
EKR000563482018

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-641_N épület földszinti labor felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)
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Internetcím(ek)
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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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:

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:

2018.11.07

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

A Debreceni Egyetem, a GINOP-2.2.1-15-2017-00043 azonosítószámú „Többcélú organikus biofermentum termékcsalád kidolgozása és
piaci bevezetése” című projekt keretén belül, az „N” épület földszinti laborok felújítását tervezi a Böszörményi úti Campus területén. A
helyiségek műszaki állapota leromlott, építészeti, gépészeti és elektromos rendszerei és berendezései elavultak. Az épületben lévő 
helyiségek műszaki állapota oly mértékben leromlott, hogy kisebb javításokkal karbantartásokkal már gazdaságosan nem javítható. A 
felújításra a projekt keretében beszerzésre kerülő gépek/berendezések és a K+F megvalósításához szükséges. Ezeknek az 
eszközöknek az elhelyezését, működési feltételeit, vízellátását, elektromos áram felvételét/ellátását, beltéri üzemelés alatti 
hőmérsékletét és levegőminőségét biztosítani szükségesek. A tervezett rekonstrukció során felújításra kerülnek laborok, gyakorlati 
helyiségek, előkészítő és feldolgozó helyiségek, öltöző és vizesblokk helyiségek, melyek rekonstrukciója az oktatási és kutatási 
színvonal minőségének biztosításához elengedhetetlenek (aljzat, padló- és falburkolatok cseréje, nyílászárók-, elektromos hálózatok 
cseréi valamint a hozzájuk kapcsolódó gépészeti felújítási munkák). A felújítással érintett terület nagysága 407 m2. A megvalósítandó 
beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás 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 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 (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) + 
Pmin. 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.

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:

61773

Szöveges értékelés:

970Épít-Takarít 2004 Bt.

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 (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 hónap 2. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.2.) alkalmassági 
követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 hónap 3. A 
szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai 
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 hónap 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 
hónap): 12 hónap 5. Nettó ajánlati ár (Ft + Áfa): 100.763.357,- Ft Indokolás: A fenti ajánlat megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

22124801209Épít-Takarít 2004 Bt., 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár Utca 48/A

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

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

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
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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:

2019.01.21Lejárata:2019.01.15Kezdete:

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:

M.1.1. alkalmassági követelmény: Hegedűs Tamás e.v. (67026159135); M.1.2. alkalmassági követelmény: Cs-Control Kft (
23849325-2-09).; M.1.3. alkalmassági követelmény: Zs-Tervezőiroda Kft. (26350037-2-09)

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: 100.763.357,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

22124801209Épít-Takarít 2004 Bt., 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár Utca 48/A

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Építmények építészeti munkáinak műszaki vezetői feladatai. Építmények épületgépészeti munkáinak műszaki vezetői feladatai. 
Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki vezetői feladatai.

Hegedűs Tamás e.v. (67026159135); Cs-Control Kft (23849325-2-09).; Zs-Tervezőiroda Kft. (26350037-2-09)

2019.01.14

2019.01.14
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.01.14 08:33:40 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 ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: GÉSZ-2000 Kft. (4220 
Hajdúböszörmény, Turán u. 7.)

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:




