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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-554 Váll. szerz. PILOT Kutatólabor. kivitelezé

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

DEK-554 Váll. szerz. PILOT Kutatólabor. kivitelezéKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000281922018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Egyetem Tér 1.

Debrecen HU321 4032

Nagy-Stieber Elek

nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu +36 5251270074490

https://unideb.hu/



EKR000281922018

249A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 247-567063A 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

DEK-554 Vállalkozási szerződés PILOT Kutatólaboratórium létrehozása a Debrecen, Vezér utcai Agrár Innovációs Park területén(
GINOP-2.3.4-15-2016-00002). A beruházás során létrejövő létesítménnyel kapcsolatos fizikai paraméterek: Telek mérete:7153,00 m2 
Tervezett Kutatólaboratórium bruttó alapterülete:1247,96 m2 Földszint:1057,60 m2 Gépészeti szint:1094,44 m2 Tetőfelépítmény:
16,55 m2 Tervezett Kutatólaboratórium nettó (hasznos) alapterülete:2168,59 m2 Beépítettség mértéke:17,45 % Utak, burkolt felületek
:1259,51 m2 Összes beépített és burkolt terület:2507,47 m2 Zöldterületi arány:63,62 % Építménymagasság:8,27 m A steril tisztatéri 
gyártó tevékenység: 13300*31315*3200 mm külső méretű, 100 mm vastagságú PIR töltetű sík felületű falszerkezettel 100 mm 
vastagságú PIR töltetű síkfelületű mennyezettel, mindkét oldalán RAL9002porszórt kivitelben, védőfóliával ellátva, lemez felület 
mindkét oldalon: 0,6 mm, 25my bevonat vastagsággal, fal-és mennyezeti szerkezetek nútos csatlakozású kialakításával készül. Az 
épületben 386,21 m2 nettó alapterületű steril tisztatéri helyiség épül. A steril tisztatérben aluprofilos tisztatéri ajtók kerülnek 
beépítésre 2 db 750 x 2100 mm, 28 db 1000 x 2100mm, 4 db 1400 x 2400 mm névleges méretben, 60 mm ajtólap vastagsággal, eloxált
aluminimum kivitelben, tisztatéri falhoz csatlakozó profilos tokszerkezettel, 3 irányban állítható alumínium szerkezetű tisztatéri 
zsanérokkal, automata mozgó küszöbbel, 24V elektromos csapretesz beépítésével az ajtólapok felső pozíciójába alaphelyzetben nyitott 
állapotban, zöld-piros állapotjelző és vésznyitó nyomógombokkal felszerelve. A steril tisztatérben aktív anyagátadó kerül beépítésre 4 
db 800 x 800 x 1658 mm, 3 db 800 x 800 x 800 mm méretben, 50 mm szerkezeti vastagsággal, PIR keményhab töltet szigeteléssel, 
eloxált alumínium ajtólappal,biztonsági üvegezéssel, felső steril szűrődobozzal, 100 mm légtechnikai csatlakozással, Beépített HEPA 
H14steril szűrővel (150 mm), ISO14644 tisztatéri megfelelőséggel. A steril tisztatérben passzív anyagátadó kerül beépítésre 4 db 800 
x 800 x 800 mm mérettel, 50 mm szerkezeti vastagsággal, PIR keményhab töltet szigeteléssel, eloxált alumínium ajtólappal, biztonsági
üvegezéssel,ISO14644 tisztatéri megfelelőséggel. Az épület külső homlokzatain 791,22 m2 felületen egy rétegben, 1 mm-es 
szemcsemérettel szürke színű nemesvakolat készül. Az épület külső homlokzatain 247,54 m2 felületen szerelt homlokzatburkolat 
készül. Az épületben 592,37 m2 felületen (ebből steril tisztatéri helyiségekben 386,21 m2 felületen) 0,5 cm vastagságban, vezetőképes
, antisztatikus, mechanikai és vegyi terheléseknek ellenálló, kopásálló epoxi műgyanta bevonati rendszerrel ipari padlóburkolat készül.
A steril technológiai területek (tisztaterek) szellőzése,klimatizálása az alábbi leírás alapján történik: A steril technológiai területeken 
az előírt téli hőmérséklet min. 20oC, nyári hőmérséklet max. 24oC, a relatív páratartalom 40-60 % között. Légkezelő berendezés 
vezérlésére alkalmas épületfelügyeleti rendszer kiépítése szükséges. A szükséges tisztasági fokozat a különböző területeken A-B-C és 
D ill. NC és CNC a funkciótól függően. A különböző tisztasági fokozatú terek közti szükséges nyomáskülönbségeket tartani és 
regisztrálni kell. Ezeket a nyomáskülönbségeket helyi kijelző műszereken meg is kell jeleníteni.Ezen terek fűtését és hűtését a szellőző
levegővel biztosítjuk, amit az emeleti gépházban levő légkezelőkkel oldjuk meg. A kívánt szellőző térfogatáram a különböző 
technológiai terekben 20-30-szoros légcsere. A légkezelők 100 % friss levegővel működnek közvetítőközeges hővisszanyerővel az 
elszívó oldaltól. A légkezelőkben előfűtő, hűtő és fűtő kalorifer, frekvenciaváltós ventilátor, több fokozatú szűrő és motoros zsalu lesz.A
steril technológiai fogyasztók kiszolgálására a gépházban és a tetőn osztott rendszerű folyadékhűtőt telepítünk, aminek tartalékaként 
szolgál a légkezelők hűtési igényét kiszolgáló folyadékhűtő hőcserélőn keresztül úgy, hogy a steril technológia kiszolgálása mindig 
elsőbbséget élvez. Az épületben 8 légkezelő berendezés kerül beépítésre, melyek az alábbi területeken biztosítják a szellőzést:
inaktíváló területek (2 db), technológia területek (2 db), iroda területek (1 db), öltöző, zuhanyzó területek(1 db), seedbank (1 db), 
vízgépház (1 db). A légkezelő gép beltéri kivitelű, direkt hűtőegységekkel, levegő visszakeveréssel, fűtési-, hűtési regiszterrel, lezáró 
zsalukkal, szűrőkkel ellátva. A rendszerben a befúvó- és elszívó ventilátor frekvenciaváltós hajtású ventillátorral ellátott, amelyek az 
adott gerincvezetékben állandóstatikus nyomást tartanak.A laboratóriumi technológia steril gőzt igényel, amit egy 1db 390 kW 
teljesítményű gőzfűtésű gőzgenerátor állít elő a földszinti gépészeti térben. A felépítendő kutatólabor a BSL-2 szintű követelmények 
megfelelése érdekében ún. „ház a házban” elv alapján épül. Ez azt jelenti, hogy a belső magban található tisztatéri falrendszer 
elemekből felépülő labor köré épülnek a tisztatéri labor igényeit kielégítő és kiszolgáló berendezések, úgymint: légkezelő 
berendezések,tisztatéri technológiai rendszerek, (mint steril gőz, különböző tisztaságú technológiai vizek, szűrt levegő, stb.) valamint 
az erősáramú és gyengeáramú rendszerek. Ezen energiaforrásoknak a „bejuttatása” a tisztatérbe szoros kapcsolatban áll az azt 
körülvevő épületszerkezettel, és azok átvezetéseivel. Továbbá a szintén BSL-2 szintű szigorú előírásoknak való megfelelés érdekében, 
a tisztatérből elvezetésre és „dekontaminálásra” kerülőanyagok vezetékrendszere ugyanilyen szoros összefüggésben áll a külső 
épületszerkezettel, hiszen az összes kiszolgáló technológiai berendezés csakis a tiszta téren kívül helyezhető el.Emiatt nincsen 
lehetőség a beszerzés részekre történő bontására.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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2A 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

Dryvit Profi Kft. (4030 Debrecen, Karabély utca 3.); adószám: 24880521-2-09 1. Az M.1.) pontra bemutatott, a szerződés teljesítésében
résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban
: 120 2. Az M.2.) pontra bemutatott, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban: 49 3. Az M.3.) pontra bemutatott, a szerződés teljesítésében 
résztvevő szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata 
hónapban: 49 4. A jótállás időtartama hónapban: 72 5. Nettó ajánlati ár forintban: 2 839 602 552 Indokolás: A fenti ajánlat megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

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:

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:

Nem

Az ajánlati felhívás VI.3) pont 20. alpontjában előírásra került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes 
közbeszerzési eljárást indít, mert Ajánlatkérő további támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló 
igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást 
eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel, 
vagyis az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha – a (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - a rendelkezésére
álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. A 
Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján a (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített
adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ha a 41/C. § (1) bekezdésben foglalt valamely ok miatt az ajánlatok 
bontására nem az EKR-ben kerül sor, az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő 
rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt 
az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az 
elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
előkészítése során az EKR-ben rögzítette a rendelkezésre álló fedezet összegét, amely nettó 781.249.597,- Ft és „A rendelkezésre álló 
fedezet a bontáskor közlendő” rovat vonatkozásában is az „Igen” választ jelölte meg. A NEKSZT Kft. tájékoztatása alapján a fedezet 
összege rendszerhiba miatt nem jelent meg a bontási jegyzőkönyvben, azonban Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján az 
EKR-ben rögzített adatokkal igazolni tudja a rendelkezésére álló fedezet összegét. A fentiek alapján Ajánlatkérő az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.09.18 15:35:27 csepregi.judit

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 ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: - Tömb 2002 Kft., 4220 
Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15.; 22757937-2-09

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: 2019.09.18

2019.10.04




