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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-901 Légtechnikai rendszerek tisztítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

DEK-901 Légtechnikai rendszerek tisztításaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000200222020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
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Nettó ajánlati ár: 128 200 000 HUF A szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.1.) alkalmassági követelmény szerinti 
szakember 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 265; A szerződés teljesítésében részt 
vevő az M.2.2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 
24 hónap): 102 Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban leírtaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint igazolta 
alkalmasságát, valamint azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

22685526209Nett Project Építőipari és Szolgáltató Kft, Magyarország 4032 Debrecen, Nyék Utca 48

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Légtechnikai rendszerek tisztítása KKRész 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:

99A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 098-234546A 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-901 Légtechnikai rendszerek tisztítása, fertőtlenítési szolgáltatásának biztosítása 48 hónapra 1. rész: Légtechnikai rendszerek 
tisztítása, fertőtlenítése a Nagyerdei Campus + Élettudományi laborban (KK) 2. rész: Légtechnikai rendszerek tisztítása, fertőtlenítése
a Kenézy Gyula Egyetemi kórházban (KEK) A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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:

Nettó ajánlati ár: 128 200 000 HUF A szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.1.) alkalmassági követelmény szerinti 
szakember 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 265; A szerződés teljesítésében részt 
vevő az M.2.2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 
24 hónap): 102 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bek . c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő ajánlat, továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint igazolta alkalmasságát, valamint azt, hogy nem tartozik a kizáró 
okok hatálya alá. A rendelkezésre álló fedezet elegendő fedezetet nyújt Ajánlattevő ajánlati árára.

22685526209Nett Project Építőipari és Szolgáltató Kft, Magyarország 4032 Debrecen, Nyék Utca 48

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)

Értékelési szempont: Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában; Egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra a min. 
szempontok esetében

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:

Nettó ajánlati ár: 128 200 000 HUF A szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.1.) alkalmassági követelmény 
szerinti szakember 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 265; A 
szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 12 hónapon felüli 
szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 102 Az ajánlati felhívásban meghatározott 
értékelési szempont (a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat) alapján ajánlattevő a legelőnyösebb érvényes
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

697.04Nett Project Építőipari és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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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)

Értékelési szempont: Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában; Egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra a min. 
szempontok esetében

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:

Nettó ajánlati ár: 40 520 000 HUF A szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.1.) alkalmassági követelmény 
szerinti szakember 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 265; A 
szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 12 hónapon felüli 
szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 102 Az ajánlati felhívásban meghatározott 
értékelési szempont (a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat) alapján ajánlattevő a legelőnyösebb érvényes
ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

568.93Nett Project Építőipari és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 40 520 000 HUF A szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.1.) alkalmassági követelmény szerinti szakember
12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 265; A szerződés teljesítésében részt vevő az M
.2.2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap)
: 102 Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban leírtaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint igazolta 
alkalmasságát, valamint azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

22685526209Nett Project Építőipari és Szolgáltató Kft, Magyarország 4032 Debrecen, Nyék Utca 48

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Légtechnikai rendszerek tisztítása KEKRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a KLAR WIND Kft. árindokolását és kiegészítő árindokolását az alábbiak miatt: Az 
árindokolásban nem válik ketté az első rész és a második rész. Sem az első rész ajánlati ára (70 800 000 Ft) sem a második rész 
ajánlati ára (16 610 000) nem került alátámasztásra. Ajánlattevő nem az árindokolás kérésben foglaltaknak megfelelően adta 
meg az indokolását, csupán az ártáblázatból kiválasztott 73. illetve 93. sor vállalási összegét vezette le. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy a közölt információk nem megfelelően indokolják, hogy Ajánlattevő a szerződéseket az adott áron vagy 
költséggel teljesíteni tudja. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (2) alapján érvénytelen.

Igen
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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:

2020.08.16Lejárata:2020.08.07Kezdete:

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:

Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a KLAR WIND Kft. árindokolását és kiegészítő árindokolását az alábbiak miatt: Az 
árindokolásban nem válik ketté az első rész és a második rész. Sem az első rész ajánlati ára (70 800 000 Ft) sem a második rész 
ajánlati ára (16 610 000) nem került alátámasztásra. Ajánlattevő nem az árindokolás kérésben foglaltaknak megfelelően adta 
meg az indokolását, csupán az ártáblázatból kiválasztott 73. illetve 93. sor vállalási összegét vezette le. A Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy a közölt információk nem megfelelően indokolják, hogy Ajánlattevő a szerződéseket az adott áron vagy 
költséggel teljesíteni tudja. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (2) alapján érvénytelen.

24234425209KLAR WIND Kft., Magyarország 4028 Debrecen, Rózsahegy Utca 22

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:

Nettó ajánlati ár: 40 520 000 HUF A szerződés teljesítésében részt vevő az M.2.1.) alkalmassági követelmény szerinti szakember
12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 265; A szerződés teljesítésében részt vevő az M
.2.2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 12 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap)
: 102 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bek . c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat, továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint igazolta alkalmasságát, valamint azt, hogy nem tartozik a kizáró okok 
hatálya alá. A rendelkezésre álló fedezet elegendő fedezetet nyújt Ajánlattevő ajánlati árára.

22685526209Nett Project Építőipari és Szolgáltató Kft, Magyarország 4032 Debrecen, Nyék Utca 48

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

2020.08.06

2020.08.06
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.07.24 14:40:29 nyerges

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




