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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-601 Klíma karbantartás és szivárgásvizsgálat

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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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:

1 - Klímák és hűtőgépek karbantartásaRész száma, elnevezése:

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:

213A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 212-485633A 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-601 Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem klíma-karbantartási és szivárgásvizsgálati munkáinak elvégzésére 1. rész: 
Klímák és hűtőgépek karbantartása: 1756 db készülék és a hozzá tartozó beltéri egységek 2. rész: Szivárgásvizsgálat: 302 db vizsgálat/
év A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Nem

1. rész tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
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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:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - SzivárgásvizsgálatRész száma, elnevezése:

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:

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

3A 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

Igen
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- Ajánlati ár Nettó ajánlati ár (HUF/hó) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A pont szerinti az 
értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza. A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a 
maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül 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 

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:

- 1. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó 
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 72 hónap) 72 hónap Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám:
10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100,00 - Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 503 082 HUF/hó 
Értékelési pontszám: 6,76 Súlyszám:90,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 608,47

Szöveges értékelés:

708.47B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

- 1. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó 
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 72 hónap) 72 hónap Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám:
10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100,00 - Nettó ajánlati ár (HUF/hó) Értékelési pontszám: 340 
125 HUF/hó Súlyszám:10,00 90,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata900,00

Szöveges értékelés:

1000.00"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 503 082 HUF/hó 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: 72 hónap Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltaknak, valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá az alábbi 
ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolásokat, ezért az ajánlata érvényes volt.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

Nettó ajánlati ár: 340 125 HUF/hó 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: 72 hónap Indoklás: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltaknak, valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá az alábbi 
ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolásokat, ezért az ajánlata érvényes volt.

12194432241"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Pomázi Út
15.

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
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2019.04.26Lejárata:2019.04.17Kezdete:

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:

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: 340 125 HUF/hó 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: 72 hónap Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arányt tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

12194432241"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Pomázi Út 15.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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 vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Súlyszám: 90. - 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) Jelen értékelési szempontra az 
M2-3.) alkalmassági minimumfeltételként bemutatott 2 fő 14/2015. Korm. rend., 4. melléklet szerinti H-I., H-II. vagy H-IV. vagy annak 
megfelelő korábbi kategóriás minősítéssel rendelkező szakemberek közül 1 fő ajánlható meg, akinek a nevét a felolvasólapon fel kell 
tüntetni. Csak olyan szakember ajánlható meg, aki legalább 12 hónap releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik. A szakember 
önéletrajzában a jelen értékelési szempontra és az alkalmasság körében bemutatatásra kerülő szakmai tapasztalatot elkülönítetten 
kérjük megjelölni. Amennyiben a szakember teljes szakmai tapasztalata 12 hónap, úgy a felolvasólapon 0 értéket kell feltüntetni. A 
felolvasólapon kizárólag a 12 hónapot meghaladó relelváns szakmai tapasztalat idejét kell feltüntetni. Ha például a szakember teljes 
releváns szakmai tapasztalata 36 hónap, akkor a felolvasólapon 24 hónapot kell feltüntetni. 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 Jelen értékelési szempont esetében a 72 hónap vagy annál kedvezőbb 
megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják, míg a 0 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő 
az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben Ajánlattevő az adott közbeszerzési
részben jelen értékelési szempont körében nem jelöl meg szakembert, akkor az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy szakmai tapasztalat alatt a hónapban megadott gyakorlati időt érti. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az 
időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába. Ajánlattevők jelen 
értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg hónapban kifejezve. Súlyszám: 10.
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Nem bírált ajánlattevők: 1. rész tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján járt el és az ajánlatok bírálata és 
értékelése nélkül hozta meg az eredménytelenségről szóló döntését. Így az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő nem 
végezte el, annak érvényessége nem állapítható meg: - B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska Szkalka köz 1., Adószám: 23480874-2-05)
1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 
perc - max. 180 perc) 120,00 Értékelési pontszám: 5,00 Súlyszám:15,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 75,00 2. M2.-2. 
pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező szakemberek közül az 
értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 72 
hónap) 72 Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám:5,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50,00 Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 6 
786 184 Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám:80,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 800,00 Összesen: 925,00 - CLH Hűtés,-
és Klímatechnikai Kft. (1149 Budapest Pillangó utca 28., Adószám: 10252019-2-42) 1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől 
számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) 180,00 Értékelési 
pontszám: 0,00 Súlyszám:15,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:0,00 2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és 
klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember 
kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 72 hónap) 72 Értékelési pontszám: 10,00 
Súlyszám:5,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:50,00 Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 8 543 000 Értékelési pontszám: 7,94 
Súlyszám:80,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:635,48 Összesen:685,48 - STRABAG Property and Facility Services Zrt. (
1095 Budapest Máriássy utca 7., Adószám: 13357371-2-44) 1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn
belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) 120,00 Értékelési pontszám:5,00 Súlyszám:15,00 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:75,00 2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, 
karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot 
meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 72 hónap) 77 Értékelési pontszám:10,00 Súlyszám:5,00 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata:50,00 Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 9 453 231 Értékelési pontszám:7,18 Súlyszám:80,00 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata:574,30 Összesen: 699,30 2. rész tekintetében az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő a
Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján nem végezte el, így annak érvényessége nem állapítható meg: - CLH Hűtés,- és Klímatechnikai Kft.
(1149 Budapest Pillangó utca 28., Adószám: 10252019-2-42) 1. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő
, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot 
meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 72 hónap) 72 Értékelési pontszám:10,00 Súlyszám:10,00 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata:100,00 Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 833 000 Értékelési pontszám:4,08 Súlyszám:90,00 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata:367,48 Összesen: 467,48 - LÉGBER SZERVIZ Kft. (4030 Debrecen Mikepércsi Utca 59 fsz 4., Adószám:
25506307-2-09) 1. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (
hónap) (min. 0 hónap –max. 72 hónap) 72 Értékelési pontszám:10,00 Súlyszám:10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:100,00
Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 760 000 Értékelési pontszám:4,48 Súlyszám:90,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:402,78 
Összesen: 502,78 - STRABAG Property and Facility Services Zrt. (1095 Budapest Máriássy utca 7., Adószám: 13357371-2-44) 1. M2.-2.
pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező szakemberek közül az 
értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 72 
hónap) 73 Értékelési pontszám:10,00 Súlyszám:10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100,00 Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 
744 902 Értékelési pontszám:4,57 Súlyszám:90,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 410,94 Összesen: 510,94

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
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