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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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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:

231A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 231-565337A 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-834/2019.: Learning Center kivitelezése Az EFOP-4.2.1-16 „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai 
képzés megújítása érdekében” c. felhívás keretén belül, EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosítószámon regisztrált projekt szerint,a DE 
Egyetem téri campusán a meglévő gázfogadó és raktárépület helyén egy új többfunkciós, modern és komfortos oktatási épület, a 
Learning Center épület kerül kialakításra. A Learning Center a campuson egy háromszög alakú területen (a Kémia épület hátánál a 
Sporttudományi Oktatóközponttal szemben) kap helyet a Dóczy utcán. A fejlesztés célja, hogy az intézmény hallgatói a kurzusokon 
hallottakat önállóan vagy kiscsoportos tanulóközösségben modern körülmények között sajátíthassák el, emellett előadások és vizsgák 
is lesznek. A létesítmény a különféle nemzetiségű és nagy létszámú diákságot szolgálja majd ki úgy, hogy egyben az eltérő kulturális 
igényeknek is teret ad. A Learning Center az intézményben tanulók számára modern életteret biztosít, ezzel segítve a közösség 
építését. A háromszintes, 4249,46 m2 hasznos (nettó) alapterületű épület, vasbeton szerkezetű lesz egy könnyűszerkezetes zárt - 
nyitott gépészeti tetőszinttel. A földszinten egy központi aula, közösségi terek, az I. emeleti szintről is megközelíthető 256 fős előadó 
terem, büfé, iroda és kiszolgáló terek kapnak helyet. A bejáratok előtt pihenőkerteket építenek ki. Az I. emeleten nyitott, szeparálható, 
térfalakkal tagolt közösségi tanuló boxok lesznek. A II. emeleten elektronikus vizsgáztató terem, oktató termek, szeparált konzultációs 
terek,imaterem, míg a III. emeleten szerverterem, gépészeti terek helyezkednek majd el. A Learning Center belsőépítészeti 
kialakításának munkálataihoz tartoznak a szárazépítési-, felületképzési-,burkolási munkálatok, a belső nyílászárók és árnyékolók 
elhelyezése, belső dekorációs munkák, bel-és kültéri infokommunikációs rendszer kiépítése és lámpatestek elhelyezése. A nyertes 
ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található tervek és árazatlan költségvetések alapján, a Learning Center épület 
megvalósításához szükséges építési és bontási (szerkezetépítés, erős-, és gyengeáram, gépészet, belsőépítészet, út- és közműépítés, 
továbbá a meglévő épületek elbontása, terület előkészítés) munkafolyamatok kivitelezése. Az épület elhelyezésére szolgáló területen 
található meglévő, üzemelő közmű hálózatokat ki kell váltani, át kell helyezni, valamint új ellátó vezetékeket kell kiépíteni. Mennyiségi 
adatok: Tervezett „Learning Center” épületét érintő infrastrukturális fejlesztés bruttó (beépített) alapterülete:1772,68 m2 Tervezett „
Learning Center” épületét érintő infrastrukturális fejlesztés nettó (hasznos) alapterülete: 4249,46 m2 Épület adatai: 
Építménymagasság: 10,99 m Földszint nettó alapterülete: 1671,84 m2 I. emelet nettó alapterülete: 1067,08 m2 II. emelet nettó 
alapterülete: 787,76 m2 III. emelet nettó alapterülete: 722,78 m2 Összesen nettó alapterület: 4249,46 m2 Tető-terasz nettó 
alapterülete: 101,40 m2 Gépészeti tér nettó alapterülete: 76,09 m2 Földszinti padlóvonal magassága:+0,02 m = +122,77 eoma Épület 
körüli járdavonal: ±0,00 m = +122,75 eoma Befogadó képesség: 709 fő Előadóterem befogadó képessége: 256 fő Egyéb 
számszerűsített adatok: Alapozás (beton-vb. pont-, sávalap, vasbeton lemez-, tapgerenda, vasalt aljzatbeton, szerelőbeton): 1 100 m3 
Szerkezeti beton (vasbeton oszlop, pillér, gerenda, födém, fal): 2 168 m3 Betonacél szerelése (betonacél, hegesztett betonacél háló): 
243 t Fém-, és könnyűszerkezetek (acél födémszerkezet, vázszerkezet): 4 337 m2 Szárazépítés (gipszkarton válaszfal, álmennyezet): 6 
296 m2 Burkolatok (hideg-, meleg burkolat, homlokzatburkolat): 10 685 m2 Festés, mázolás (fal, acél, tűzgátló): 4 739 m2 Legnagyobb
légkezelő berendezés szállított légmennyisége: 15 200 m3/h Lámpatestek: 455 db és 1347 m Útburkolat: 606 m2 Térkő burkolat: 852 
m2 Bontandó parkolók: 11 db Szükségesen tervezett új parkoló: 90 db Tervezett parkoló: 90+11 db = 101 db Vízvezeték: 138 m 
Szennyvíz-elvezető csatorna: 129 m Csapadékvíz-elvezető csatorna: 403 m Primer fűtési csővezeték: 156 m Szekunder fűtési 
csővezeték: 300 m További részletek a műszaki dokumentációban találhatóak. Az eljárás keretében megvalósuló építési munka építési 
engedélyköteles tevékenységnek minősül.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész XV. fejezet:

Uniós Nyílt eljárás
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1., Nettó ajánlati ár mindösszesen 2 % tartalékkerettel együtt (Ft): Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazta. 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 2.) Az M.1.1.)-M.1.4.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerződés
teljesítésében résztvevő szakemberek szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (hó): Ajánlattevőnek azt az értéket 
kell a felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt 36 vagy 48 hónapos szakmai tapasztalat időtartamnál többet vagy ugyanannyit tud 
megajánlani (pld. amennyiben az okleveles építőmérnök szakember összesen 42 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik, és 36 
hónap szakmai gyakorlat szükséges a jogosultság megszerzéséhez, akkor a felolvasólapon a 6 hónap többlet megajánlást kell 
szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 

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:

Az ajánlat 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 többlettapasz-a (min.0 max. 
48 hónap): 120 hónap Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 9 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 90 
pont 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 többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap
): 49 Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 7 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 70 pont 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 többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 63 Értékelési 
pontszám: 10 pont Súlyszám: 7 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 70 pont 4. Az M.1.4.) alkalmassági 
követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-VZ jog-ság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 77 Értékelési pontszám: 10 pont 
Súlyszám: 7 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 70 pont 5. Nettó ajánlati ár mindösszesen Értékelési 
pontszám: 10 pont Súlyszám: 70 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 700 pont

Szöveges értékelés:

1000DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati értékek: 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 többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 120 hónap 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 többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 49 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 
többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 63 4. Az M.1.4.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő 
szakembernek az MV-VZ jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (min.0 max. 
48 hónap): 77 5. Nettó ajánlati ár mindösszesen 2 % tartalékkerettel (Ft): 3.416.598.738 Ft Alkalmasság indoklása: ajánlattevő a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolta az ajánlati 
felhívásban előírt alkalmassági feltétel teljesítését.

24880521209DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
4030 Debrecen, Karabély Utca 3. 11221/6

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

Az eljárás eredményes volt:

1.A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Igen
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V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Komplex-D Magas és Mélyépítőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Kartács u. 32., adószám: 12115369-2-09), 
alkalmassági követelmény: felelős műszaki vezetés vízgazdálkodási építmények szakterületen (M.1.4.)

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár mindösszesen 2 % tartalékkerettel (Ft): 3.416.598.738 Ft Indoklás: Ajánlattevő 
ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. 
Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és igazolta az alkalmassági feltételeknek történő megfelelését, és ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

24880521209DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4030 
Debrecen, Karabély Utca 3. 11221/6

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

0 értéket kell a felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő. Pld.: 
Ajánlatkérő okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök esetén a 36 hónapon felüli, építészmérnök, építőmérnök esetén a 48 
hónapon felüli szakmai tapasztalatot értékeli. Ajánlatkérő a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakember 
szakmai tapasztalatát „év/hónap” bontásban szükséges megadni a szakmai önéletrajzon. A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap 
megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. Az 1-4. értékelési részszempont esetén 48 hónap vagy annál 
kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 pont) kapják. Ajánlatkérő a 
többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: 
Pvizsgált=(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: az elvi legkedvezőbb megajánlható érték 
tartalmi eleme (azaz 48 hónap a 1-4. értékelési részszempont esetén), amely a maximális pontszámot kapja Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme A minőségi értékelési részszempontokra csak nem negatív egész szám ajánlható meg. A súlyszámmal felszorzott és 
összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért 
ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési 
tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kap. Amennyiben Ajánlattevő a 
legkedvezőbb szintnél kedvezőbb értéket ajánl meg, abban az esetben is az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési tartomány 
legkedvezőbb szintjének értéke kerül a megadott képletbe behelyettesítésre. Tört értékek megadása esetén az ajánlatban szereplő 
értékeket egy tizedes jegy pontosságig fogadjuk el.

zsaluzás és állványzás, irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, fém- és könnyű 
épületszerkezet szerelése, ácsmunka, szárazépítés, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, bádogozás (folyt: VI
.1.10.)

Ismert alvállalkozó: Komplex-D Magas és Mélyépítőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Kartács u. 32., 
adószám: 12115369-2-09)



EKR001400962019

1., V.2.) pont folytatása: fa nyílászáró szerkezetek, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés, 
szigetelés, árnyékolók beépítése, bútorozás, beépített szállító- és emelőberendezések, takarítási munka, kert- és parképítési munka, 
vízfogadó akna, vízellátás csatornázás, fűtés-hűtés: VRV és split rendszerek, fűtés-hűtés: meleg/hidegvizes rendszerek, szellőzés, 
védőcsövek, kábeltálcák, csatornák, vezetékek, kábelek, világítótestek, lámpatestek, kapcsolók, szerelvények, elosztó berendezések, 
automatika szerelés, passzív strukturált hálózat, behatolásjelző rendszer, video-megfigyelő rendszer, beléptető rendszer, audio-vizuális
technika, tűzjelző rendszer, elektromágneses helyiségárnyékolás, bontási munkák-fakivágás, berendezési tárgyak telepítése, növény 
telepítési munkák, medence vízgépészet, öntőzőrendszer, gázzal oltó rendszer szerelése, belsőépítész munkanem, gyengeáram külső, 
erősáram külső, út, víziközmű, távhő, útépítés, vízépítés, távhő bontás, távhő primer, távhő szekunder, környezetrendezés külső, 
bontási munkák, felelős műszaki vezetés vízgazdálkodási építmények szakterületen, felelős műszaki vezetés közlekedési építmények 
szakterületen, felelős műszaki vezetés távhő vezetékek és berendezések építése szakterületen. 2., Nem bírált ajánlatok: Az alábbi 
ajánlattevők ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján nem végezte el, így annak érvényessége nem 
állapítható meg: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. 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 
többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 48 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 többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 48 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 többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 48 4. Az M.1.4.) alkalmassági követelmény szerinti, a 
szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-VZ jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 48 5. Nettó ajánlati ár mindösszesen 2 % tartalékkerettel (Ft): 3.831.129.018 Ft HUNÉP 
Építőipari Zrt. 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. Ajánlati értékek: 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 többlettapasz-a (min.0 max
. 48 hónap): 48 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 többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 48 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 többlettapasz-a (min.0 max. 48 hónap): 48 4. Az M.1.4.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz 
telj-ben résztvevő szakembernek az MV-VZ jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasz-a (
min.0 max. 48 hónap): 48 5. Nettó ajánlati ár mindösszesen 2 % tartalékkerettel (Ft): 3.889.975.816 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:

2020.03.23Lejárata:2020.03.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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:

2020.03.13

2020.03.13



EKR001400962019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.02.26 11:52:59 Dokaedit

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 




