
EKR000915452020 2020.09.23 11:43:39

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DEK-947: Labdarúgás spec. fitneszpark kialakítása 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

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

Internetcím(ek)

+36 52512730Fax: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-947: Labdarúgás spec. fitneszpark kialakításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000915452020
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Alkalmasság indoklása: ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító felhívásban szereplő alkalmassági 
feltételnek. Ajánlat értékelési szempont szerinti elemei:  

11556079209Katker 2005 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 4027 Debrecen, Füredi Út 49-51

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

DEK-947A 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:

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

178A 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-947: Labdarúgás specifikus fitneszpark kialakítása a DEAC Sporttelep területén (Debrecen, Dóczy J. u. 9.) 
Adásvételi szerződés keretében labdarúgás specifikus fitneszpark kialakítása a DEAC Sporttelep területén (Debrecen, Dóczy J. u. 9.). 
Mennyisége:  
A kültéri kondiparkhoz szükséges 13 különféle fitneszeszköz, 2 db hulladéktároló és 2 db pad szállítása, telepítéssel, beüzemeléssel 
együtt, amelyeknek a műszaki/szakmai minimumkövetelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen



EKR000915452020

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 módszerek: 
1.) Többletjótállás vállalása az előírt 12 hónapon felül (min. 0, max. 12 hónap) 
A felolvasólapon csak a 12 hónapot meghaladó időtartamot kell feltüntetni. Ajánlatkérő az értékeléskor a felolvasólapon szereplő 
értéket helyettesíti be a fenti képletbe. 
Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő, 0 hónap) 
értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet 
elérő (12 hónap) ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják.  
Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő 
pontszámát:  
P vizsgált= (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min 
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Súlyszám: 2. 
 
2., Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft): 
Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az alacsonyabb érték a kedvezőbb: 
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  
Súlyszám: 98. 
Értékelési szempontokra vonatkozó közös szabályok: 
A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A 
legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. 
Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az 
esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kap. Amennyiben Ajánlattevő a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb értéket ajánl 
meg, abban az esetben is az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési tartomány legkedvezőbb szintjének értéke kerül a megadott 
képletbe behelyettesítésre. 

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:

Az ajánlat értékelése:  
1. Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft):  
Értékelési pontszám: 10 pont.  
Súlyszám: 98  
Ért. pontszám és súlyszám szorzata: 980 pont 
2. Többletjótállás vállalása az előírt 12 hónapon felül (0-12 hó) 
Értékelési pontszám: 10 pont.  
Súlyszám: 2  
Ért. pontszám és súlyszám szorzata: 20 pont  

Szöveges értékelés:

1000Katker 2005 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Nettó ajánlati ár mindösszesen: 28.076.357 Ft 
2. Többletjótállás vállalása az előírt 12 hónapon felül (0-12 hó): 12 hó 
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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:

A Kbt. 131. § (8) bekezdése alapján a  szerződés a szerződéskötési moratórium előtt is megköthető.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.10.05Lejárata:2020.09.24Kezdete:

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:

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:

nem von be.

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:

Indoklás: ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
szereplő feltételeknek, ezért az ajánlata érvényes volt. Az ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is 
megfelelő. Ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár mindösszesen: 28.076.357 Ft

11556079209Katker 2005 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
4027 Debrecen, Füredi Út 49-51

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

kültéri gumi ütéscsillapítő sportpadló burkolat készítése és festése

még nem ismert

2020.09.23

2020.09.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.09.22 14:36:57 Dokaedit
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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:
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