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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-778 légijármű-üzemeltető szakmérnök képzés DE

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-778 légijármű-üzemeltető szakmérnök képzés DEKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000361442019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati 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:

112A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 110-269058A 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-778 Debreceni Egyetem Műszaki Karán megvalósuló elméleti és gyakorlati oktatási szolgáltatás beszerzése légijármű-üzemeltető 
szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Franczer Attila, Jakab Ernő, Rács Tamás, Jakab Tamás.

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:

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. Ajánlattevő 
ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. Bruttó ajánlati ár a 
Felhívás II.2.14. pontja alapján forintban - 10 170 000.

26092797209PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
, 4030 Debrecen, Szatke Ferenc Utca 1.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Módszerek:ár fordított arányosítás; a 1-4 minőségi Krit. egyenes 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:

1000PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ 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: 1.)M2.) pont szerinti szakemberek közül az első értékelésre bemutatott szakember helikopteres 
repülésoktatási többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) - 1095; 2.) M2.) pont 
szerinti szakemberek közül a második értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapaszt-a a 
kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (min 0óra max 500óra) - 670; 3.) M2.) pont szerinti szakemberek közül a harmadik 
értékelésre bemutatott szakember helikopteres repülésoktatási többlet tapaszt-a a kötelezően előírt min. 200 órát meghaladóan (
min 0óra max 500óra) - 620 4)M3.) pont szerinti szakember repülésoktatási tevékenységből származó többlet tapaszt-a a 
kötelezően előírt min. 200 órát mghaladóan (min. 0 óra max 500 óra) - 2516 Bruttó ajánlati ár a Felhívás II.2.14. pontja alapján 
forintban - 10 170 000.

26092797209PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 4030 Debrecen, Szatke Ferenc Utca 1.

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Gyakorlati oktatási feladatok

Franczer Attila, Jakab Ernő, Rács Tamás, Jakab Tamás. Adószámmal nem rendelkeznek az alvállalkozók.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján nincsen jelen részben szerződéskötési moratórium.

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:

Lejárata:Kezdete:

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:

2019.07.10

2019.07.25




