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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-904_E-sport terem kialakításának munkái

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.kancellaria.unideb.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.unideb.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670-73070Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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-904_E-sport terem kialakításának munkáiKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000274072020
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A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2020.03.27

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

DEK-904_Vállalkozási szerződés E-sport terem kialakítására kivitelezési munkáira Nyertes ajánlattevő feladata: A nyugati lelátó déli 
oldalára eső (VIP bejárat és gépészeti terek közötti), több mint 200m2-es területen, kétszintes kialakításban, a Debreceni Egyetem egy
számítógépes E-sport termet kíván létrehozni. A kívánt funkció elérése érdekében a kétszintes térbe egy galériaszint került beépítésre,
oly módon, hogy a központi tér megmarad kétszintes belmagasságúnak. A tér két végén kerül beépítésre az új födém, melyet a 
függönyfal előtt egy közlekedő híd köt össze. Erre a hídra érkezik fel egy térbe állított egykarú lépcső. A galériaszint az eredeti 
pillérrendszer mellett acél keret szerkezetű, alulbordás monolit vasbeton lemezszerkezetes, bennmaradó trapézlemezes zsaluzattal 
készül. A beépítésre kerülő szerkezetek önálló tartószerkezetek. A padló rétegrend korábban nem épült meg, csak a szerelőbetonig. A 
szerelőbeton szintje -10 cm a kétszárnyú ajtó küszöbéhez képest. Ez nem elegendő a kívánt rétegrend elérésére, ezért a meglévő 5 cm 
szerelőbeton és kavicsfeltöltés kibontása szükséges. A betervezetett acéloszlopok a meglévő alaptestekről indulnak, ezért azokon a 
pontokon nagyobb földmunkával kell számolni A terület a többi funkciótól tűzgátló falakkal van elválasztva. A közterület felé antracit 
színű alumínium függönyfal készült, oldalai ferde kialakításban. A függönyfalban egy kétszárnyú ajtó került beépítésre, melyet a terem
megközelítésére megtartásra került. Az oldalfalak vakoltak. A padló rétegrend nem épült meg, csak a szerelőbetonig. A terület 
közművekkel ellátott, csatlakozási pontok a bejárattól nézve a jobb hátsó részen találhatóak. A beruházással érintett terület: 323 m2. A
megvalósítandó beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás és árazatlan költségvetések) tartalmazzák. A 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az 
ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést 
elfogadja. AK a köv. okok miatt nem biztosítja a részajánlattételi lehetőséget: Tekintettel arra, hogy a kivitelezés egy adott épület 
megépítésére és környezetének rendezésére irányul, munkaszervezési, organizációs feltételek, a részfeladatok közötti szoros 
összefüggések valamint a jótállási feltételek érvényesítése miatt, továbbá a költséghatékonyság és a helyszíni vállalkozók közötti 
esetleges jogviták elkerülése érdekében nem célszerű a kivitelezési munkákra a részajánlat tételt biztosítani. A kiírásban olyan jellegű 
kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek oly mértékben épülnek egymásra, 
hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen nem bonthatók részekre. Az ajánlatkérőnek komoly térbeli és időbeli
organizációs elvárásai vannak a leendő kivitelező felé, egyrészt a szoros kivitelezési határidő miatt, másrészt a területi adottságok 
miatt, harmadrészt a kiépítendő technológia összetettsége miatt.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Nem
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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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

Az ajánlattételi felhívás V.2) pont 16. alpontjában előírásra került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes 
közbeszerzési eljárást indít, mert Ajánlatkérő további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény 
el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást 
eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) 
pontjára tekintettel, vagyis az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha – a (4) bekezdésben foglaltak szerint 
igazolható - a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel. A Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban az árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének 
megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

2020.05.13

2020.05.13
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Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 70. § (1) bekezdésére tekintettel nem végezte el, így azok érvényessége nem állapítható meg: -
Hunép Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.) - NÁDÉP Kft. (4181 Nádudvar, Bem József utca 3.)

VI.1.10) További információk:




