
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló DEK-601 Klíma karbantartás és szivárgásvizsgálat
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott  Nyílt eljárás ajánlatok
bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.12.06 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 8 darab, azaz nyolc 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Klímák és hűtőgépek karbantartása 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 197103960 HUF

A rész neve és száma: Szivárgásvizsgálat 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 35625600 HUF

A rész neve és száma:

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
 3937 Komlóska Szkalka Köz 1.Székhelye:

Rész neve: Klímák és hűtőgépek karbantartása (1)

1. Üzemzavar esetén a 
hiba bejelentésétől 
számítva vállalkozó 
mennyi időn belül kezdi 
meg a hiba elhárítását 
munkaidőben (perc) (
min. 60 perc - max. 180 
perc) :

120

2. M2.-2. pont szerinti 
minősítés nélküli Hűtő- 
és 
klímaberendezés-szerelő
, karbantartó 
vizsgabiz.rendelkező 
szakemberek közül az 
értékelésre bemutatott 
szakember kötelezően 
előírt 60 hónapot 
meghaladó szakmai 
tapasztalata (hónap) (
min. 0 - max. 72):

72

Nettó ajánlati ár (HUF/
hó):

6 786 184

Rész neve: Szivárgásvizsgálat (2)



1. Az M2.-3. pont 
H-I., H-II. vagy 
H-IV. vagy annak 
megfelelő korábbi 
kategóriás 
minősítéssel 
rendelkező 
szakemberek közül 
az értékelésre 
bemutatott 
szakember 
kötelezően előírt 
12 hónapot 
meghaladó szakmai
tapasztalata (
hónap) (min. 0 
hónap–max. 72 
hónap):

72

Nettó ajánlati ár (
HUF/hó):

503 082

Ajánlattevő neve: CLH Hűtés,- és Klímatechnikai Kft.
 1149 Budapest Pillangó Utca 28.Székhelye:

Rész neve: Klímák és hűtőgépek karbantartása (1)

1. Üzemzavar esetén a 
hiba bejelentésétől 
számítva vállalkozó 
mennyi időn belül kezdi 
meg a hiba elhárítását 
munkaidőben (perc) (
min. 60 perc - max. 180 
perc) :

180

2. M2.-2. pont szerinti 
minősítés nélküli Hűtő- 
és 
klímaberendezés-szerelő
, karbantartó 
vizsgabiz.rendelkező 
szakemberek közül az 
értékelésre bemutatott 
szakember kötelezően 
előírt 60 hónapot 
meghaladó szakmai 
tapasztalata (hónap) (
min. 0 - max. 72):

72

Nettó ajánlati ár (HUF/
hó):

8 543 000

Rész neve: Szivárgásvizsgálat (2)

1. Az M2.-3. pont 
H-I., H-II. vagy 



H-IV. vagy annak 
megfelelő korábbi 
kategóriás 
minősítéssel 
rendelkező 
szakemberek közül 
az értékelésre 
bemutatott 
szakember 
kötelezően előírt 
12 hónapot 
meghaladó szakmai
tapasztalata (
hónap) (min. 0 
hónap–max. 72 
hónap):

72

Nettó ajánlati ár (
HUF/hó):

833 000

Ajánlattevő neve: LÉGBER SZERVIZ KFT
 4030 Debrecen Mikepércsi Utca 59 fsz 4Székhelye:

Rész neve: Szivárgásvizsgálat (2)

1. Az M2.-3. pont 
H-I., H-II. vagy 
H-IV. vagy annak 
megfelelő korábbi 
kategóriás 
minősítéssel 
rendelkező 
szakemberek közül 
az értékelésre 
bemutatott 
szakember 
kötelezően előírt 
12 hónapot 
meghaladó szakmai
tapasztalata (
hónap) (min. 0 
hónap–max. 72 
hónap):

72

Nettó ajánlati ár (
HUF/hó):

760 000

Ajánlattevő neve: "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 1037 Budapest Pomázi Út 15.Székhelye:

Rész neve: Szivárgásvizsgálat (2)

1. Az M2.-3. pont 
H-I., H-II. vagy 
H-IV. vagy annak 
megfelelő korábbi 
kategóriás 



minősítéssel 
rendelkező 
szakemberek közül 
az értékelésre 
bemutatott 
szakember 
kötelezően előírt 
12 hónapot 
meghaladó szakmai
tapasztalata (
hónap) (min. 0 
hónap–max. 72 
hónap):

72

Nettó ajánlati ár (
HUF/hó):

340 125

Ajánlattevő neve: STRABAG Property and Facility Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 1095 Budapest Máriássy Utca 7Székhelye:

Rész neve: Klímák és hűtőgépek karbantartása (1)

1. Üzemzavar esetén a 
hiba bejelentésétől 
számítva vállalkozó 
mennyi időn belül kezdi 
meg a hiba elhárítását 
munkaidőben (perc) (
min. 60 perc - max. 180 
perc) :

120

2. M2.-2. pont szerinti 
minősítés nélküli Hűtő- 
és 
klímaberendezés-szerelő
, karbantartó 
vizsgabiz.rendelkező 
szakemberek közül az 
értékelésre bemutatott 
szakember kötelezően 
előírt 60 hónapot 
meghaladó szakmai 
tapasztalata (hónap) (
min. 0 - max. 72):

77

Nettó ajánlati ár (HUF/
hó):

9 453 231

Rész neve: Szivárgásvizsgálat (2)

1. Az M2.-3. pont 
H-I., H-II. vagy 
H-IV. vagy annak 
megfelelő korábbi 
kategóriás 
minősítéssel 
rendelkező 



szakemberek közül 
az értékelésre 
bemutatott 
szakember 
kötelezően előírt 
12 hónapot 
meghaladó szakmai
tapasztalata (
hónap) (min. 0 
hónap–max. 72 
hónap):

73

Nettó ajánlati ár (
HUF/hó):

744 902

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a „DEK-601 Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem klíma 
karbantartási és szivárgásvizsgálati munkáinak elvégzésére” tárgyú eljárásban a rendelkezésre álló fedezet 
mértéke 36 hónapra alapmennyiségre vonatkozóan (opció nélkül) összesen: nettó 193 941 300 Ft+ÁFA, bruttó 
246 305 451 Ft.

A fedezet mértéke részenként opció nélkül:
- 1. rész: Klímák és hűtőgépek karbantartása :nettó 164 253 300 Ft, bruttó 208 601 691 Ft,
- 2. rész: Szivárgásvizsgálat: nettó 29 688 000 Ft, bruttó 45 244 512 Ft

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.


