
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) 

Postai cím: Kassai út 26. 

Város: Debrecen Postai irányítószám: 4028 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: DEK-570 Térfal kialakítása a Debreceni Egyetem Kassai úti Campusán 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A Kassai úti Campuson lévő beruházás célja az elavult kerítések zöldbe „burkolása”, és takarása, egyúttal további lélegző zöldfelület 

kialakítása a környezet számára, nem utolsó sorban pedig a rendkívül magas esztétikai érték megteremtése az egyetem területéhez 

kapcsolódva. A Megrendelő által jóváhagyott koncepció alapján a kerítés túlnyomó részben megmarad, a Kassai úton a déli gyalogos 

bejárat átalakul, valamint egy dinamikus attrakció kerül megvalósításra a buszmegálló környezetében lévő szakaszon. Alapvető cél 

volt továbbá, hogy a kialakított zöldfelület vízigényét állandó jelleggel automata öntözőhálózat biztosítsa. A Kivitelező feladatait 

részletesen a műszaki leírás tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrendben megindított közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bek. alapján. 

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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018. 03. 20. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: - 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:-  2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: - 



V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [] Elnevezés: Térfal kialakítása a Debreceni Egyetem Kassai úti Campusán  

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 4 db 

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, címe: 

DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

4030 Debrecen, Karabély u. 3. 

24880521-2-09 

1.1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-É 

jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 

időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata (Hónap) 

119 hónap 

1.2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 

időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata (Hónap) 

47 hónap 

1.3. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 

időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata (Hónap)  

54 hónap 

2. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (Hónap) 0 hónap 

3. Nettó ajánlati ár (Ft)   47.220.808,-Ft + Áfa 

Indokolás:  

A fenti ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben 

leírtaknak.   



V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

DRYVIT PROFI 

KFT. 

Értékelési 

pontszám  
Súlyszám: 

Értékelési pontszám és 

súlyszám szorzata 

1.1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 

(Hónap)  

119 10 8,00 80,00 

1.2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 

(Hónap) 

47 10 8,00 80,00 

1.3. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 
(Hónap) 

54 10 8,00 80,00 

2. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (Hónap)  0 0 6,00 0,00 

3. Nettó ajánlati ár (Ft)   47 220 808 10 70,00 700,00 

Összesen:       940,00 

 

  
ANNA 95 Bt. 

Értékelési 

pontszám  
Súlyszám: 

Értékelési pontszám és 

súlyszám szorzata 

1.1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 

(Hónap)  

24 2,02 8,00 16,13 

1.2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 
(Hónap) 

12 2,55 8,00 20,43 

1.3. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 
(Hónap) 

12 2,22 8,00 17,78 

2. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (Hónap)  0 0 6,00 0,00 

3. Nettó ajánlati ár (Ft)   49 988 714 9,45 70,00 661,24 

Összesen:       715,58 

 

  

UNIVERSAL BAU 

96 Bt. 

Értékelési 

pontszám  
Súlyszám: 

Értékelési pontszám és 

súlyszám szorzata 

1.1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 
(Hónap)  

24 2,02 8,00 16,13 



1.2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 
(Hónap) 

18 3,83 8,00 30,64 

1.3. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 
(Hónap) 

24 4,44 8,00 35,56 

2. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (Hónap)  0 0 6,00 0,00 

3. Nettó ajánlati ár (Ft)   53 261 092 8,87 70,00 620,61 

Összesen:       702,94 

 

 

  

BÉVISZ ÉPÍTŐ 

KFT. 

Értékelési 

pontszám  
Súlyszám: 

Értékelési pontszám és 

súlyszám szorzata 

1.1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-

É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 
(Hónap)  

12 1,01 8,00 8,07 

1.2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-
ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 

(Hónap) 

0 0 8,00 0,00 

1.3. A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-
ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata 

(Hónap) 

0 0 8,00 0,00 

2. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (Hónap)  0 0 6,00 0,00 

3. Nettó ajánlati ár (Ft)   51 637 733 9,14 70,00 640,12 

Összesen:       648,19 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 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: 2 

Nettó ajánlati ár (Ft): 

Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza; 

A legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma 

a fordított arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 

 

𝑃 =
A 𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

A 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛 ) + P 𝑚𝑖𝑛 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa (10 pont) 

P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 

A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 



 

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-É, MV-ÉG, 

MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai tapasztalata (Hónap)  

Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül az egyenes arányosítást alkalmazza. 

A legkedvezőbb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 

egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 

𝑃 =
A 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡

A 𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛 ) + P 𝑚𝑖𝑛 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa (10 pont) 

P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 

A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (Hónap) 

Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül az egyenes arányosítást alkalmazza. 

A legkedvezőbb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 

egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 

𝑃 =
A 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡

A 𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛 ) + P 𝑚𝑖𝑛 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa (10 pont) 

P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 

A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

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.  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattevő neve: Dryvit Profi Kft. 

Az ajánlattevő címe: 4030 Debrecen, Karabély u. 3. 

Adószáma: 24880521-2-09 

Nettó ajánlati ár: 47.220.808 HUF +ÁFA 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata 

tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

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

kiválasztásának indokai: - 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

Építmények építményvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetői feladatai 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  



Szász Attila (4028 Debrecen, Hadházi u. 16.) 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 -  

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Eredeti szerződéskötési moratórium időszaka: Kezdete: 2018/04/19. / Lejárata: 2018/04/23 

Az összegezés módosítása miatti szerződéskötési moratórium időszaka: Kezdete: (2018/05/09). / Lejárata: (2018/05/14) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/04/18 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/04/18 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján az írásbeli összegezést az 

ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig, egy alkalommal jogosult módosítani. Ajánlatkérő az összegezés 

V. szakasz 2.2) pontját módosította. Az adószám feltüntetésre került. Továbbá módosította az V. szakasz 2.6) pontját. Az ajánlat 

kiválasztásának indoklása módosításra került.  

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 2 (2018/05/08) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2  (2018/05/08) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: - 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

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:  

 

- Anna 95 Építő és Kereskedelmi Bt. (4242 Hajdúhadház, Vadas u. 11.) 

- „Universal Bau ’96” Bt. (4029 Debrecen, Csillag utca 53. fsz. 1.) 

- Bévisz Építő Építőipari Kft. (4060 Balmazújváros, Pacsirta utca 47. A. ép.) 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


