
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1 db bioaktív aerogél kompozitok előállítására és módosítására alkalmas nagynyomású reaktorrendszer beszerzése, mely az alábbi 
részekből áll: • 3 db 0,5 l térfogatú kis méretű kutató-fejlesztő reaktor • 1 db közepes méretű (4 l) módszerfejlesztő reaktor • 1 db 
nagy méretű (20 l) termelő reaktor • vezérlő egységek • előkészítő egységek • kiszolgáló egységek • biztonsági berendezések A 
reaktor: olyan vegyipari berendezés, amely tartalmaz legalább egy, anyagbehelyezésre alkalmas fedéllel vagy ajtóval ellátott 
nyomásálló tartályt, valamint az ahhoz közvetlenül, vagy csővezetéken keresztül kapcsolódó, a tartály feltöltésére, nyomás alatt 
tartására vagy leürítésére szolgáló csapot, szelepet, vagy más elzárásra/feltöltésre/leeresztésre alkalmas eszközt. Reaktorrendszer 
fogalma: olyan összetett vegyipari berendezés, amely a rendszer részeként tartalmaz legalább egy reaktort, valamint azzal együtt 
üzemeltetve legalább egy, a reaktor nyomás alatti működését, feltöltését és/vagy leürítését biztosító eszközt (például pumpát, vagy 
gázpalackot vagy más gázforrást), és a reaktor hűtését és/vagy fűtését biztosító eszközt vagy berendezést. A beszerzés tárgya egy 
olyan specifikus technológiai folyamat megvalósítására alkalmas nyomásálló reaktorrendszer, amely öt (legalább a műszaki 
specifikációban megadott minimális műszaki paraméterekkel jellemzett) reaktort tartalmaz, a reaktorrendszer (a kiírásban megadott 
műszaki paraméterekkel rendelkező) kiszolgáló egységei közös gázellátó rendszeren alapulnak, a rendszer számítógépes és manuális 
üzemeltetésre egyaránt alkalmas, az egységek vezérlése azonos szoftvert használó számítógépes rendszerrel vagy rendszerekkel 
történik. Az oldószerek/anyagok amelyeknek a szerkezeti anyagoknak az üzemi tartományban teljesen ellen kell állni: víz, ammónia, 
aceton, metanol, etanol, 1-propanol, 2-propanol, dimetil-formamid, dimetil-szulfoxid, karbamid. A beüzemeléshez szükséges helyiséget 
és egyéb technikai feltételeket Ajánlatkérő biztosítja. A reaktorrendszer betanítása 2 fő / 2 munkanap (2x8óra időtartamban). 
Ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek 
alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki 
előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-551 Kutatásokhoz nagynyomású reaktorrendszer

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó 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.

Varga Ágnes

varga.agnes@fin.unideb.hu +36 52512700

www.unideb.hu



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

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:

11185/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 123-278733A 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

vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a 
dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett 
egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség 
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására 
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert szervezet minősítése. Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális 
követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza. Az Ajánlatkérő nem biztosítja a 
részekre történő ajánlattétel lehetőségét, mert a felhívás tárgya 1 db reaktorrendszer, mely rendszer moduláris jellegű, de a vezérlése 
és gázrendszere közös, a reaktorrendszer így egy kompakt egységet alkot. A közös szoftver platform és vezérlés miatt a különböző 
beszállítóktól származó egységek kompatibilitási problémái miatt a rendszer működtetése nem oldható meg csak további költségek 
mellett (tervezés, egységbe foglalás, vezérlés), melyre forrás nincs, a folyamatos és biztonságos üzemeltetés pedig nem garantált.

Kbt. II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen



1.Nettó ajánlati ár.Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni.Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza.Súlyszám:60.A legjobb,azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot kapja. A 
többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra. 2.Reaktoronként kettő, egymással átellenes oldalon 
lévő betekintő ablak kialakítása a reaktorokon (minimum 2 db maximum 5 db reaktoron) A reaktorban zajló folyamatok videó vagy 
spektrofotometriás követése érdekében két egymással átellenes betekintő (ablak) kialakítása reaktoron. Az 5 db, vagy annál nagyobb 
megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. Az 2 darabnál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az 
ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a
két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza. Súlyszám: 10 3.Tervezett üzemi nyomás (minimum 300 bar 
maximum 600 bar) Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást 
alkalmazza. A 600 bar, vagy annál nagyobb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. A 300 bar-nal 
kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek 
nyilvánítja. Súlyszám: 10 4.Tervezett üzemi hőmérséklet (minimum 200 °C maximum 300 °C) Ajánlatkérő az értékarányosítás 
módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza. A 300°C, vagy annál nagyobb megajánlások 
egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. A 200 °C -nál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 10 5.Dekompresszió alsó sebességkorlátja (minimum 0,1 bar
/perc maximum 0,5 bar/perc) Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélső érték figyelembe vételével történő 
arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő számára kedvezőbb a kisebb érték. A 0,1 bar/perc és annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontot kapják. A 0,5 bar/perc-nél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 5 6.Reaktorrendszer hűtési hőmérséklete a reaktorok és 
hőcserélők esetén (minimum 0°C maximum 10°C) Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélső érték figyelembe 

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:

14613

Szöveges értékelés:

558.79Szelence Képviseleti Kft.

17218

Szöveges értékelés:

650"KIS" Szerelő és Kereskedő Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Nettó ajánlati ár: 92.213.000 HUF + Áfa 2. Reaktoronként kettő, egymással átellenes oldalon lévő betekintő ablak kialakítása 
a reaktorokon (minimum 2 reaktoron maximum 5 reaktoron): 2 darab 3. Tervezett üzemi nyomás (minimum 300 bar maximum 
600 bar): 300 bar 4. Tervezett üzemi hőmérséklet (minimum 200 °C maximum 300 °C): 200 °C 5. Dekompresszió alsó 
sebességkorlátja (minimum 0,1 bar/perc maximum 0,5 bar/perc): 0,5 bar/perc 6. Reaktorrendszer hűtési hőmérséklete a 
reaktorok és hőcserélők esetén (minimum 0 °C maximum 10 °C): 10 °C Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

12141300213Szelence Képviseleti Kft., 2600 Vác, Csatamező Út 2.

1. Nettó ajánlati ár: 85.880.000 HUF + Áfa 2. Reaktoronként kettő, egymással átellenes oldalon lévő betekintő ablak kialakítása 
a reaktorokon (minimum 2 reaktoron maximum 5 reaktoron): 2 darab 3. Tervezett üzemi nyomás (minimum 300 bar maximum 
600 bar) : 300 bar 4. Tervezett üzemi hőmérséklet (minimum 200 °C maximum 300 °C): 200 °C 5. Dekompresszió alsó 
sebességkorlátja (minimum 0,1 bar/perc maximum 0,5 bar/perc): 0,1 bar/perc 6. Reaktorrendszer hűtési hőmérséklete a 
reaktorok és hőcserélők esetén (minimum 0 °C maximum 10 °C): 10 °C Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

10466164205"KIS" Szerelő és Kereskedő Kft., 3792 Sajóbábony, Gyártelep Gyártelep 1

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye



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:

2018.10.24Lejárata:2018.10.11Kezdete:

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:

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 85.880.000 HUF + Áfa Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

vételével történő arányosítást alkalmazza. Ajánlatkérő számára kedvezőbb a kisebb érték. A 0°C megajánlások a maximális értékelési 
pontot kapják. A 10°C-nál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Súlyszám: 5 Értékelésre vonatkozó további szabályok az összes értékelési szempont 
vonatkozásában: A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő 
összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. A Kbt. 77. § (5) bekezdésével 
összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési 
pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot 
kapott. Ha a legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart. Ajánlatkérő alkalmazza 
a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján közzétett a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról útmutatóját. (KÉ 2016. évi 147. szám)

2018.10.10

2018.10.10



ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.10.10 15:10:33 VargaAgnes

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az 
eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt 
Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát nem végezte el, azok érvényességét nem vizsgálta: - Szelence Képviseleti Kft. (
2600 Vác, Csatamező u. 2.)

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:




