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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Egyetem téri Camp. klímaberendezéseinek karbantartRész 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:

105A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 103-248529A 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-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.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlati ár 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a 
fordított arányosítás képletével kerül 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 (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Súlyszám: 80. 
 
Minőségi értékelési szempont: 
 
1.Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 
perc - max. 180 perc)  
 
Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 60 perc - max. 180 perc 
Ajánlatkérő az Arányosítás módszerén belül a két szélső érték közötti arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+Pmin 
 
P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
P max: a pontskála felső határa  

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:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását 
munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) :60        Értékelési pontszám:10,00        Súlyszám: 15        
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:150,00 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó 
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 36 hónap):21        Értékelési pontszám:5,83        Súlyszám: 
5        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 29,17 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó)        :403484        Értékelési pontszám:10,00        Súlyszám: 80        Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 800,00 
Összesen: 979,17 

Szöveges értékelés:

979.17UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 21 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 403 484 HUF/hó 
 
Indoklás: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, 
valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 21 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 403 484 HUF/hó 
 
Nettó ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 14 525 424 HUF 
 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek. 

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

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)

P min: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (60 perc) 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja. (180 perc) 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 60 perc vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 
pont) kapják. 
Legkedvezőtlenebb megajánlás jelen értékelési szempont esetében 180 perc, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja.  
A 180 percnél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. 
 
Súlyszám: 15 
 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 
0 hónap –max. 36 hónap) 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül az egyenes 
arányosítást alkalmazza. 
A legkedvezőbb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(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 (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot 
kapják. 
 
Amennyiben Ajánlattevő az adott közbeszerzési részben jelen értékelési szempont körében nem jelöl meg szakembert, akkor az az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Súlyszám: 5
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1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását 
munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc): 60        Értékelési pontszám:10,00        Súlyszám: 15        
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 150,00 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó 

Szöveges értékelés:

964.58UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 21 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 399 493 HUF/hó 
 
Indoklás: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, 
valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Kassai úti Campus klímaberendezéseinek karbantart.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:

Ventiszol Klímatechnika Kft. (4032 Debrecen, Vágóhíd Utca 14., Adószám: 14587870-2-09), Felhívás III.1.3) pontja szerinti 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2.-1. és M2.-2. alklamssági követelmény

Igen
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Ajánlati ár 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a 
fordított arányosítás képletével kerül 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 (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Súlyszám: 80. 
 
Minőségi értékelési szempont: 
 
1.Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 
perc - max. 180 perc)  
 
Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 60 perc - max. 180 perc 
Ajánlatkérő az Arányosítás módszerén belül a két szélső érték közötti arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+Pmin 
 
P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (60 perc) 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja. (180 perc) 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 60 perc vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 
pont) kapják. 
Legkedvezőtlenebb megajánlás jelen értékelési szempont esetében 180 perc, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja.  
A 180 percnél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. 
 
Súlyszám: 15 
 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 
0 hónap –max. 36 hónap) 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül az egyenes 
arányosítást alkalmazza. 
A legkedvezőbb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max- P min)+P min 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

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:

szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 36 hónap): 21        Értékelési pontszám: 2,92        Súlyszám: 
5        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 14,58 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó): 399493        Értékelési pontszám:10,00        Súlyszám: 80        Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 800,00 
Összesen: 964,58 
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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:

Ventiszol Klímatechnika Kft. (4032 Debrecen, Vágóhíd Utca 14., Adószám: 14587870-2-09), Felhívás III.1.3) pontja szerinti 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2.-1. és M2.-2. alklamssági 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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 21 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 399 493 HUF/hó 
 
Nettó ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 14 381 748 HUF 
 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek. 

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

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)

P max: a pontskála felső határa (10 pont) 
P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 
A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot 
kapják. 
 
Amennyiben Ajánlattevő az adott közbeszerzési részben jelen értékelési szempont körében nem jelöl meg szakembert, akkor az az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Súlyszám: 5
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Ajánlati ár 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a 
fordított arányosítás képletével kerül 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) 

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:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását 
munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc): 60        Értékelési pontszám: 10,00        Súlyszám: 15        
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 150,00 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó 
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 36 hónap): 21        Értékelési pontszám:5,83        Súlyszám: 
5        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 29,17 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó): 389026        Értékelési pontszám:10,00        Súlyszám: 80        Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 800,00 
Összesen: 979,17 

Szöveges értékelés:

979.17UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 21 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 389 026 HUF/hó 
 
Indoklás: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, 
valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat. 
 

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Böszörményi úti Camp klímaberendezések karbantart.Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Igen



EKR000168232020

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)

A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Súlyszám: 80. 
 
Minőségi értékelési szempont: 
 
1.Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 
perc - max. 180 perc)  
 
Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 60 perc - max. 180 perc 
Ajánlatkérő az Arányosítás módszerén belül a két szélső érték közötti arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+Pmin 
 
P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (60 perc) 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja. (180 perc) 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 60 perc vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 
pont) kapják. 
Legkedvezőtlenebb megajánlás jelen értékelési szempont esetében 180 perc, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja.  
A 180 percnél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. 
 
Súlyszám: 15 
 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 
0 hónap –max. 36 hónap) 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül az egyenes 
arányosítást alkalmazza. 
A legkedvezőbb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(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 (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot 
kapják. 
 
Amennyiben Ajánlattevő az adott közbeszerzési részben jelen értékelési szempont körében nem jelöl meg szakembert, akkor az az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Súlyszám: 5



EKR000168232020

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül  kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka 
Köz 1.

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:

A szerződés száma:

4 - Nagyerdei Campus klímaberendezéseinek karbantart.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:

Ventiszol Klímatechnika Kft. (4032 Debrecen, Vágóhíd Utca 14., Adószám: 14587870-2-09), Felhívás III.1.3) pontja szerinti 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2.-1. és M2.-2. alklamssági 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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 21 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 389 026 HUF/hó 
 
Nettó ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 14 004 936 HUF 
 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

Igen
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Ajánlati ár 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a 
fordított arányosítás képletével kerül 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 (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Súlyszám: 80. 
 
Minőségi értékelési szempont: 
 
1.Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 
perc - max. 180 perc)  
 
Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 60 perc - max. 180 perc 
Ajánlatkérő az Arányosítás módszerén belül a két szélső érték közötti arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+Pmin 
 
P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (60 perc) 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja. (180 perc) 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 60 perc vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 

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:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását 
munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc): 60        Értékelési pontszám: 10,00        Súlyszám: 15        
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 150,00 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó 
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 36 hónap): 36        Értékelési pontszám: 10,00        
Súlyszám: 5        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50,00 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó): 2265740        Értékelési pontszám: 10,00        Súlyszám: 80        Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 800,00 
Összesen: 1000,00 

Szöveges értékelés:

1000.00B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 36 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 2 265 740 HUF/hó 
 
Indoklás: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, 
valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül  kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 36 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 2 265 740 HUF/hó 
 
Nettó ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 81 566 640 HUF 
 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

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)

pont) kapják. 
Legkedvezőtlenebb megajánlás jelen értékelési szempont esetében 180 perc, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja.  
A 180 percnél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. 
 
Súlyszám: 15 
 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 
0 hónap –max. 36 hónap) 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül az egyenes 
arányosítást alkalmazza. 
A legkedvezőbb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(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 (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot 
kapják. 
 
Amennyiben Ajánlattevő az adott közbeszerzési részben jelen értékelési szempont körében nem jelöl meg szakembert, akkor az az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Súlyszám: 5
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását 
munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc): 60        Értékelési pontszám: 10,00        Súlyszám: 15        
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 150,00 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó 
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 36 hónap): 36        Értékelési pontszám: 10,00        
Súlyszám: 5        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50,00 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó): 255135        Értékelési pontszám: 10,00        Súlyszám: 80        Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 800,00 
Összesen: 1000,00 

Szöveges értékelés:

1000.00B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 36 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 255 135 HUF/hó 
 
Indoklás: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, 
valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat. 

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka 
Köz 1.

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:

A szerződés száma:

5 - Nyíregyházi Camp. klímaberendezéseinek karbantart.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:

Igen
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Ajánlati ár 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a 
fordított arányosítás képletével kerül 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 (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Súlyszám: 80. 
 
Minőségi értékelési szempont: 
 
1.Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 
perc - max. 180 perc)  
 
Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 60 perc - max. 180 perc 
Ajánlatkérő az Arányosítás módszerén belül a két szélső érték közötti arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+Pmin 
 
P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (60 perc) 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja. (180 perc) 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 60 perc vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 
pont) kapják. 
Legkedvezőtlenebb megajánlás jelen értékelési szempont esetében 180 perc, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja.  
A 180 percnél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. 
 
Súlyszám: 15 
 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 
0 hónap –max. 36 hónap) 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül az egyenes 
arányosítást alkalmazza. 
A legkedvezőbb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(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 (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot 
kapják. 
 

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
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Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4034 Debrecen, Vágóhíd u. 14.) ajánlattevő 5. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a lentiekre tekintettel: 
 
Érvénytelenségi ok: 
 
Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsátott ki 2020. július 13. napján az alábbiak szerint: 
 
-        „ Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. részében az „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre 
„Nem” választ adott az alábbi pontok esetében: 
•        B szakasz: 
- Adófizetés elmulasztása 
- Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása 

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

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:

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:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 36 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 255 135 HUF/hó 
 
Nettó ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 9 184 860 HUF 
 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

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)

Amennyiben Ajánlattevő az adott közbeszerzési részben jelen értékelési szempont körében nem jelöl meg szakembert, akkor az az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Súlyszám: 5
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3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

6 - KEK klímaberendezéseinek karbantartásaRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

•        C szakasz 
- Csődeljárás 
- Fizetésképtelenség 
- Csődegyezség a hitelezőkkel 
- A nemzeti törvények értelmében csődhöz hasonló helyzet 
- Felszámoló által kezelt vagyon 
- Üzleti tevékenység felfüggesztése 
•        D szakasz 
- Tisztán nemzeti kizárási okok 
Kérjük a fenti pontban „Igen” válasz megjelölését. 
 
-        A Ventiszol Kft. kapacitás biztosító szervezet vonatkozásában benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. 
rész „A” szakasz e) pontjában Ajánlattevő „Igen” választ adott, azonban nem nyilatkozott arról, hogy az információ 
elektronikusan elérhető-e. 
 
Hiánypótlás keretében kérjük nyilatkozzanak, hogy az információ elektronikusan elérhető-e, és ha igen, kérjük az adatbázis 
elérhetőségét és a kibocsátó hatóság nevét is feltüntetni. 
 
-        A Ventiszol Kft. kapacitás biztosító szervezet vonatkozásában benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. 
részében az „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre „Nem” választ adott az alábbi pontok esetében: 
•        B szakasz: 
- Adófizetés elmulasztása 
- Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása 
•        C szakasz 
- Csődeljárás 
- Fizetésképtelenség 
- Csődegyezség a hitelezőkkel 
- A nemzeti törvények értelmében csődhöz hasonló helyzet 
- Felszámoló által kezelt vagyon 
- Üzleti tevékenység felfüggesztése 
•        D szakasz 
- Tisztán nemzeti kizárási okok 
Kérjük a fenti pontban „Igen” válasz megjelölését. 
 
-        Hiánypótlás keretében kérjük benyújtani a közbeszerzés 1-3. és 5-7. részére vonatkozóan a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot. 
 
-        A közbeszerzés 1-3. és 5-7. részére vonatkozó ajánlatban ajánlattevő benyújtotta az értékelésre kerülő szakember szakmai 
tapasztalatát bemutató önéletrajzát. 
 
Hiánypótlás keretében a „Tapasztalatok ismertetése” c. rovatban kérjük elkülönítetten feltüntetni 
- az egyes munkahelyeken szerzett tapasztalatokat (feladatleírás),  
- azok kezdő és záró időpontját (év, hónap, nap),  
- az adott szakmai tapasztalat mennyiségét (hónapban). 
 Kérjük továbbá megjelölni, hogy a szakmai tapasztalat az értékelési szempont vagy az M2. alkalmassági követelmény 
alátámasztására kerül bemutatásra.” 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidőig, 2020. július 20. 14:00 óráig 5. rész tekintetében nem teljesítette a 
hiánypótlási felhívásban foglaltakat. 
 
Megállapítható, hogy az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlattevő 5. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
követelményeknek. 
 
Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2020. augusztus 6. napján tájékoztatta az 
ajánlattevőket.

Igen
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Ajánlati ár 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a 
fordított arányosítás képletével kerül 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 (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Súlyszám: 80. 
 
Minőségi értékelési szempont: 
 
1.Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 
perc - max. 180 perc)  
 
Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 60 perc - max. 180 perc 
Ajánlatkérő az Arányosítás módszerén belül a két szélső érték közötti arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+Pmin 

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:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását 
munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc): 60        Értékelési pontszám: 10,00        Súlyszám: 15        
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 150,00 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó 
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 36 hónap): 36        Értékelési pontszám: 10,00        
Súlyszám: 5        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50,00 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó): 760288        Értékelési pontszám: 10,00        Súlyszám: 80        Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 800,00 
Összesen: 1000,00 
 

Szöveges értékelés:

1000.00B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül  kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 36 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 760 288 HUF/hó 
 
Indoklás: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, 
valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka 
Köz 1.

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
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 36 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 760 288 HUF/hó 
 
Nettó ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 27 370 368 HUF 
 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

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)

 
P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (60 perc) 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja. (180 perc) 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 60 perc vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 
pont) kapják. 
Legkedvezőtlenebb megajánlás jelen értékelési szempont esetében 180 perc, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja.  
A 180 percnél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. 
 
Súlyszám: 15 
 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 
0 hónap –max. 36 hónap) 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül az egyenes 
arányosítást alkalmazza. 
A legkedvezőbb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(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 (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot 
kapják. 
 
Amennyiben Ajánlattevő az adott közbeszerzési részben jelen értékelési szempont körében nem jelöl meg szakembert, akkor az az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Súlyszám: 5
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Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4034 Debrecen, Vágóhíd u. 14.) ajánlattevő 6. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen a lentiekre tekintettel: 
 
1.)        Érvénytelenségi ok: 
 
Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsátott ki 2020. július 13. napján az alábbiak szerint: 
 
-        „ Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. részében az „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre 
„Nem” választ adott az alábbi pontok esetében: 
•        B szakasz: 
- Adófizetés elmulasztása 
- Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása 
•        C szakasz 
- Csődeljárás 
- Fizetésképtelenség 
- Csődegyezség a hitelezőkkel 
- A nemzeti törvények értelmében csődhöz hasonló helyzet 
- Felszámoló által kezelt vagyon 
- Üzleti tevékenység felfüggesztése 
•        D szakasz 
- Tisztán nemzeti kizárási okok 
Kérjük a fenti pontban „Igen” válasz megjelölését. 
 
-        A Ventiszol Kft. kapacitás biztosító szervezet vonatkozásában benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. 
rész „A” szakasz e) pontjában Ajánlattevő „Igen” választ adott, azonban nem nyilatkozott arról, hogy az információ 
elektronikusan elérhető-e. 
 
Hiánypótlás keretében kérjük nyilatkozzanak, hogy az információ elektronikusan elérhető-e, és ha igen, kérjük az adatbázis 
elérhetőségét és a kibocsátó hatóság nevét is feltüntetni. 
 
-        A Ventiszol Kft. kapacitás biztosító szervezet vonatkozásában benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. 
részében az „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre „Nem” választ adott az alábbi pontok esetében: 
•        B szakasz: 
- Adófizetés elmulasztása 
- Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása 
•        C szakasz 
- Csődeljárás 
- Fizetésképtelenség 
- Csődegyezség a hitelezőkkel 
- A nemzeti törvények értelmében csődhöz hasonló helyzet 
- Felszámoló által kezelt vagyon 
- Üzleti tevékenység felfüggesztése 
•        D szakasz 
- Tisztán nemzeti kizárási okok 
Kérjük a fenti pontban „Igen” válasz megjelölését. 
 

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

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:

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:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 36 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 190 692 HUF/hó 
 
Indoklás: A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, 
valamint a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak, továbbá ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése alapján benyújtotta a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka 
Köz 1.

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:

A szerződés száma:

7 - Szolnok Campus klímaberendezéseinek karbantart.Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

-        Hiánypótlás keretében kérjük benyújtani a közbeszerzés 1-3. és 5-7. részére vonatkozóan a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot. 
 
-        A közbeszerzés 1-3. és 5-7. részére vonatkozó ajánlatban ajánlattevő benyújtotta az értékelésre kerülő szakember szakmai 
tapasztalatát bemutató önéletrajzát. 
 
Hiánypótlás keretében a „Tapasztalatok ismertetése” c. rovatban kérjük elkülönítetten feltüntetni 
- az egyes munkahelyeken szerzett tapasztalatokat (feladatleírás),  
- azok kezdő és záró időpontját (év, hónap, nap),  
- az adott szakmai tapasztalat mennyiségét (hónapban). 
 Kérjük továbbá megjelölni, hogy a szakmai tapasztalat az értékelési szempont vagy az M2. alkalmassági követelmény 
alátámasztására kerül bemutatásra.” 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidőig, 2020. július 20. 14:00 óráig 6. rész tekintetében nem teljesítette a 
hiánypótlási felhívásban foglaltakat. 
 
Megállapítható, hogy az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlattevő 6. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
követelményeknek. 
 
2.)        Érvénytelenségi ok: 
 
Ajánlatkérő indokolás kérést bocsátott ki aránytalanul alacsony árra vonatkozóan 2020. július 10. napján. 
 
Ajánlattevő a megadott határidőig, 2020. július 17. 12:00 óráig 6. rész tekintetében nem nyújtott be árindoklást. 
 
Megállapítható, hogy az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlattevő 6. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § 73. § (2) 
bekezdése alapján érvénytelen, mert aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz és ajánlattevő a megadott határidőig 
nem nyújtott be indoklást az aránytalanul alacsony árra vonatkozóan. 
 
Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2020. augusztus 6. napján tájékoztatta az 
ajánlattevőket.

Igen
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Ajánlati ár 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó) 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a 
fordított arányosítás képletével kerül 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 (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Súlyszám: 80. 
 
Minőségi értékelési szempont: 
 
1.Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 
perc - max. 180 perc)  
 
Értékelési tartomány alsó és felső határa: min. 60 perc - max. 180 perc 
Ajánlatkérő az Arányosítás módszerén belül a két szélső érték közötti arányosítást alkalmazza.  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P vizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)×(P max-Pmin)+Pmin 
 
P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (60 perc) 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja. (180 perc) 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 60 perc vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot (10 
pont) kapják. 
Legkedvezőtlenebb megajánlás jelen értékelési szempont esetében 180 perc, mely a minimális értékelési pontszámot (0 pont) kapja.  
A 180 percnél kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Ajánlattevők jelen értékelési szempontra egész számot ajánlhatnak meg órákban kifejezve. 
 
Súlyszám: 15 
 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (min. 
0 hónap –max. 36 hónap) 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A pont szerinti Arányosítás módszerén belül az egyenes 

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:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül kezdi meg a hiba elhárítását 
munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc): 60        Értékelési pontszám: 10,00        Súlyszám: 15        
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 150,00 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal 
rendelkező szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó 
szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 hónap –max. 36 hónap): 36        Értékelési pontszám: 10,00        
Súlyszám: 5        Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50,00 
Nettó ajánlati ár (HUF/hó): 190692        Értékelési pontszám: 10,00        Súlyszám: 80        Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 800,00 
Összesen: 1000,00 

Szöveges értékelés:

1000.00B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
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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:

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:

1. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn belül  kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben: 60 
perc 
2. M2.-2. pont szerinti minősítés nélküli Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vizsgabizonyítvánnyal rendelkező 
szakemberek közül az értékelésre bemutatott szakember kötelezően előírt 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata: 36 
hónap 
Nettó ajánlati ár: 190 692 HUF/hó 
 
Nettó ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan: 6 864 912 HUF 
 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő ajánlata Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat. Az ajánlat érvényes és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

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)

arányosítást alkalmazza. 
A legkedvezőbb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma az 
egyenes arányosítás képletével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
 
P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(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 (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Jelen értékelési szempont esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot 
kapják. 
 
Amennyiben Ajánlattevő az adott közbeszerzési részben jelen értékelési szempont körében nem jelöl meg szakembert, akkor az az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Súlyszám: 5
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Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4034 Debrecen, Vágóhíd u. 14.) ajánlattevő 7. részre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen a lentiekre tekintettel: 
 
1.)        Érvénytelenségi ok: 
 
Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsátott ki 2020. július 13. napján az alábbiak szerint: 
 
-        „ Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. részében az „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre 
„Nem” választ adott az alábbi pontok esetében: 
•        B szakasz: 
- Adófizetés elmulasztása 
- Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása 
•        C szakasz 
- Csődeljárás 
- Fizetésképtelenség 
- Csődegyezség a hitelezőkkel 
- A nemzeti törvények értelmében csődhöz hasonló helyzet 
- Felszámoló által kezelt vagyon 
- Üzleti tevékenység felfüggesztése 
•        D szakasz 
- Tisztán nemzeti kizárási okok 
Kérjük a fenti pontban „Igen” válasz megjelölését. 
 
-        A Ventiszol Kft. kapacitás biztosító szervezet vonatkozásában benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. 
rész „A” szakasz e) pontjában Ajánlattevő „Igen” választ adott, azonban nem nyilatkozott arról, hogy az információ 
elektronikusan elérhető-e. 
 
Hiánypótlás keretében kérjük nyilatkozzanak, hogy az információ elektronikusan elérhető-e, és ha igen, kérjük az adatbázis 
elérhetőségét és a kibocsátó hatóság nevét is feltüntetni. 
 
-        A Ventiszol Kft. kapacitás biztosító szervezet vonatkozásában benyújtott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. 
részében az „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre „Nem” választ adott az alábbi pontok esetében: 
•        B szakasz: 
- Adófizetés elmulasztása 
- Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása 
•        C szakasz 
- Csődeljárás 
- Fizetésképtelenség 
- Csődegyezség a hitelezőkkel 
- A nemzeti törvények értelmében csődhöz hasonló helyzet 
- Felszámoló által kezelt vagyon 
- Üzleti tevékenység felfüggesztése 
•        D szakasz 
- Tisztán nemzeti kizárási okok 
Kérjük a fenti pontban „Igen” válasz megjelölését. 
 
-        Hiánypótlás keretében kérjük benyújtani a közbeszerzés 1-3. és 5-7. részére vonatkozóan a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot. 
 
-        A közbeszerzés 1-3. és 5-7. részére vonatkozó ajánlatban ajánlattevő benyújtotta az értékelésre kerülő szakember szakmai 
tapasztalatát bemutató önéletrajzát. 
 
Hiánypótlás keretében a „Tapasztalatok ismertetése” c. rovatban kérjük elkülönítetten feltüntetni 
- az egyes munkahelyeken szerzett tapasztalatokat (feladatleírás),  
- azok kezdő és záró időpontját (év, hónap, nap),  
- az adott szakmai tapasztalat mennyiségét (hónapban). 
 Kérjük továbbá megjelölni, hogy a szakmai tapasztalat az értékelési szempont vagy az M2. alkalmassági követelmény 
alátámasztására kerül bemutatásra.” 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megadott határidőig, 2020. július 20. 14:00 óráig 7. rész tekintetében nem teljesítette a 
hiánypótlási felhívásban foglaltakat. 
 
Megállapítható, hogy az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlattevő 7. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
követelményeknek. 
 
2.)        Érvénytelenségi ok: 
 
Ajánlatkérő indokolás kérést bocsátott ki aránytalanul alacsony árra vonatkozóan 2020. július 10. napján. 
 
Ajánlattevő a megadott határidőig, 2020. július 17. 12:00 óráig 7. rész tekintetében nem nyújtott be árindoklást. 

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.
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IV.2.1) ponthoz kiegészítés: A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-9099/2020 
 
Az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján nem végezte el, így annak érvényessége 
nem állapítható meg:  
1.        rész tekintetében: 
- B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1., Adószám: 23480874-2-05) 
Értékelési pontszám: 880,00 
 
- Ice Star Szerviz Kft. (4030 Debrecen, Galamb utca 6., Adószám: 22675981-2-09) 
Értékelési ponszám: 341,57 
 
- LÉGBER SZERVIZ Kft. (4030 Debrecen, Mikepércsi u. 59 fsz 4., Adószám: 25506307-2-09) 
Értékelési pontszám: 703,12 
 
2.        rész tekintetében: 
- B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1., Adószám: 23480874-2-05) 
Értékelési ponszám: 648,49 
 
- Ice Star Szerviz Kft. (4030 Debrecen, Galamb utca 6., Adószám: 22675981-2-09) 
Értékelési pontszám: 390,75 
 
- LÉGBER SZERVIZ Kft. (4030 Debrecen, Mikepércsi u. 59 fsz 4., Adószám: 25506307-2-09) 
Értékelési pontszám: 727,46 
 
3.        rész tekintetében: 
- B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1., Adószám: 23480874-2-05) 
Értékelési pontszám: 812,00 
 

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:

2020.10.12Lejárata:2020.10.01Kezdete:

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:

 
Megállapítható, hogy az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlattevő 7. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § 73. § (2) 
bekezdése alapján érvénytelen, mert aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz és ajánlattevő a megadott határidőig 
nem nyújtott be indoklást az aránytalanul alacsony árra vonatkozóan. 
 
 
Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján 2020. augusztus 6. napján tájékoztatta az 
ajánlattevőket. 
 

2020.09.30

2020.09.30
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.09.08 11:27:13 juhasznetother

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

-Ice Star Szerviz Kft. (4030 Debrecen, Galamb utca 6., Adószám: 22675981-2-09) 
Értékelési pontszám: 334,70 
 
- LÉGBER SZERVIZ Kft. (4030 Debrecen, Mikepércsi u. 59 fsz 4., Adószám: 25506307-2-09) 
Értékelési pontszám 701,54 
 
4.        rész tekintetében: 
- CLH Klímaszerviz Kft. (1149 Budapest Pillangó Utca 28.,Adószám: 24307466-2-42) 
Értékelési pontszám: 243,92 
 
- Hűtő-Klíma 96 Kft. (4030 Debrecen Diószegi út 28, Adószám: 12114863-2-09) 
Értékelési pontszám: 671,08 
 
- LÉGBER SZERVIZ Kft. (4030 Debrecen, Mikepércsi u. 59 fsz 4., Adószám: 25506307-2-09) 
Értékelési pontszám: 743,73 
 
- UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4034 Debrecen, Vágóhíd u. 14., Adószám: 13646231-2-09) 
Értékelési pontszám: 898,80 
 
5.        rész tekintetében:  
LÉGBER SZERVIZ Kft. (4030 Debrecen, Mikepércsi u. 59 fsz 4., Adószám: 25506307-2-09) 
Értékelési pontszám: 782,34 
 
6.        rész tekintetében: 
LÉGBER SZERVIZ Kft.(4030 Debrecen, Mikepércsi u. 59 fsz 4., Adószám: 25506307-2-09) 
Értékelési pontszám: 752,43 
 
7.        rész tekintetében: 
LÉGBER SZERVIZ Kft. (4030 Debrecen, Mikepércsi u. 59 fsz 4., Adószám: 25506307-2-09) 
Értékelési pontszám: 748,82 
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