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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DEK-930 Tornacsarnok bővítése,energetikai korszer.

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 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-930 Tornacsarnok bővítése,energetikai korszer.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000669072020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Debreceni Egyetem EKRSZ_5556231
3

Egyetem Tér 1.

Debrecen HU321 4032

Varga Ágnes

varga.agnes@fin.unideb.hu +36 52512700-73067
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

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:

2020.07.31

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 Sporttudományi Koordinációs Intézet Kecskeméti János Tornacsarnok bővítésére és 
energetikai korszerűsítésére. (Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus, 4032 Debrecen, Böszörményi út 144., (hrsz.: 19548/2)) 
A Debreceni Egyetem a Sporttudományi Koordinációs Intézetének keretén belül a Böszörményi úti Campusán meglévő Kecskeméti 
János Tornacsarnok épületének bővítését és külső határoló szerkezeteinek energetikai korszerűsítését tervezi.  
Az építési beruházás részeként tervezetten egyrészt megvalósul a meglévő tornacsarnok bővítése egy bruttó 172 m2-es beépített 
területű és nettó 307,91 m2 hasznos alapterülettel rendelkező fejépületi épületszárnnyal. Másrészt megvalósításra kerül továbbá a 
meglévő 1554 m2 bruttó és 1742 m2 hasznos alapterületű Tornacsarnok épület külső határoló szerkezeteinek energetikai 
korszerűsítése, a külső szerkezetek hőszigetelése és a külső oldali nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréje által, a fenntartási 
és üzemeltetési költségek csökkentése céljából.  
 
Tervezett DE Kecskeméti János Tornacsarnok bővítmény épületrészének bruttó (beépített) alapterülete:         
172 m2 
Tervezett DE Kecskeméti János Tornacsarnok bővítmény épületrészének nettó (hasznos) alapterülete:         
307,91 m2 
Tervezett DE Kecskeméti János Tornacsarnok meglévő csarnok épületrészének bruttó (beépített) alapterülete:         
1554 m2 
Tervezett DE Kecskeméti János Tornacsarnok meglévő csarnok épületrészének nettó (hasznos) alapterülete:         
1742,11 m2 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Nem



EKR000669072020

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:

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:

Valamennyi ajánlat nettó ajánlati ára meghaladta a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti értékhatárt, a nettó 300.000.000 Forintot. A 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő nettó ajánlati ára meghaladja a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nettó 300.000.000 Forintos 
értékhatárt.  
A Kbt. 114. § (8) bekezdése alapján, ha a szerződéses érték a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan 
szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak és az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként 
ezt a szerződéses értéket határozta volna meg, az ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani. 
Az eljárás eredménytelen a Kbt. 114. § (8) bekezdés alapján, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint 
indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak és így köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.

2020.08.27

2020.08.27
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.08.27 09:21:03 VargaAgnes

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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