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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:

2020.01.23

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

A 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-825_Vállalkozási szerződés az „N” épület I. emelet és alagsor részleges átalakítási és felújítási munkáira 1. rész: ”N” épület I. 
emelet, és alagsor részleges átalakítási és felújítási munkái: ”N” épület I. emelet, és alagsor részleges átalakítási és felújítási munkái: 
Felújításra kerül a lépcsőház alagsori, és I. emeleti része. Ahol a teljeskörű felújításán túl, az alagsorban és I. emeleti közlekedőn 
beépítésre kerül 1-1 db kétszárnyú bejárati ajtó, mely elektromos zárral, és chipes belépőkártyával működtethető. A felújítással 
érintett I. emeleti helyiségek teljes körű felújítása során a fal - és padlóburkolatok kerülnek kialakításra. Felújításra kerülnek, a 
meglévő külső, és belső nyílászárók, valamint az elektromos hálózat. Az egyik I. emeleti helyiségből aero és hidropóniai rendszerekkel 
felszerelt öntözéstechnikai labor kerül kialakításra, amelyben két darab teljesen automatizált klímával, és megvilágítással ellátott 
kísérleti termesztő helyiség lesz kialakítva, valamint egy hozzá kapcsolódó előkészítő és beléptető helyiség. Az érintett helyiségekben a
szükséges mosdó, mosogató és egyéb berendezések számára hidegvíz melegvíz és szennyvízvezetékek kiépítése a szükséges fal, födém
horony és áttörési munkálatok elvégzésével. A mosdók belső helyiségeinek szellőzésére elszívó ventilátorok kerülnek beépítésre. Az 
irodákban, és a laborhelyiségekben split klímaberendezések kerülnek telepítésre kompletten, helyiségkönyv szerinti kiosztásban és 
teljesítményben. Az alagsorban felújításra kerül további 3 helyiség is. Felújítással érintett terület: 371,88 m2. A Debreceni Egyetem 
MÉK Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet épületében és mellette egy 70 nm-es kísérleti üvegház kialakítása indokolt a külső 
mérőeszközökkel végzett mérésekre. A kutatók ezáltal koncentráltan egy épületben férnek hozzá nem csak a víz, hanem egyéb vízhez 
is kapcsolódó (pl. analitikai) interdiszciplináris kutatást szolgáló eszközökhöz. A megvalósítandó beruházás részletezését a 
közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás 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. 2. rész: „N” épület 
kiegészítő munkái: ”N” épület kiegészítő munkái: Építőmesteri munkák: - A földszinti 2 db helyiségben a meglévő elhasználódott 
padlóburkolat felbontásra kerül, és új padlóburkolat kerül kialakításra. - A meglévő pincehelyiségben új gipszkarton szakipari fal 
építésével leválasztásra kerül egy új helyiség. Épületgépészeti munkák Laborgáz szerelés: A laboreszközök részére szükséges 
gázpalackok az épület mellett kialakításra kerülő palack tárolóba kerülnek elhelyezésre, onnan egy középnyomású gázellátó hálózat 
épül ki. Felújítással érintett terület: 115,41 m2 A megvalósítandó beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki 
leírás 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.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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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. 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 hó max. 24 hó): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás 
módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát az értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált=(
Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a 
pontskála alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja (24 hónap) Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 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 felü-li szakmai tapasz-a(
min.0 hónap max.24 hónap): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja
ki ajánlattevő pontszámát az értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (24 hónap) Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap) 3. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max
. 24 hónap): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki 
ajánlattevő pontszámát a jelen értékelési részszempont esetén: Pvizsgált=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (24 hónap) Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap) 4. Nettó ajánlati ár (Ft): Az ajánlatok pontszáma a fordított 
arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 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:

904VWR International 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 szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min.0 hónap, max. 24 hónap): 26 2. Az M.1.2.) 
alkalmassági követelmény szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min.0 hónap, max. 24 hónap): 24 3. 36 hónapnál hosszabb 
jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 1 4. Nettó ajánlati ár (Ft): 159.231.475 Indokolás: A fenti ajánlat megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

10650400209VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Simon László U. 
4.

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:

1 - ”N” épület I. emelet, és alagsor részleges átalak.Rész száma, elnevezése:

Igen
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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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - „N” épület kiegészítő munkáiRész 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:

Pozsár Lajos egyéni vállalkozó 72401019-2-29 (Pozsár Lajos): III.1.3) pont M.1.1.) alpont szerinti alkalmassági követelmény; 
Varga 97 Kft. 11557874-2-09 (Varga András): III.1.3) pont M.1.2.) alpont szerinti 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): 159.231.475,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. A nyertes ajánlat a rendelkezésre 
álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

10650400209VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4034 Debrecen, Simon László U. 4.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Építési munkák felelős műszaki vezetése; Épületgépészeti munkák felelős műszaki vezetése; Építési és építménygépészeti 
munkák elvégzése

Pozsár Lajos egyéni vállalkozó 72401019-2-29 (Pozsár Lajos); Varga 97 Kft. 11557874-2-09 (Varga András)

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 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): 16.633.073,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. A nyertes ajánlat a rendelkezésre 
álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

22124801209Épít-Takarít 2004 Bt., Magyarország 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár Utca 48/A

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. 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 hó max. 24 hó): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás 
módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát az értékelési részszempont tekintetében: Pvizsgált=(
Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a 
pontskála alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja (24 hónap) Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap) 2. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (
min. 0 hónap, max. 24 hónap): Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi 
képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát a jelen értékelési részszempont esetén: Pvizsgált=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P min ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (24 hónap) Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap) 3. Nettó ajánlati ár (Ft): Az ajánlatok pontszáma a fordított 
arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

925Épít-Takarít 2004 Bt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min.0 hónap, max. 24 hónap): 88 2. 36 hónapnál 
hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 12 3. Nettó ajánlati ár (Ft): 16.633.073 Indokolás: A fenti ajánlat 
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

22124801209Épít-Takarít 2004 Bt., Magyarország 4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár Utca 48/A

építész felelős műszaki vezetői feladatok

Ara-Terv Bt. (Papp Sándor) 22872339-2-09



EKR000040042020

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 ajánlattevők ajánlatának bírálatát nem végezte el, azok érvényességét nem vizsgálta: 1. rész: - Épít-Takarít 2004 
Bt. (4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár utca 48/a.) 2. rész: - B-ÉP Profi Kft. (4030 Debrecen, Karabély utca 3.) - Credo Trade Kft. (4026
Debrecen, Péterfia utca 4.) - GÉSZ-2000 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 7.) - Universal Bau 96 Bt. (4029 Debrecen, Csillag 
utca 53.)

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:

2020.03.02Lejárata:2020.02.27Kezdete:

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:

Ara-Terv Bt. (Papp Sándor) 22872339-2-09: III.1.3) pont M.1.1.) alpont szerinti alkalmassági követelmény

2020.02.26

2020.02.26
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