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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DEK-855_Családbarát ellátás infr. felt. fejleszt.
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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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Gyermekágyas Osztály családbarát 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:

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

248A 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

DEK-855_Vállalkozási szerződés családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztésére 1. rész: Gyermekágyas Osztály családbarát fejlesztése a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. Szülészeti Klinika I. 
emeletén néhány kórterem közvetlen vizesblokkal (zuhanyzó, wc) történő ellátása, meglévő vizesblokkok felújítása, nővérszoba 
kialakítása, közös helyiségek kisebb felújítása (festés, burkolatjavítás). A korszerűsítés során gipszkarton válaszfalak kialakítására, új 
belső nyílászárók beépítésére, új padló és falburkolatok kialakítása, új erős-gyengeáramú és épületgépészeti hálózat (víz-, csatorna, 
fűtés, szellőzés) kialakítására kerül sor. A beruházással érintett terület összesen: 414 m2. 2. rész: Perinatális Intenzív Centrum 
családbarát fejlesztése a Debreceni Egyetem Klinika Központjában.: A Neonatológiai szárny I. emeletén meglévő helyiségek 3 családi 
szobává (családbarát kórterem) egyedi vizesblokkal történő kialakítása, szülői váró/pihenőterem elhelyezésé, az itt található helyiségek
áthelyezése a 2012 körül ráépített tetőtérbe. A korszerűsítés során gipszkarton válaszfalak kialakítása, új belső nyílászárók beépítése, 
új padló és falburkolatok kialakítása, új erős-gyengeáramú és épületgépészeti hálózat (víz-, csatorna, fűtés, szellőzés) kialakítására 
kerül sor. A beruházással érintett terület összesen: 273 m2.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 99.988.128 Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, valamint az alkalmassági 
követelményeknek megfelel, az ajánlata érvényes és a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

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

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)

1.) A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai 
többlettapasztalata műemlék építmény építési-szerelési munkák vezetésében (min. 0 hónap, max. 24 hónap): Ajánlatkérő a többlet 
megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: P vizsgált= (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 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): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes 
arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: P vizsgált= (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 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): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét 
alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: P vizsgált= (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 4.) A 36 hónapot 
meghaladó jótállás időtartama (min. 0 max. 24 hónap): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét 
alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: P vizsgált= (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 
tartalékkeret nélkül (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

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

Szöveges értékelés:

1000TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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 műemlék építmény építési-szerelési munkák vezetésében (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 73 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): 72 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): 35 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási 
időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 5. Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (Ft): 99.988.128 Indokolás: A fenti ajánlat 
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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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 műemlék építmény építési-szerelési munkák vezetésében (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 73 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): 72 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): 35 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási 
időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 24 5. Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (Ft): 96.817.355 Indokolás: A fenti ajánlat 
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

22757937209TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Perinatális Intenzív Centrum családbarát fejl.Rész száma, elnevezése:

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:

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:

P-Tervezőiroda Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Batthyány L. utca 3.): III.1.3) M.1.1.) alkalmassági követelmény; Cs-Control Kft. (
4220 Hajdúböszörmény, Arad utca 10.): III.1.3) 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.2.11) 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:

Műemléki felelős műszaki vezetői feladatok; gépész felelős műszaki vezetői feladatok.

P-Tervezőiroda Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Batthyány L. utca 3.), 23009691-2-09; Cs-Control Kft. (4220 Hajdúböszörmény, 
Arad utca 10.), 23849325-2-09.

Igen
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P-Tervezőiroda Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Batthyány L. utca 3.): III.1.3) M.1.1.) alkalmassági követelmény; Cs-Control Kft. (
4220 Hajdúböszörmény, Arad utca 10.): III.1.3) 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.2.11) 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:

Nettó ajánlati ár (Ft): 96.817.355 Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, valamint az alkalmassági 
követelményeknek megfelel, az ajánlata érvényes és a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

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

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)

1.) A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai 
többlettapasztalata műemlék építmény építési-szerelési munkák vezetésében (min. 0 hónap, max. 24 hónap): Ajánlatkérő a többlet 
megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: P vizsgált= (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 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): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes 
arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: P vizsgált= (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 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): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét 
alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: P vizsgált= (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 4.) A 36 hónapot 
meghaladó jótállás időtartama (min. 0 max. 24 hónap): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét 
alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát: P vizsgált= (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 
tartalékkeret nélkül (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

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

Szöveges értékelés:

1000TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

Műemléki felelős műszaki vezetői feladatok; gépész felelős műszaki vezetői feladatok.

P-Tervezőiroda Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Batthyány L. utca 3.), 23009691-2-09; Cs-Control Kft. (4220 Hajdúböszörmény, 
Arad utca 10.), 23849325-2-09.
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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: 1. rész: - GÉSZ-2000 Kft. (
4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 7.) 2. rész: - GÉSZ-2000 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 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:

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:

2020.04.02Lejárata:2020.03.24Kezdete:

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:

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:

2020.03.06

2020.03.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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