülési útvonalak és
az egyes vakcinák kiszórási koordinátái) térinformatikai módszerekkel történő megjelenítése és bemutatása az Ajánlatkérőnek. Légi
felvételek bemutatása a kijelölt területen el nem végzett szórás indoklására, - az ország immunizált területén 50 km² -enként egy,
összesen 840 darab + 20 % róka vagy aranysakál kilövetése és az illetékes járási állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalhoz
történő juttatása, valamint a szerződéstervezetben részletezett kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (mintavétel). A vakcinázás során
darabos (minimum 1x1x1 cm kiterjedésű) anyag célzott területi kiszórására kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Része, XVII. Fejezete 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a Kbt. 113. § (5) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárás
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:

2019/S 006-010313

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

0086/2019

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:

EKR001175912018

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Veszettség elleni orális vakcina beszerzése

A szerződés száma:

1
Igen

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:

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

VETIMPEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1194 Budapest, Hoffher Albert Utca 3840.

11857648243

Megajánlott állatgyógyászati készítmény pontos megnevezése: LYSVULPEN vakcina A.U.V. Nettó ajánlati ár (vakcina egységára)
Ft/adag: 163 Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

86329
VETIMPEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az értékelés alapján a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, illetve az egyetlen ajánlatot az 1. rész
esetében a VETIMPEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1194 Budapest Hoffher Albert utca 38-40.
) nyújtotta be.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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1000

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:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelelő (érvényes) ajánlatokat az 1. rész esetében a legalacsonyabb ár (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti) értékelési
szempont alapján értékeli.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
VETIMPEX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1194 Budapest, Hoffher Albert Utca 38-40.

11857648243

Nettó ajánlati ár (vakcina egységára) Ft/adag: 163 Az eljárás nyertese az 1. rész tekintetében a VETIMPEX Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb árat megjelenítő,
egyetlen ajánlatot.
Nem

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 ajánlattevő ajánlatában:

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:

Rész száma, elnevezése:

2 - Vakcinázás és kapcsolódó szolgáltatások ellátása

A szerződés száma:

2

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
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Igen

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

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

Hubertus Vadkereskedelmi Kft., 2100 Gödöllő, Simon J Utca 29

10944200213

Nettó ajánlati ár összesen/kampány (nettó HUF): 188 746 660 Szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó
többlettapasztalata (min 0 - max. 9000 óra): 8 375 Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

86433
Hubertus Vadkereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

986.2

Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot, illetve az egyetlen ajánlatot a 2. rész
esetében a Hubertus Vadkereskedelmi Kft. (2100 Gödöllő Simon J. utca 29) nyújtotta be.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
Ajánlatkérő a 2. rész esetében a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti) értékelési szempont alapján értékeli
az alábbi részszempontok szerint: 1. Nettó ajánlati ár összesen/kampány (nettó, HUF) súlyszáma: 80 2. Műszaki-szakmai alkalmasság
körében vizsgált (2. rész M2.3.), legmagasabb szakmai gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet
meghaladó többlettapasztalata (0-9000 óra) súlyszáma: 20 A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont
ajánlati felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték
arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő a legmagasabb pontszámot elérő ajánlatot benyújtó, érvényes
ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként. Nettó ajánlati ár összesen/kampány (nettó, HUF) érétkelési szempont esetében:
Értékelés módszere: fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. 1. számú melléklet: A.1. ba) – A legkedvezőbb
tartalmi elem (ami a legalacsonyabb érték) kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a többi ajánlat tartalmi
elemének pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül meghatározásra. Az így kapott
eredményt szorozzuk a megadott súlyszámokkal. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált (2. rész M2.3.), legmagasabb szakmai
gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (0-9000 óra) értékelési szempont
esetében: egyenes arányosítás (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. 1. számú melléklet: A.1. bb) – A legkedvezőbb tartalmi
elem (ami a legmagasabb érték) kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a többi ajánlat tartalmi elemének
pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül meghatározásra. Azon ajánlattevők, akik nem ajánlanak
meg szakembert vagy olyan szakembert ajánlanak meg, akinek nincs többlettapasztalata, 0 pontot kapnak.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Hubertus Vadkereskedelmi Kft., 2100 Gödöllő, Simon J Utca 29

10944200213

Nettó ajánlati ár összesen/kampány(nettó HUF): 188 746 660 Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlatot, illetve az egyetlen ajánlatot a 2. rész esetében a Hubertus Vadkereskedelmi Kft. (2100 Gödöllő Simon J. utca 29)
nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Repülőgépes vakcina kihelyezés, kézi vakcina kihelyezés, nyomdai szolgáltatás, térinformatikai adatfeldolgozás, fuvarozás,
hűtőházi szolgáltatások

EKR001175912018

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Kapos Airport Kft. (adószáma: 11224983-2-14), RSZ-COOP Légiszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (
adószáma: 11042291-2-04)
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:
Kapos Airport Kft. (adószáma: 11224983-2-14) felhívás VI.4.3. M2.2.); M2.3.); M3.) pontjai esetében, RSZ-COOP Légiszolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (adószáma: 11042291-2-04) Felhívás VI.4.3. M2.3.); M3.) pontjai

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:

2019.01.30

Lejárata:

2019.01.30

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Tekintettel arra, hogy az eljárás mind két része esetében egy Ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, így Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. §
(8) bekezdés a) pontját.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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