
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

DEK-542 A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása az EFOP-4.2.1-16-
2017-00015 projekt keretében - 1

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-542 A D-i Egyetem infrastruktúra fejlesztése-1

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://kancellaria.unideb.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

LászlóKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Debrecen HU321 4032

Egyetem Tér 1.

Dr. Nagy-Stieber Elek

nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu +36 52512700/74490

https://unideb.hu/

Második Rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás



Ajánlattevő az elrendelt bírálati cselekményeknek maradéktalanul eleget tett, erre tekintettel megállapításra került, hogy az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 1.  Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 42 hónap; 2. A 36 hónapot meghaladó jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 max. 36 hónap) - 36 hónap; 3.Nettó ajánlati ár - 47 756 645,- Ft + ÁFA

22124801209Épít-Takarít 2004 Bt., 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár Utca 48/A

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

3A 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

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:

1 - MÉK gépszín felújításaRész 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:

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

15479/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 167-379702A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen



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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Hegedűs Tamás e.v.

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár - 47 756 645,- Ft + ÁFA. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legjobb 
ár-érték arányt.

22124801209Épít-Takarít 2004 Bt., 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár Utca 48/A

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélsőérték figyelembevételével történő 
arányosítás.

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:

36778

Szöveges értékelés:

935.7KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

45553

Szöveges értékelés:

1000Épít-Takarít 2004 Bt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az elrendelt bírálati cselekményeknek maradéktalanul eleget tett, erre tekintettel megállapításra került, hogy az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 1. Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 36 hónap; 2. A 36 hónapot meghaladó jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 max. 36 hónap) - 36 hónap; 3.Nettó ajánlati ár - 52 581 486,- Ft + ÁFA

11876566215KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21.

felelős műszaki vezetői feladatok, építőmesteri, gépészeti és villamossági részmunkák.

Hegedűs Tamás e.v., adószám: 67026159-1-35



A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az elrendelt bírálati cselekményeknek maradéktalanul eleget tett, erre tekintettel megállapításra került, hogy az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 1.  Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 42 hónap 2. A 36 hónapot meghaladó jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 max. 36 hónap) - 36 hónap 3. Nettó ajánlati ár: 30 210 227,- Ft + ÁFA

22124801209Épít-Takarít 2004 Bt., 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár Utca 48/A

Ajánlattevő az elrendelt bírálati cselekményeknek maradéktalanul eleget tett, erre tekintettel megállapításra került, hogy az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 1.  Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 36 hónap 2. A 36 hónapot meghaladó jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 max. 36 hónap) - 36 hónap 3. Nettó ajánlati ár: 28 597 776,- Ft + ÁFA

11876566215KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21.

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

3A 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

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:

2 - MÉK talajvizsgáló labor felújításaRész száma, elnevezése:

V.2.12) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen



AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 28 597 776,- Ft + ÁFA. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legjobb 
ár-érték arányt.

11876566215KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélsőérték figyelembevételével történő 
arányosítás.

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:

45554

Szöveges értékelés:

962.6Épít-Takarít 2004 Bt.

36810

Szöveges értékelés:

1000KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

ajánlattevőnként:

Felvonulási létesítmények részmunkái, őrzés védelem, írtás, föld- és sziklamunka részmunkái, falazás és egyéb kőművesmunka 
részmunkái, vakolás és rabicolás részmunkái, szárazépítés részmunkái, asztalos szerkezetek részmunkái, lakatos szerkezetek 
részmunka

Az alvállakozók az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.



45548

741.9Épít-Takarít 2004 Bt.

36839

Szöveges értékelés:

1000KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az elrendelt bírálati cselekményeknek maradéktalanul eleget tett, erre tekintettel megállapításra került, hogy az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 1.  Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 42 hónap 2. A 36 hónapot meghaladó jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 max. 36 hónap) - 36 hónap 3. Nettó ajánlati ár: 109 234 312,- Ft + ÁFA

22124801209Épít-Takarít 2004 Bt., 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár Utca 48/A

Ajánlattevő az elrendelt bírálati cselekményeknek maradéktalanul eleget tett, erre tekintettel megállapításra került, hogy az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 1.  Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 36 hónap 2. A 36 hónapot meghaladó jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 max. 36 hónap) - 36 hónap 3. Nettó ajánlati ár: 68 957 754,- Ft + ÁFA

11876566215KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21.

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

3A 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

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:

3 - MK"A"épület aulák és további helyiségek felújításaRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Igen



V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

4 - NK TEOK épületében irodák, tantermek felújításaRész száma, elnevezése:

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 68 957 754,- Ft + ÁFA. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legjobb 
ár-érték arányt.

11876566215KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélsőérték figyelembevételével történő 
arányosítás.

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:

Szöveges értékelés:

Felvonulási létesítmények részmunkái, őrzés védelem, írtás, föld- és sziklamunka részmunkái, falazás és egyéb kőművesmunka 
részmunkái, vakolás és rabicolás részmunkái, szárazépítés részmunkái, asztalos szerkezetek részmunkái, lakatos szerkezetek 
részmunka

Az alvállakozók az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.

Igen



Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélsőérték figyelembevételével történő 
arányosítás.

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:

42416

Szöveges értékelés:

1000Épít-Takarít 2004 Bt.

36840

Szöveges értékelés:

967.7KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az elrendelt bírálati cselekményeknek maradéktalanul eleget tett, erre tekintettel megállapításra került, hogy az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 1.  Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 42 hónap 2. A 36 hónapot meghaladó jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 max. 36 hónap) - 36 hónap 3. Nettó ajánlati ár: 10 832 575,- Ft + ÁFA

22124801209Épít-Takarít 2004 Bt., 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár Utca 48/A

Ajánlattevő az elrendelt bírálati cselekményeknek maradéktalanul eleget tett, erre tekintettel megállapításra került, hogy az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. 1.  Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 36 hónap 2. A 36 hónapot meghaladó jótállás 
időtartama hónapban (min. 0 max. 36 hónap) - 36 hónap 3. Nettó ajánlati ár: 11 356 223,- Ft + ÁFA

11876566215KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Vécsey Utca 21.

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

3A 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

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



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:

A móratórium időtartama minegyik részre irányadó.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.11Lejárata:2019.02.01Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Hegedűs Tamás e.v.

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 10 832 575,- Ft + ÁFA. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legjobb 
ár-érték arányt.

22124801209Épít-Takarít 2004 Bt., 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár Utca 48/A

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

felelős műszaki vezetői feladatok, építőmesteri, gépészeti és villamossági részmunkák.

Hegedűs Tamás e.v., adószám: 67026159-1-35

2018.12.12

2019.01.31



ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.12.11 16:00:30 DRNSEL

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

I. rész: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás VI.3) 15. pontjában jelezte, hogy élni kíván a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt 
lehetőséggel. Ennek megfelelően a bírálatot kizárólag az értékelési sorrendben legkedvezőbb, azaz az Épít-Takarít 2004 Bt.. és az azt 
követő KE-VÍZ 21 Zrt. ajánlattevő esetében végezte el. A következő ajánlatok érvényessége/érvénytelensége nem került megállapítása:
DRYVIT PROFI Kft. A DRYVIT PROFI Kft.. értékelési szempontokra tett megajnálásai: 1.  Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a 
szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli 
szakmai tapasztalata hónapban - 2 hónap, A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama hónapban - 0 hónap; nettó ajánlati ár: 50 423 
237,- Ft + ÁFA. A súlyszámmal szorzott értékelési pontszám: 662,98. II. rész: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás VI.3) 15. pontjában 
jelezte, hogy élni kíván a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel. Ennek megfelelően a bírálatot kizárólag az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb, azaz a KE-VÍZ 21 Zrt . és az azt követő Épít-Takarít 2004 Bt. ajánlattevő esetében végezte el. A következő 
ajánlatok érvényessége/érvénytelensége nem került megállapítása: DRYVIT PROFI Kft. A DRYVIT PROFI Kft.. értékelési szempontokra 
tett megajnálásai: 1.  Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 2 hónap, A 36 hónapot 
meghaladó jótállás időtartama hónapban - 0 hónap; nettó ajánlati ár: 31 710 180,- Ft + ÁFA. A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszám: 631,29. III. rész: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás VI.3) 15. pontjában jelezte, hogy élni kíván a Kbt. 81. § (5) 
bekezdésében foglalt lehetőséggel. Ennek megfelelően a bírálatot kizárólag az értékelési sorrendben legkedvezőbb, azaz a KE-VÍZ 21 
Zrt . és az azt követő Épít-Takarít 2004 Bt. ajánlattevő esetében végezte el. A következő ajánlatok érvényessége/érvénytelensége nem 
került megállapítása: DRYVIT PROFI Kft. A DRYVIT PROFI Kft.. értékelési szempontokra tett megajnálásai: 1.  Az M.1.) alkalmassági 
követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 2 hónap, A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama hónapban - 0 hónap; nettó
ajánlati ár: 118 549 155,- Ft + ÁFA. A súlyszámmal szorzott értékelési pontszám: 407,18. . IV. rész: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás
VI.3) 15. pontjában jelezte, hogy élni kíván a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel. Ennek megfelelően a bírálatot kizárólag 
az értékelési sorrendben legkedvezőbb, azaz az Épít-Takarít 2004 Bt.. és az azt követő KE-VÍZ 21 Zrt. ajánlattevő esetében végezte el. 
A következő ajánlatok érvényessége/érvénytelensége nem került megállapítása: DRYVIT PROFI Kft. A DRYVIT PROFI Kft.. értékelési 
szempontokra tett megajnálásai: 1.  Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az 
MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban - 2 hónap, A 36 hónapot 
meghaladó jótállás időtartama hónapban - 0 hónap; nettó ajánlati ár: 11 221 385,- Ft + ÁFA. A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszám: 675,75.

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:




