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

106A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 105-254430A 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-784_Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszék „A” és „B” 
épületének infrastrukturális fejlesztésére EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. projekt keretében A kivitelezés célja egyfelől a sebészeti 
gyakorlat oktatási színvonalának emelése, másfelől pedig az orvostudományi képzésben egyre nagyobb számban részt vevő hallgatók 
helyigényének kiszolgálása, a kapacitáshiányok csökkentése. 1. rész: A DE ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszék (SMT) «A» épületének 
infrastrukturális fejlesztése során új skill laboregység létrehozása tervezett, amelyben az orvos-gyakorlati képzések során 
begyakorlásra kerülnek az egyesbeavatkozások, magas hűségű szimulátorokon. Az építési beruházás részeként tervezetten megvalósul
a megnevezett épület I. emeletén, jelenleg raktárként funkcionáló térrész átalakítása oktatási területté nettó 230,77 m2 hasznos 
alapterületen. A fejlesztéssel érintett épületrészen kialakításra kerül egy 24 fős előadóterem, 3 db szimulációs terem előkészítő 
helyiséggel, műszerraktárak, a szükséges öltöző és kiszolgáló terekkel, illetve a családbarát oktatási légkörmegteremtése érdekében 
egy baba-mama pihenő is. Emellett az akadálymentesítési szempontokat is figyelembe véve, átalakításra kerül az épület bejárati tere 
és cserére kerül a jelenleg az épületben levő teherlift,személyfelvonóra. A DE ÁOK SMT «A» épületének I. emeletén tervezett felújítás 
során, egy olyan új oktatási funkciójú épületrész kerül kialakításra, melynek létrejöttével egy épületbe integrálhatóvá válik az általános
orvosi skill eszközpark,ezáltal pedig az ezen eszközök használatára épülő orvos-gyakorlati képzés is. Az «A» épületet érintő felújítás 
bruttó (beépített) alapterület: 249,06 m2; Az «A» épületet érintő felújítás nettó (hasznos) alapterület: 230,77 m2; Szerelt, belső 
gipszkarton válaszfal készítése: 276 364 m2; Padlóburkolat készítése beltérben: 161,01 m2; Beltéri diszperziós festés elkészítése: 
641,3 m2; Személyfelvonó létesítése: 1 db. A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (
műszaki leírás, tervek 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. Jelen eljárási rész keretében megvalósuló építési-szerelési 
munkák nem minősülnek engedélyköteles építési tevékenységnek. 2. rész: A DE ÁOK SMT «B» épületének infrastrukturális fejlesztése 
során a sebészeti képzés operatív jellegű beavatkozásainak helyszínéül szolgáló épület kerül komplexen felújításra és bővítésre. Ebben
az épületben folynak azok az orvos-gyakorlati képzések, melyek során begyakorlásra kerülnek az egyes beavatkozások magas hűségű 
szimulátorokon, vagy élő szöveten (altatott állat). Az építési beruházás részeként tervezetten megvalósul a fent megnevezett épület 
jobb használhatóságáteredményező funkcionális átszervezése, melynek része, hogy új közlekedő lépcső-lift blokk kerül kialakításra,
továbbá felújításra kerülnek a meglévő gyakorlati műtők, a hozzájuk kapcsolódó bemosakodó, az öltözők és egyéb kiszolgálóterek, az 
oktató és iroda terek, továbbá a kísérleti állatházi szekció is. A funkcionális átszervezésnek köszönhetően lehetőség nyílik egy új 
szimulációs terem, egy konzultációs helyiség, és egy baba-mama pihenő létrehozására is. Emellett a felújítás során akadálymentesítési 
és energetikai szempontok is figyelembevételre kerülnek. A fejlesztések bruttó területe 459,24 m2-nyi, és mintegy 704 40 m2-nyi 
hasznos nettó alapterületen valósulnak meg. A DE ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszék «B» épületének komplex átalakítás és bővítése 
után is az épületoktatási funkciójú épület marad. A beruházás során létrejövő új és megújult oktatási terek az operatív sebészeti 
gyakorlati képzések lefolytatásához fognak megfelelő hátteret biztosítani. Telek érintett alövezetének mérete: 18 089,32 m2; A «B» 
épületet érintő felújítás bruttó (beépített) alapterület: 459,24 m2; A «B» épületet érintő felújítás nettó (hasznos) alapterület: 704,40 
m2; Beépítettség mértéke: 26,20 %; Beépített terület: 4 739,37 m2; Zöldterületi arány: 58,54 %; Zöldfelület: 10 590,04 m2; 
Építménymagasság: 5,26 m; Padlóburkolat készítése beltérben hideg vagy meleg burkolatból: 697,62 m2; Beltéri diszperziós festés 
elkészítése: 1 970 m2; Állókorcos sík fémlemez fedés készítése: 697,55 m2; Orvosi gáz központ kialakítása: 1 db; Személyfelvonó 
létesítése: 1 db. A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek 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. Jelen eljárási rész keretében megvalósuló építési-szerelési munkák engedélyköteles építési 
tevékenységnek minősülnek.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

958TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap): 88 2. Az M.1.2.) alkalmassági 
követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 
időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap): 72 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben 
résztvevő szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 
hónap max. 36 hónap): 17 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 5. Nettó ajánlati ár 2 %
tartalékkerettel (Ft): 76.300.118 Indokolás: A fenti ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési 
törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

22757937209TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.

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

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:

1 - Sebészeti Műtéttani Tanszék "A" épület fejlesztéseRész 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:

Igen
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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:

ARA-Terv Bt. (22872339-1-09): M.1.1. alkalmassági követelmény; CS-Control Kft. (23849325-2-09): M.1.2. alkalmassági 
követelmény

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 (Ft): 76.300.118 Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

22757937209TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata: A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás,
azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 36 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások 
egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével kerül 
meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min ahol 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 2. Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata: A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 36 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek 
képlete az alábbi: P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min ahol 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 3. Az M.1.) alkalmassági követelmény 
szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn 
felüli szakmai tapasztalata: A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot 
kap. A 36 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. A 
többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A vizsgált)/(A legjobb)
*(P max- P min)+P min ahol 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 4. 36 hónapnál hosszabb jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap): Ajánlatkérő a 
többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: Azok 
az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (0 hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során
adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (24 hónap) ajánlatok pedig az értékelés 
során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják. P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála 
alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 5. Nettó ajánlati ár (
Ft): Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(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 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

építési felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; gépész felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

ARA-Terv Bt. (22872339-1-09); CS-Control Kft. (23849325-2-09)
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

958TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap): 88 2. Az M.1.2.) alkalmassági 
követelmény szerinti,a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati 
időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap): 72 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti,a szerz telj-ben 
résztvevő szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 
hónap max. 36 hónap): 17 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 5. Nettó ajánlati ár 2 %
tartalékkerettel (Ft): 398.179.074 Indokolás: A fenti ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési 
törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

22757937209TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.

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

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:

2 - Sebészeti Műtéttani Tanszék "B" épület fejlesztéseRész 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

Igen



EKR000416292019

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:

ARA-Terv Bt. (22872339-1-09): M.1.1. alkalmassági követelmény; CS-Control Kft. (23849325-2-09): M.1.2. alkalmassági 
követelmény

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 (Ft): 398.179.074 Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

22757937209TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata: A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás,
azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 36 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások 
egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével kerül 
meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min ahol 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 2. Az M.1.) 
alkalmassági követelmény szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata: A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a 
legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 36 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontszámot kapják. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek 
képlete az alábbi: P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min ahol 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 3. Az M.1.) alkalmassági követelmény 
szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn 
felüli szakmai tapasztalata: A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot 
kap. A 36 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. A 
többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A vizsgált)/(A legjobb)
*(P max- P min)+P min ahol 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 4. 36 hónapnál hosszabb jótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap): Ajánlatkérő a 
többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: Azok 
az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (0 hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során
adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (24 hónap) ajánlatok pedig az értékelés 
során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják. P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála 
alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 5. Nettó ajánlati ár (
Ft): Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(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 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

építési felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; gépész felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

ARA-Terv Bt. (22872339-1-09); CS-Control Kft. (23849325-2-09)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.09.16 08:58:35 csepregi.judit

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az 
eljárás bírálati szakaszában mindkét rész tekintetében 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: 
- Dryvit Profi Kft., 4030 Debrecen, Karabély utca 3.; 24880521-2-09 A Tömb 2002 Kft. ajánlattevő az 1. és 2. rész tekintetében 
benyújtotta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a társaság tekintetében cégbírósági változás bejegyzési eljárás történt, melynek 
következtében az ajánlattevő székhelye 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. utca 16. IV/15. számról 4220 Hajdúböszörmény, Polgári 
utca 13. számra változott.

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:

2019.10.28Lejárata:2019.10.17Kezdete:

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

2019.09.16

2019.10.16




