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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Indokolás: 
A fenti ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. 
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 10.776.515 Ft 
2. A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 vagy 

23081499209B-ÉP PROFI Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4030 
Debrecen, Karabély Utca 3. 11221/6

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:

1A 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:

2020.07.29

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

Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Kísérleti Üvegház kiegészítő klimatizálásának kivitelezési munkáira. (Debreceni 
Egyetem, Böszörményi úti Campus, 4032 Debrecen, Böszörményi út. 138., hrsz.: 19556/16)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. Nettó ajánlati ár (Ft): 
Súlyszám: 65 
Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb, azaz a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 
pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (magasabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatok) a fordított arányosítás módszerével számítva 
arányosan kevesebbet az alábbi képlet szerint:   
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat pontszáma a 
fordított arányosítás módszerével, kerülnek meghatározásra, melynek képlete az alábbi: 
P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max#- P min)+P min# 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa (10 pont) 
P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
2. A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 vagy 48 
hónap) felüli szakmai tapasztalat (Hónap; Min. 0 Max. 24; magasabb érték kedvezőbb) 
3. A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 vagy 48 
hónap) felüli szakmai tapasztalat (Hónap; Min. 0 Max. 24; magasabb érték kedvezőbb) 
4. A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzésé-hez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 vagy 48 
hónap) felüli szakmai tapasztalat (Hó-nap; Min. 0 Max. 24; magasabb érték kedvezőbb) 
2-4. értékelési szempontok esetében: 
Súlyszám: 10 
Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges (36 vagy 48 
hónapos) szakmai tapasztalat időtartamnál többet vagy ugyanannyit tudnak megajánlani (pld. amennyiben a szakember összesen 42 
vagy 54 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor a felolvasólapon 6 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie). 
Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a 
felolvasólapon feltüntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő.  
Ajánlatkérő rögzíti, hogy szakmai tapasztalat alatt a hónapban megadott gyakorlati időt érti. A szakmai tapasztalat vonatkozásában, 
az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.  
Csak olyan szakember ajánlható meg, aki legalább 36 vagy 48 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
A magasabb érték a kedvezőbb.  A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 24 hónap vagy annál 
kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. 
Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat 
tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.   
Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát 
az értékelési részszempont tekintetében:  
Pvizsgált=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max#- P min)+P min# 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
P max: a pontskála felső határa (10 pont) 
P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (24 hónap) 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja (0 hónap)  
Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok 
alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő 
a legelőnyösebbnek. 
Folytatás a VI.1.10) pontban.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

958.33B-ÉP PROFI Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

48 hónap) felüli szakmai tapasztalat (Hónap): 189 
3. A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 
vagy 48 hónap) felüli szakmai tapasztalat (Hónap): 87 
4. A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 
vagy 48 hónap) felüli szakmai tapasztalat (Hónap): 106 
5. 36 hónapnál hosszabb jótállás időtartama (Hónap): 4
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Az Ajánlati felhívás V.2) További információk 15. pontja az alábbiakat tartalmazza: 
„Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett 
megajánlása egyértelműen megállapítható: E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan 
költségvetést beárazva, - a megajánlott szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melyből Ajánlattevő értékelési szempontra tett 
megajánlása ellenőrizhető az által, hogy a szakmai önéletrajzban szereplő tapasztalati idő megegyezik a Felolvasólapon 
feltüntetett értékkel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni, hogy mely 
tapasztalat képezi a teljesítéshez minimum szükséges elvárást (alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen felül az 
értékeléskor figyelembe vett tényezőket.” 
Az ajánlat részeként nem került benyújtásra önéletrajz. 
Az értékelési sorrend vizsgálatára tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött ki 2020. augusztus 18-án. A hiánypótlási 
felhívást Ajánlattevő határidőben nem teljesítette. 
A Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontja alapján a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása során az ajánlatban a beszerzés 
tárgyának jellemzőire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az 
ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
A szakmai ajánlat egészének hiánya olyan jelentős hiba, amely hiánypótlás keretei között nem módosítható, különös tekintettel 
arra, hogy ennek elmaradása miatt Ajánlatkérő nem tudta megállapítani a felolvasólapra tett megajánlás alátámasztottságát. 
Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlat egyéb módon 

25079030209HABI-GENERÁL Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4029 Debrecen, Cegléd utca 18

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 10.776.515,- Ft. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlat.

23081499209B-ÉP PROFI Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4030 Debrecen, 
Karabély Utca 3. 11221/6

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:

Építészeti, gépészeti és elektromos munkák. Felelős műszaki vezetés építési, építménygépészeti és építményvillamossági 
szakterületeken.

Dryvit Profi Építőipari Szolgáltató Kft. 24880521-2-09
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Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az 
eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt 
Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát nem végezte el: 
-        Anna 95 Építő és Kereskedelmi Bt. (4242 Hajdúhadház, Vadas utca 11.; 22865168-2-09);  
-        HABI-GENERÁL Kft. (4029 Debrecen, Cegléd utca 18.; 25079030-2-09) 
V.2.5) pont folytatása: 
5. 36 hónapnál hosszabb jótállás időtartama (Hónap; Min. 0 Max. 24; magasabb érték kedvezőbb) 
Súlyszám: 5 
Jelen értékelési szempont esetén a jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva minimum 36 hónap, 
melyre ajánlattevők kedvezőbb ajánlatot tehetnek azzal, hogy összesen 60 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén is 
ajánlattevő a maximális pontszámot kapja (azaz ajánlatkérő az összesen 60 hónapnál hosszabb jótállási időtartam megajánlása esetén 
is a maximális 10 pontot adja ajánlattevőnek). 
Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt 36 hónapos jótállási időtartamnál többet vagy 
ugyanannyit kíván megajánlani (pld. amennyiben ajánlattevő összesen 42 hónapos jótállási időtartamot kíván megajánlani, akkor a 
felolvasólapon 6 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt jótállási 
időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltüntetnie. Ekkor a minimális értékelési 
pontszámot, azaz 0 pontot kapja az ajánlattevő.  
A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap. A 24 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet 
meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják. 
Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat 
tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.   
Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát a 
jelen értékelési részszempont esetén:  
Pvizsgált=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(P max#- P min)+P min# 
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
P max: a pontskála felső határa (10 pont) 
P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (24 hónap) 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja (0 hónap)  
Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok 

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:

2020.10.06Lejárata:2020.10.02Kezdete:

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:

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

2020.10.01

2020.10.01
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő 
a legelőnyösebbnek. 
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