
EKR000123482018

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-588_Vállalkozási szerződés mintafeldolgozó épület létrehozására GINOP-2.3.3-15-2016-00002 sz. pályázat kereteiben

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

www.unideb.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670/73070Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

DEK-588_Vállalkozási szerződés mintafeldolgozó épület létrehozására 
GINOP-2.3.3-15-2016-00002 sz. pályázat kereteiben

Közbeszerzés 
tárgya:

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000123482018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Debrecen HU321 4032

Egyetem Tér 1.

Csepregi Judit

csepregi.judit@fin.unideb.hu +36 52512700/73061



EKR000123482018

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:

2018.08.24

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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-588_Vállalkozási szerződés mintafeldolgozó épület létrehozására GINOP-2.3.3-15-2016-00002 sz. pályázat kereteiben A 
Debreceni Egyetem, a GINOP-2.3.3-15-2016-00002 azonosítószámú projekt szerint egy Mintafeldolgozó épület létrehozását tervezi a 
DE AKIT Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telepén. A nyertes ajánlattevő által megvalósítandó Mintafeldolgozó épület a telep 
kutatási tevékenységét szolgálná ki. Az épület tervezetten a növénytermesztési kísérletekből megszedett, tudományos értékelés alapját
szolgáló teljes növényi szemminták és talajminták átmeneti tárolására és feldolgozására hasznosítandó. Ebben az épületben kerül 
kimérésre a tápanyag gazdálkodási kísérletekben felhasznált több ezer műtrágya adag grammra pontosan. Az épület további funkciója 
szerint a különböző kísérletekhez használt segédanyagok elhelyezésére is szolgál. Az épület emellett az egyetemi hallgatók gyakorlati 
képzőhelyét is biztosítja, mivel itt demonstrálható a beszállított mintákból, tantárgyi anyag és kutatási tevékenység is. Az építési 
beruházás keretében megvalósul egy bruttó 96,20 m2-es beépített területű és nettó 90,18 m2 hasznos alapterülettel rendelkező 
Mintafeldolgozó épület. A létesítmény rendeltetési egységei oktatási és kutatási funkciókat látnak el. Az épület tervezetten egy szintes,
földszintes kialakítású, a rendeltetésnek megfelelő fő funkció ellátásához kialakításra kerül egy minta előkészítő, egy mintafeldolgozó 
és egy eszköztároló helyiség. Tervezett Mintafeldolgozó bruttó alapterülete: 96,20 m2 Tervezett Mintafeldolgozó nettó (hasznos) 
alapterülete: 90,18 m2 Felhívjuk ezen felül az Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott tervdokumentációban foglaltak megismerése, 
illetve az árazatlan költségvetésben lévő függvények, hivatkozások ellenőrzése, és azok megfelelően való alkalmazása az Ajánlattevő 
felelőssége és kötelessége. A megvalósítandó beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok (tervek és árazatlan 
költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos 
behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az 
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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1. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai 
többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét 
alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát az 1. értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált = (Avizsgált – 
Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax – Pmin) + Pmin. 2. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.2.)
alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 
Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát a 
2. értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax – 
Pmin) + Pmin. 3. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli 
szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás 
módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát a 3. értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált = (
Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax – Pmin) + Pmin. 4. 36 hónapon felüli jótállási időtartam
(minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi 
képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát a 4. értékelési részszempont esetén: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(
Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax – Pmin) + Pmin; A fenti képlet esetében: Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 

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:

35816

Szöveges értékelés:

940DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai 
többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24 hónap 2. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.2.) 
alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 24 
hónap): 24 hónap 3. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon 
felüli szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 24 hónap 4. 36 hónapon felüli jótállási időtartam (
minimum 0 hónap, maximum 24 hónap): 0 hónap 5. Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (Ft + Áfa): 23.378.360 Ft + Áfa 
Indokolás: A fenti ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak.

24880521209DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 4030 Debrecen
, Karabély Utca 3.

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

5A 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:
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.10.24Lejárata:2018.10.17Kezdete:

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:

B-Ép Profi Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Karabély u. 3.; adószám: 23081499-2-09), M.1.3) alkalmassági követelmény

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 (tartalékkeret nélkül; Ft + Áfa): 23.378.360 Ft + Áfa Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban 
meghatározott értékelési szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

24880521209DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 4030 Debrecen, 
Karabély Utca 3.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a 
pontskála alsó határa (0 pont) A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja (24 hónap) A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap) 5. Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (Ft + 
Áfa): A legjobb, 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 ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Építmények és/vagy szabad terek közép- és/vagy kisfeszültségű rendszerek szerelési munkáinak vezetése

B-Ép Profi Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Karabély u. 3.; adószám: 23081499-2-09)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.10.16 09:37:50 csepregi.judit

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (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: - Épít-Takarít 2004 Bt. (
4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár u. 48/a.) - Bévisz Építő Kft. (4060 Balmazújváros, Pacsirta utca 47. A. ép.) - Universal Bau ’96 Bt. (
4029 Debrecen, Csillag u. 53. fszt. 1.) - KO-PAFER Kft. (4033 Debrecen, Kőműves utca 34.)

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: 2018.10.16

2018.10.16




