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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-600M FOK alagsori bővítés és korszerűsítésEFOP

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://kancellaria.unideb.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

DEK-600M FOK alagsori bővítés és korszerűsítésEFOPKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000221892019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Egyetem Tér 1.

Debrecen HU321 4032

Nagy-Stieber Elek

nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu +36 52512700-74490

https://unideb.hu/
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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:

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:

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

76A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 077-182460A 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-600M DE FOK alagsori bővítésének és korszerűsítésének munkái az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 számú pályázat keretében

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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

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: 366 896 170,- Ft. Ajánlattevő ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arányt tartalmazó ajánlat.

12656770209Hunép Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen, Simonffy Utca 34-36.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a 1-3 értékelési szempontok tekintetében egyenes arányosítás, 4. értékelési szempont
: két szélső érték figyelemebe vételével történő arányosítás.

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:

Szöveges értékelés:

1000Hunép Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. Értékelési 
szempontkra tett megajánlások:Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek 
az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban: 36; Az M.2.) 
alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakor-lati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban: 36; Az M.3.) alkalmassági követelmény szerinti,a 
szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakor-lati időn 
felüli szakmai tapasztalata hónapban: 36; A jótállás időtartama (min. 36 max. 60 hónap): 60; Nettó ajánlati ár: 366 896 170,- Ft.

12656770209Hunép Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen, Simonffy Utca 
34-36.

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

Gázhálózat kialakítási munkáinak részfeladatai; épületgépészeti munkák részfeladatai; építészeti munkák részfeladatai; 
orvosigáz ellátó rendszer és központ kialakítási munkáinak részfeladatai, erősáramú elektromos szerelési munkák és 
épületautomatika stb.

A bírálat időpontjában még nem ismert.
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Ajánlatkérő 2019.06.27. napján 14:00 órában határozta meg a TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a Kbt. 
69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtási határidejét, azonban a határidő végéig a kért igazolások nem kerültek benyújtásra. 
Mivel Ajánlattevő Ajánlata nem tartalmazta az ajánlati felhívás III.1.1. pontja alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §-a szerint 
a kizáró okok fent nem állásának igazolását és az ajánlati felhívás III.1.3) M.4.) pont szerinti igazolását ezért Ajánlatkérő a TÖMB 2002
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát a Kbt. 69. § (5) bekezdés a) pontja alapján a bírálat további szakaszaiban 
figyelmen kívül hagyja. A TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság értékelési szempontokra tett megajánlásai: Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban: 88; Az M.2.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés 
teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai 
tapasztalata hónapban: 72; Az M.3.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉV 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban: 59; A jótállás időtartama (min.36
max. 60 hónap): 60 hónap, Nettó ajánlati ár 348 972 680,- Ft.

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:

2019.09.09Lejárata:2019.08.29Kezdete:

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

2019.07.29

2019.08.28
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