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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248529-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Javítási és karbantartási szolgáltatások
2020/S 103-248529

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhászné Tóth Erzsébet
E-mail: juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu 
Telefon:  +36 5251270073068
Fax:  +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000168232020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000168232020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
DEK-879Debreceni Egyetem klímakarbantartási munkái
Hivatkozási szám: EKR000168232020

mailto:juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
https://kancellaria.unideb.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000168232020/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000168232020/reszletek
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II.1.2) Fő CPV-kód
50000000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-879 Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem klíma karbantartási munkáinak elvégzésére
1. rész: Egyetem téri Campuson működő klímaberendezések karbantartása. Összesen: 207 kültéri egység és
392 beltéri egység
2. rész: Kassai úti Campuson működő klímaberendezések karbantartása. Összesen: 118 kültéri egység és 540
beltéri egység
3. rész: Böszörményi úti Campuson működő klímaberendezések karbantartása. Összesen: 189 kültéri egység
és 472 beltéri egység
4. rész: Nagyerdei Campuson működő klímaberendezések karbantartása. Összesen: 937 kültéri egység és
1424 beltéri egység
5. rész: Nyíregyházi Campuson működő klímaberendezések karbantartása. Összesen: 96 kültéri egység és 201
beltéri egység
6. rész: Kenézy Gyula Egyetemi Kórházban működő klímaberendezések karbantartása. Összesen: 321 kültéri
egység és 565 beltéri egység
7. rész: Szolnok Campuson működő klímaberendezések karbantartása. Összesen: 34 kültéri egység és 124
beltéri egység
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Egyetem téri Camp. klímaberendezéseinek karbantart
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem telephelyei (melléklet szerint)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem telephelyein, főként az Egyetem téri Campuson működő
klímaberendezések karbantartási munkáinak elvégzésére.
DE klíma berendezéseinek (split, ablak, mobil, folyadékhűtők, fan-coil, technológiai hűtők) átalánydíjas
karbantartási és üzemzavar elhárítási munkái, a zavartalan üzemelés érdekében elvégzett javításokkal együtt.
— Split ablak és mobil rendszerű klímaberendezések karbantartása (187 kültéri egység és 206 beltéri egység)
— Folyadékhűtők, hűtőgázzal működő gépek karbantartása (13 kültéri egység és 179 beltéri egység)
— Technológiai hűtőgépek karbantartása (7 kültéri egység és 7 beltéri egység)
Nyertes ajánlattevőnek üzemzavar elhárítása érdekében telefonos készenléti szolgálatot kell működtetnie.
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban megadott munkák elvégzésének, a karbantartás során
felmerülő rezsianyagok, valamint a 15 000 Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó értékű alkatrészek költségét.
A nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi értékű alkatrészek kicserélése esetén az alkatrész értéke a
vállalkozói díjon felül külön kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi
értékű alkatrészek tekintetében nettó 5 694 002 Ft/36 hó keretösszeget meghatároz meg.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5.) pont kiegészítése: 2. minőségi értékelési szempont: min. 0 hónap ajánlható meg, a 36 hónap vagy annál
kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül
kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.-2. szerinti min. nélküli Hűtő- és klímaber.szerelő, karbantartó szakemberek
közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A készülékek darabszáma a szerződés időtartama alatt +20 %-al nőhet. A nettó havidíj a szerződés időtartama
alatt a berendezések számának változásával az alábbiak szerint változhat:
A készülékek számának az ajánlati felhívásban szereplő alapmennyiséghez képest 2-5 %-os emelkedése
esetén a vállalkozói díj 2 %-kal,
5,01-10 %-os emelkedés esetén 5 %-kal,
10,01-15 %-os emelkedés esetén 10 %-kal,
15,01-20 %-os emelkedés esetén 15 %-kal emelkedhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az értékelés szempontja: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek:1 értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, 2.
értékelési szempont: egyenes arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kassai úti Campus klímaberendezéseinek karbantart.
Rész száma: 2
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
50000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem telephelyei (melléklet szerint)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem telephelyein, főként a Kassai úti Campuson működő
klímaberendezések karbantartási munkáinak elvégzésére.
DE klíma berendezéseinek (split, ablak, mobil, folyadékhűtők, fan-coil, technológiai hűtők) átalánydíjas
karbantartási és üzemzavar elhárítási munkái, a zavartalan üzemelés érdekében elvégzett javításokkal együtt.
— Split ablak és mobil rendszerű klímaberendezések karbantartása (106 kültéri egység és 113 beltéri egység)
— MRV rendszerű klímaberendezések karbantartása (5 kültéri egység és 59 beltéri egység)
— Folyadékhűtők, hűtőgázzal működő gépek karbantartása (7 kültéri egység és 368 beltéri egység)
Nyertes ajánlattevőnek üzemzavar elhárítása érdekében telefonos készenléti szolgálatot kell működtetnie.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban megadott munkák elvégzésének, a karbantartás során
felmerülő rezsianyagok, valamint a 15 000 Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó értékű alkatrészek költségét.
A nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi értékű alkatrészek kicserélése esetén az alkatrész értéke a
vállalkozói díjon felül külön kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi
értékű alkatrészek tekintetében nettó 6 970 768 Ft/36 hó keretösszeget meghatároz meg.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5.) pont kiegészítése: 2. minőségi értékelési szempont: min. 0 hónap ajánlható meg, a 36 hónap vagy annál
kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül
kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.-2. szerinti min. nélküli Hűtő- és klímaber.szerelő, karbantartó szakemberek
közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A készülékek darabszáma a szerződés időtartama alatt +20 %-al nőhet. A nettó havidíj a szerződés időtartama
alatt a berendezések számának változásával az alábbiak szerint változhat:
A készülékek számának az ajánlati felhívásban szereplő alapmennyiséghez képest 2-5 %-os emelkedése
esetén a vállalkozói díj 2 %-kal,
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5,01-10 %-os emelkedés esetén 5 %-kal,
10,01-15 %-os emelkedés esetén 10 %-kal,
15,01-20 %-os emelkedés esetén 15 %-kal emelkedhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés
során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek:1 értékelési szempont: két szélsőérték
közötti arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Böszörményi úti Camp klímaberendezések karbantart.
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem telephelyei (melléklet szerint)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem telephelyein, főként a Böszörményi úti Campuson működő
klímaberendezések karbantartási munkáinak elvégzésére.
DE klíma berendezéseinek (split, ablak, mobil, folyadékhűtők, fan-coil, technológiai hűtők) átalánydíjas
karbantartási és üzemzavar elhárítási munkái, a zavartalan üzemelés érdekében elvégzett javításokkal együtt.
— Split ablak és mobil rendszerű klímaberendezések karbantartása (169 kültéri egység és 291 beltéri egység)
— Folyadékhűtők, hűtőgázzal működő gépek karbantartása (8 kültéri egység és 170 beltéri egység)
— ROOF-TOP berendezések karbantartása (2 kültéri egység)
— Technológiai hűtőgépek karbantartása (10 kültéri egység és 11 beltéri egység)
Nyertes ajánlattevőnek üzemzavar elhárítása érdekében telefonos készenléti szolgálatot kell működtetnie.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban megadott munkák elvégzésének, a karbantartás során
felmerülő rezsianyagok, valamint a 15 000 Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó értékű alkatrészek költségét.
A nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi értékű alkatrészek kicserélése esetén az alkatrész értéke a
vállalkozói díjon felül külön kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi
értékű alkatrészek tekintetében nettó 6 542 257 Ft/36 hó keretösszeget meghatároz meg.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5.) pont kiegészítése: 2. minőségi értékelési szempont: min. 0 hónap ajánlható meg, a 36 hónap vagy annál
kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül
kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) / Súlyszám: 15
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Minőségi kritérium - Név: 2. M2.-2. szerinti min. nélküli Hűtő- és klímaber.szerelő, karbantartó szakemberek
közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A készülékek darabszáma a szerződés időtartama alatt +20 %-al nőhet. A nettó havidíj a szerződés időtartama
alatt a berendezések számának változásával az alábbiak szerint változhat:
A készülékek számának az ajánlati felhívásban szereplő alapmennyiséghez képest 2-5 %-os emelkedése
esetén a vállalkozói díj 2 %-kal,
5,01-10 %-os emelkedés esetén 5 %-kal,
10,01-15 %-os emelkedés esetén 10 %-kal,
15,01-20 %-os emelkedés esetén 15 %-kal emelkedhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont. Módszerek:1. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes
arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Nagyerdei Campus klímaberendezéseinek karbantart.
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem telephelyei (melléklet szerint)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem telephelyein, főként a Nagyerdei Campuson működő
klímaberendezések karbantartási munkáinak elvégzésére.
DE klíma berendezéseinek (split, ablak, mobil, folyadékhűtők, fan-coil, technológiai hűtők) átalánydíjas
karbantartási és üzemzavar elhárítási munkái, a zavartalan üzemelés érdekében elvégzett javításokkal együtt.
— Split ablak és mobil rendszerű klímaberendezések karbantartása (771 kültéri egység és 914 beltéri egység)
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— MRV rendszerű klímaberendezések karbantartása (43 kültéri egység és 480 beltéri egység)
— Folyadékhűtők, hűtőgázzal működő gépek karbantartása (92 kültéri egység)
— Technológiai hűtőgépek karbantartása (31 kültéri egység és 30 beltéri egység)
Nyertes ajánlattevőnek üzemzavar elhárítása érdekében telefonos készenléti szolgálatot kell működtetnie.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban megadott munkák elvégzésének, a karbantartás során
felmerülő rezsianyagok, valamint a 15 000 Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó értékű alkatrészek költségét.
A nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi értékű alkatrészek kicserélése esetén az alkatrész értéke a
vállalkozói díjon felül külön kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi
értékű alkatrészek tekintetében nettó 27 841 887 Ft/36 hó keretösszeget meghatároz meg.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5.) pont kiegészítése: 2. minőségi értékelési szempont: min. 0 hónap ajánlható meg, a 36 hónap vagy annál
kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül
kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.-2. szerinti min. nélküli Hűtő- és klímaber.szerelő, karbantartó szakemberek
közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A készülékek darabszáma a szerződés időtartama alatt +20 %-al nőhet. A nettó havidíj a szerződés időtartama
alatt a berendezések számának változásával az alábbiak szerint változhat:
A készülékek számának az ajánlati felhívásban szereplő alapmennyiséghez képest 2-5 %-os emelkedése
esetén a vállalkozói díj 2 %-kal,
5,01-10 %-os emelkedés esetén 5 %-kal,
10,01-15 %-os emelkedés esetén 10 %-kal,
15,01-20 %-os emelkedés esetén 15 %-kal emelkedhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont. Módszerek:1. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes
arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás
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II.2.1) Elnevezés:
Nyíregyházi Camp. klímaberendezéseinek karbantart.
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem telephelyei (melléklet szerint)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem telephelyein, főként a Nyíregyházi Campuson működő
klímaberendezések karbantartási munkáinak elvégzésére.
DE klíma berendezéseinek (split, ablak, mobil, folyadékhűtők, fan-coil, technológiai hűtők) átalánydíjas
karbantartási és üzemzavar elhárítási munkái, a zavartalan üzemelés érdekében elvégzett javításokkal együtt.
— Split ablak és mobil rendszerű klímaberendezések karbantartása (89 kültéri egység és 105 beltéri egység)
— MRV rendszerű klímaberendezések karbantartása (4 kültéri egység és 30 beltéri egység)
— Folyadékhűtők, hűtőgázzal működő gépek karbantartása (2 kültéri egység és 65 beltéri egység)
— Technológiai hűtőgépek karbantartása (1 kültéri egység és 1 beltéri egység)
Nyertes ajánlattevőnek üzemzavar elhárítása érdekében telefonos készenléti szolgálatot kell működtetnie.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban megadott munkák elvégzésének, a karbantartás során
felmerülő rezsianyagok, valamint a 15 000 Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó értékű alkatrészek költségét.
A nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi értékű alkatrészek kicserélése esetén az alkatrész értéke a
vállalkozói díjon felül külön kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi
értékű alkatrészek tekintetében nettó 2 458 680 Ft/36 hó keretösszeget meghatároz meg.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5.) pont kiegészítése: 2. minőségi értékelési szempont: min. 0 hónap ajánlható meg, a 36 hónap vagy annál
kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül
kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.-2. szerinti min. nélküli Hűtő- és klímaber.szerelő, karbantartó szakemberek
közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:



HL/S S103
28/05/2020
248529-2020-HU

Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 9 / 18

28/05/2020 S103
https://ted.europa.eu/
TED

Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9 / 18

A készülékek darabszáma a szerződés időtartama alatt +20 %-al nőhet. A nettó havidíj a szerződés időtartama
alatt a berendezések számának változásával az alábbiak szerint változhat:
A készülékek számának az ajánlati felhívásban szereplő alapmennyiséghez képest 2-5 %-os emelkedése
esetén a vállalkozói díj 2 %-kal,
5,01-10 %-os emelkedés esetén 5 %-kal,
10,01-15 %-os emelkedés esetén 10 %-kal,
15,01-20 %-os emelkedés esetén 15 %-kal emelkedhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont. Módszerek:1 értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes
arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
KEK klímaberendezéseinek karbantartása
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház telephelyei (melléklet szerint)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház telephelyein működő
klímaberendezések karbantartási munkáinak elvégzésére.
DE klíma berendezéseinek (split, ablak, mobil, folyadékhűtők, fan-coil, technológiai hűtők) átalánydíjas
karbantartási és üzemzavar elhárítási munkái, a zavartalan üzemelés érdekében elvégzett javításokkal együtt.
— Split ablak és mobil rendszerű klímaberendezések karbantartása (280 kültéri egység és 343 beltéri egység)
— MRV rendszerű klímaberendezések karbantartása (16 kültéri egység és 90 beltéri egység)
— Folyadékhűtők, hűtőgázzal működő gépek karbantartása (21 kültéri egység és 128 beltéri egység)
— Technológiai hűtőgépek karbantartása (4 kültéri egység és 4 beltéri egység)
Nyertes ajánlattevőnek üzemzavar elhárítása érdekében telefonos készenléti szolgálatot kell működtetnie.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban megadott munkák elvégzésének, a karbantartás során
felmerülő rezsianyagok, valamint a 15 000 Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó értékű alkatrészek költségét.
A nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi értékű alkatrészek kicserélése esetén az alkatrész értéke a
vállalkozói díjon felül külön kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi
értékű alkatrészek tekintetében nettó 8 051 432 Ft/36 hó keretösszeget meghatároz meg.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5.) pont kiegészítése: 2. minőségi értékelési szempont: min. 0 hónap ajánlható meg, a 36 hónap vagy annál
kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok



HL/S S103
28/05/2020
248529-2020-HU

Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 10 / 18

28/05/2020 S103
https://ted.europa.eu/
TED

Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10 / 18

Minőségi kritérium - Név: 1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül
kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.-2. szerinti min. nélküli Hűtő- és klímaber.szerelő, karbantartó szakemberek
közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A készülékek darabszáma a szerződés időtartama alatt +20 %-al nőhet. A nettó havidíj a szerződés időtartama
alatt a berendezések számának változásával az alábbiak szerint változhat:
A készülékek számának az ajánlati felhívásban szereplő alapmennyiséghez képest 2-5 %-os emelkedése
esetén a vállalkozói díj 2 %-kal,
5,01-10 %-os emelkedés esetén 5 %-kal,
10,01-15 %-os emelkedés esetén 10 %-kal,
15,01-20 %-os emelkedés esetén 15 %-kal emelkedhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont. Módszerek:1. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes
arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Szolnok Campus klímaberendezéseinek karbantart.
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322
A teljesítés fő helyszíne:
Debreceni Egyetem telephelyei (melléklet szerint)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Szolnoki Campusán működő klímaberendezések karbantartási
munkáinak elvégzésére.
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DE klíma berendezéseinek (split, ablak, mobil, folyadékhűtők, fan-coil, technológiai hűtők) átalánydíjas
karbantartási és üzemzavar elhárítási munkái, a zavartalan üzemelés érdekében elvégzett javításokkal együtt.
— Split ablak és mobil rendszerű klímaberendezések karbantartása (20 kültéri egység és 20 beltéri egység)
— Folyadékhűtők, hűtőgázzal működő gépek karbantartása (14 kültéri egység és 104 beltéri egység)
Nyertes ajánlattevőnek üzemzavar elhárítása érdekében telefonos készenléti szolgálatot kell működtetnie.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban megadott munkák elvégzésének, a karbantartás során
felmerülő rezsianyagok, valamint a 15 000 Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó értékű alkatrészek költségét.
A nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi értékű alkatrészek kicserélése esetén az alkatrész értéke a
vállalkozói díjon felül külön kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a nettó 15 000 Ft értékhatárt meghaladó egyedi
értékű alkatrészek tekintetében nettó 2 440 974 Ft/36 hó keretösszeget meghatároz meg.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5.) pont kiegészítése: 2. minőségi értékelési szempont: min. 0 hónap ajánlható meg, a 36 hónap vagy annál
kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül
kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.-2. szerinti min. nélküli Hűtő- és klímaber.szerelő, karbantartó szakemberek
közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A készülékek darabszáma a szerződés időtartama alatt +20 %-al nőhet. A nettó havidíj a szerződés időtartama
alatt a berendezések számának változásával az alábbiak szerint változhat:
A készülékek számának az ajánlati felhívásban szereplő alapmennyiséghez képest 2-5 %-os emelkedése
esetén a vállalkozói díj 2 %-kal,
5,01-10 %-os emelkedés esetén 5 %-kal,
10,01-15 %-os emelkedés esetén 10 %-kal,
15,01-20 %-os emelkedés esetén 15 %-kal emelkedhet.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont. Módszerek: 1. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes
arányosítás, ár: fordított arányosítás.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi rész esetén irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3) bekezdésére
figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan egységes európai
közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek a kizáró okok igazolásait Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a 321/2015. (X.30.)
Korm. r. III. és IV. fejezetének megfelelően kell benyújtania.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10.§,12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem
állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania,mely
tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását.Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.)
kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja az
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (3) bek.
a) pont alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző
három évből közbesz. tárgya szerinti (Split klíma, folyadékhűtő, MRV rendszer karbantartása) szolgáltatásainak
ismertetését, az arra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. R.
22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél,
a szolgáltatás tárgya, és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.)
A teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel
szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető legyen.
Ajánlatkérő a Tájékoztató ajánlattevőknek c. dokumentumban meghatározta, hogy mely klímaberendezéseket
tekinti MRV rendszernek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. R. 21. § (3a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő
a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi
figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. R. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
M.2.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3) bekezdés b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy
mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, h. a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra; a
szakember minősítése, végzettsége,
— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,
— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok, képesítési tanúsítvány egyszerű másolata,
— a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza olyan
részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek)teljesülése (szakmai
gyakorlat bemutatása).
A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására
támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben Ajánlattevőnek Kbt. 65. § (7),(9),(11) (12) bek, a Kbt. 67. §
(3)bek alapján kell eljárnia.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében:
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
1. és 3. rész tekintetében: egybefüggően min. 12 hónap időtartamú legalább 100 db split klíma és minimum 10
db folyadékhűtő (kültéri vagy beltéri egység) karbantartására vonatkozó
2. és 5. rész tekintetében:
— egybefüggően min. 12 hónap időtartamú legalább 50 db split klíma és minimum 5 db folyadékhűtő (kültéri
vagy beltéri egység) /
— -vagy egybefüggően min. 12 hónap időtartamú legalább 50 db split klíma és legalább 1 db MRV rendszer,
mely minimum 10 db beltéri egységgel rendelkezik
Karbantartására vonatkozó
4. és 6. részek tekintetében:
— egybefüggően min. 12 hónap időtartamú legalább 100 db split klíma és minimum 20 db folyadékhűtő/
— vagy egybefüggően min. 12 hónap időtartamú legalább 100 db split klíma és legalább 3 db MRV rendszer,
mely egyenként minimum 20 db beltéri egységgel rendelkezik
Karbantartására vonatkozó
7. rész tekintetében: egybefüggően min. 12 hónap időtartamú legalább 30 db split klíma és minimum 10 db
folyadékhűtő (kültéri vagy beltéri egység) karbantartására vonatkozó
Referenciával.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség
van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható. Több részre történő
ajánlattétel esetén a magasabb értékű részekre benyújtott referenciát Ajánlatkérő elfogadja a kisebb értékűek
igazolása tekintetében is.
M2) ha nem rendelkezik:
M2.-1. minimum 2 fő 14/2015. Korm. rend., 4. melléklet szerinti H-I. vagy annak megfelelő korábbi kategóriás
minősítéssel rendelkező szakemberrel, min. 60 hónap szakmai gyakorlattal a hűtéstechnika területén
M2.-2. minimum 2 fő minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal
rendelkező szakemberrel, min. 60 hónap szakmai gyakorlattal a hűtéstechnika területén
Egy szakember több pozícióra jelölhető. Az időben párhuzamos gyakorlat időket Ajánlatkérő egyszer veszi
figyelembe.
A fenti M.1.) és M2.) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel,kifiz.,elszámolás pénzneme:HUF. AT havonta utólag, a telj. ig. alapján
teljesítést követően jogosult számlát kiállítani a havi átalánydíjról és az adott hónapban kicserélésre került nettó
15 000 Ft feletti alkatrészekről, melynek kiegyenlítésére átutalással kerül sor. A kifizetésre a Kbt.135.§(1),(5),
(6)és Ptk. 6:130.§(1)-(2)bek.-ben, valamint a szerződéstervezetben foglaltak alapján kerül sor, 30 napos fiz.
határidővel.
Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
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Késedelmi kötbér: a percekben meghatározott határidő esetén 0,01%/perc, alapja a késedelemmel érintett havi
vállalkozói díj. A késedelmi kötbér percekben meghatározott határidő esetében legfeljebb 3000 egybefüggő
percig kerül felszámításra.
A meghiúsulási kötbér mértéke 12 havi nettó vállalkozói díj összegének 20 %-a. A kötbér és jótállás részleteit a
szerződéstervezet tartalmazza.
Folytatás a VI.4.3) pontban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/07/2020
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/07/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:
EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

https://ekr.gov.hu
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A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont.
3.Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy azt
az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási
címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell
csatolni.
5.AT ajánlatában köteles EKR űrlapon egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A
321/2015(X.30.)Korm.r. 2.§(5)bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6.Az ajánlatban EKR űrlapon nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) és Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában, valamint
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
7. Az ajánlatban EKR űrlapon nyilatkozni kell a Kbt.65.§(7) bek. szerint. Kbt. 65. § (7) bekezdés
vonatkozásában minden, a tv. által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: csatolni kell az ajánlatban
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
8. Ajánlattevőnek EKR elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell ajánlatában üzleti titokról (nemleges
nyilatkozat esetén is), a fordításról, és a felelősségbiztosítás tekintetében.
9. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ szerint
10. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt.35.§)
11. Kbt. 41/A§ (1) bek alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok.benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap
alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt. 41/B§ (2) bek alapján AK előírja
az EKR-ben benyújtandó dokumentumok fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf”, a
kitöltött ártáblázatot „.pdf” és „.xls” formátumban kell benyújtani.
12. A Kbt. 66.§(5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt.68.§(4) bek-
e szerinti összes adatot.
13.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
15. AK figyelemmel a Kbt.81.§ (4) (5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
17. Az ajánlati kötöttség időtart. tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónap alatt 60 nap
értendő.
18. AK Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
19. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas 2.
részszempontra (szakember szakmai tapasztalata) tett megajánlása egyértelműen megállapítható. E körben
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Ajánlattevőnek be kell nyújtania: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai tapasztalatát
bemutató önéletrajzot.
20. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Juhászné Tóth Erzsébet (lajstromszám:
01161)
Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint.
III.2.2) pont folytatása:
Jótállás: Ajánlattevő az elvégzett javításokra 6 hónapos időtartamra jótállást vállal.
A kötbér és jótállás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
Teljesítési biztosíték: AK Teljesítési biztosítékot kér, mely az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a
Kbt. 134. § (6) a) pont szerinti formában szerződés hatályba lépésétől számított 20 napon belül. A teljesítési
biztosíték mértéke: a nettó havi vállalkozói díj összege A biztosíték rendelkezésre bocsátása az ajánlattevő
választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjában szereplő módokon történhet. A biztosíték
határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
VI.3) pont folytatása:
21. AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig legalább 10 000 000 Ft/káresemény és legalább 20
000 000 Ft/év összegű tevékenységének végzésére vonatkozó felelősségbizt. szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbizt.-t kiterjeszteni. A felelősségbizt. megléte a szerződéskötés feltétele.
22. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követő 20 napon belül Kbt. 134. § (6) a) pont szerinti
formában teljesítési biztosítékot kell rendelkezésre bocsátania. A teljesítési biztosíték mértéke: a nettó havi
vállalkozói díj összege. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az
ajánlatban EKR űrlapon nyilatkoznia kell.
25. Ajánlatkérő egy általános kép bemutatása érdekében helyszíni bejárási lehetőséget biztosít, melynek
dátuma 2020. június 9. 10:00 óra, találkozási hely: Debreceni Egyetem Klinikai Központ I. telepe Műszaki
Osztály, Kazánház épületének bejárata (nagy kémény mögött) (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.).

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
26/05/2020
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