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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére  

 

a „Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges 

beruházási, felújítási és átalakítási munkák valamint új építési beruházások”  

tárgyú keretmegállapodásos eljárás  

II. része szerint 

 

DEGF-134/2014. 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax szám: 

Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz.) 

Címzett: Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály  

Hamvasné Homonnai Emese mb. osztályvezető  

Cím: H-4028 Debrecen, Kassai út 26.  

Postacím: H-4010 Debrecen, Pf.: 104. 

Telefon: (52) 512-900/72173; fax: 512-700/77275 

E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu 

 

2. Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre 

és közzétételének napja:  

KÉ-19277/2012., 2012.12.21. 

 

3. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:  

A Debreceni Egyetem 2013. február 22. napján kötött keretmegállapodást az alábbi 

Ajánlattevőkkel: 

 

STABIL Mérnöki Iroda Kft.  4030 Debrecen, Igric u.12. 

JÁNOSIK és Társai Kft. 1145 Budapest, Szugló u. 61-63. V/3.  

NÁDÉP Kft.  4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.  

ÉG-BÉ Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi út 9. 
DH-SZERVIZ Kft. 4028 Debrecen, Tüzér u.4. 

TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. 

 

Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a Kbt. 109. § (1) d) pontja 

alapján a 109. § (4) b) pontját alkalmazza, azaz minden, a keretmegállapodásban 

nyertes ajánlattevőnek közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívást küld a 

keretmegállapodáson alapuló kivitelezési munkák elvégzésére. 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítése a Debreceni Egyetem alábbi 

épületeiben:  

- Egyetem téri Főépület  

- Kémia épület É-i és D-i szárnyai  

- Élettudományi Épület Laborépület és Könyvtár 

- Műszaki Kar Borsos József Kollégium  
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- Műszaki Kar tanulmányi épület (a tervekben Műszaki Kar Főépületként 

szerepel). 

 

A kivitelezési munkák jellemző adatai:  

A Debreceni Egyetemen lévő néhány épületben – a jelenleg érvényben lévő 

28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásainak – 

a tüzivíz hálózatban lévő víz nyomása és hozama nem felel meg. 

 

A megfelelő nyomás biztosítása érdekében az épületek tüzivíz hálózatába 

nyomásfokozó berendezéseket szükséges telepíteni, illetve a hálózatokon 

átalakításokat kell végezni, a működtetéshez szükséges elektromos szerelési 

munkákkal illetve a szereléseket követő helyreállításokkal. 

 

A létesített nyomásfokozó berendezésekről megvalósítási terveket kell készíteni. 

 

Az árajánlatot az ajánlatkérési dokumentáció, az annak részét képező Műszaki 

Dokumentáció, a helyszíni bejárás valamint az ajánlattevői kérdésekre adott 

válaszok alapján kell elkészíteni.  

 

5. Részajánlattétel, alternatív ajánlattétel:  

Az ajánlattétel érvényességének feltétele a teljes körű ajánlattétel. Alternatív 

ajánlattétel és részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.  

 

6. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV):  

45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka  

45300000-0 Épületszerelési munka 

45310000-3 Villamos szerelési munka 

45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák 

45343000-3 Tűzmegelőző szerelési munkák 

45343200-5 Tűzvédelmi berendezések szerelése 

45350000-5 Gépészeti szerelések 

71321000-4 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki 

tervezési szolgáltatások 

 

7. A teljesítés helye:  

- Főépület, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

- Kémia épület É-i és D-i szárnyai, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

- Élettudományi Épület Laborépület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

- Élettudományi  Könyvtár, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

- Műszaki Kar Borsos József Kollégium, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. 

- Műszaki Kar tanulmányi épület, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.  

NUTS kód: HU321 

 

8. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés. 

 

9. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  

A helyszíni kivitelezési munkákra a szerződéskötést  követően összesen 16 hét áll 

rendelkezésre. Egy épületben a munkavégzés 4 hétnél hosszabb ideig nem tarthat.  
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A nyertes ajánlattevőnek a munkavégzéshez helyszínekre lebontott ütemtervet kell 

készítenie. Az ütemtervben meg kell jelölni azokat a munkafázisokat, melyek nagy 

zajjal járnak, illetve a víz kizárása szükséges. A nagy zajjal, illetve vízkizárással 

járó időszakokban az Egyetem képviselőivel egyeztetve lehet a munkát végezni. 

Az előteljesítés a megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges. 

 

10. Ajánlati biztosíték; az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a 

vonatkozó jogszabályokra történő hivatkozás; a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek: 

10.1. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.  

10.2. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő összesen 5 részszámlát 

és 1 végszámlát nyújthat be oly módon, hogy épületenként egy-egy részszámla 

állítható ki az alábbi épületekben végzett kivitelezési munkák elkészültét követően:    

- Egyetem téri Főépület: nettó 10.000.000 Ft + áfa összegben 

- Kémia épület: nettó 7.000.000 Ft + áfa összegben 

- Élettudományi Épület Laborszárny: nettó 10.000.000 Ft + áfa összegben 

- Élettudományi Könyvtár: nettó 2.000.000 Ft + áfa összegben 

- Műszaki Kar (tanulmányi épület és kollégium együttesen): nettó 4.000.000 Ft + 

áfa összegben 

- végszámla: az összvállalkozási díj és a részszámlák összegének különbsége 

Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az adott épületben elvégzendő kivitelezési 

munka teljesítését követően jogosult. A részszámlák benyújtásának feltétele a 

hiánypótlásmentes (rész)műszaki átadás-átvétel és az ajánlattevő  által 

szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan átadása. A végszámla a 

katasztrófavédelmi hatóság hozzájárulása esetén nyújtható be. 

Valamennyi számla benyújtása és kifizetése a műszaki ellenőr által igazolt és 

elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges. A részletes fizetési feltételeket a 

szerződéstervezet tartalmazza.  

A vállalkozási díj kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor a Kbt. 

130. § (2)-(3) bekezdés és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, 

valamint – alvállalkozó bevonása esetén - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bek. a)–i) pontjában foglaltak szerint a rész/végszámla ajánlatkérőként 

szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül.  

A Kbt. 130. § (3) bekezdés szerinti kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. 

hatálya alá tartozik. 

A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak. 

 

 10.3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

a) Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó az épületenkénti 4 hét időtartamú 

munkavégzés túllépése esetén 50.000 Ft/naptári nap összegű kötbért köteles 

megfizetni. Vállalkozó a teljes teljesítés időtartam túllépése esetén a nettó 

vállalkozási díj  2 %-a/naptári napnak megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles 

megfizetni. Az összes fizetendő késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az 

egyedi nettó vállalkozási díj 50 %-át. 

 

b) Meghiúsulási kötbér: az adott épületre eső részteljesítés meghiúsulása esetén az 

adott épületre eső  nettó vállalkozási díj 25 %-a, a teljes teljesítés meghiúsulása 

esetén a teljes nettó vállalkozási díj 25 %-a 
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c) Jótállás időtartama: a beépítendő berendezésekre a jogszabály által előírt 

időtartam, az ajánlattevő által végzett munkára 60 hónap. 

 

11. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye és 

pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő jelen eljáráshoz ajánlatkérési dokumentációt készített, melyet e-mailen, 

térítésmentesen juttat el az ajánlattételre felkért ajánlattevőknek az ajánlattételi 

felhívással egyidejűleg. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való 

részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át, közzé nem tehető. 

 

12. Kiegészítő tájékoztatás, helyszíni konzultáció: 

Ajánlatkérő 2014. július 28-án (hétfő) 12.30 órakor helyszíni konzultációt tart, 

melyre ezúton az Ajánlattevőket tisztelettel meghívja. Találkozás: Debrecen, 

Egyetem tér 1. Kémia épület „D” szárny porta.. 

Amennyiben az ajánlattevők az ajánlatadással kapcsolatban kérdést kívánnak 

feltenni, úgy azt írásban az 1. pontban meghatározott címzett részére, legkésőbb 

2014. augusztus 19-ig (kedd). A kérdésekre adott választ Ajánlatkérő legkésőbb 

2014. augusztus 25-én (hétfő) e-mailen küldi  meg az összes felkért ajánlattevőnek. 

 

13. Az értékelési szempontja:  

Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint történik. A 

megajánlott ajánlati árnak egyösszegű árnak kell lennie.  

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, mely az igényelt 

kivitelezési munkák teljesítésével, illetve a működőképes és rendeltetésszerű 

üzemeltetésre alkalmas nyomásfokozó rendszerek megvalósításával kapcsolatban 

felmerül.  

A szerződést a felek 4 % tartalékkerettel növelt vállalási díjon kötik meg.  

Ajánlattevő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a keretmegállapodásban 

foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. 

 

14. A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása:  

Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § szerint. 

 

15. Ajánlattételi határidő:  

2014. augusztus 28. (csütörtök) 10.00 óra. 

 

16. Az ajánlatok benyújtásának címe:  

A felhívás 1. pontjában meghatározott címen (Debreceni Egyetem Gazdasági 

Főigazgatóság Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály, 4028 Debrecen, Kassai 

út 26., postacím: H-4010 Debrecen, Pf.: 104. 

Az ajánlatok benyújtására munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra 

között, pénteken 8-00-13.30 óra között, az ajánlattétel napján 8.00-10.00 óra között 

van lehetőség. 

 

17. Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt irat nem magyar nyelven kerül 

kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles 
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becsatolni. A fordítás helyességéért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a 

fordítást vizsgálja. 

 

18. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje, az ott jelenlétre jogosultak:  

Az ajánlatok felbontására a 14. pontban megjelölt helyen, a 13. pontban megjelölt 

időpontban kerül sor.  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. §-ában foglalt személyek. 

 

19. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § 

(3) és (5) bekezdés vonatkozásában.  

 

20. Az ajánlathoz benyújtandó dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően elegendő egyszerű másolatban benyújtani. 

 

További információk: 

21. A Műszaki Dokumentációban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek – az 

esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve – csak a szállítandó és beépítendő 

eszközök, termékek jellegének, minőségi követelményeinek definiálására 

szolgálnak, és minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz 

hozzáértendő. Ajánlatkérő a megnevezett termékekkel egyenértékű, a megjelölt 

műszaki-technikai paramétereknek megfelelő teljesítést elfogad. Az 

egyenértékűséget az ajánlatevőnek az ajánlatban kell műszaki leírással vagy 

minőségi tanúsítvánnyal igazolnia, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) 

bekezdése szerint.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szakhatóság konkrét típusú 

berendezések beépítését hagyta jóvá, ezért az Ajánlatkérő által kiadott, a műszaki 

dokumentációban szereplő berendezésektől eltérő típus megajánlása esetén 

Ajánlatkérő akkor fogadja el a megajánlott berendezések műszaki egyenértékűségét, 

ha Ajánlattevő a bírálat időszakában legkésőbb a hiánypótlási határidőig a 

tervezővel és a szakhatósággal történő jóváhagyást igazolja.  

 

22. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben az ajánlattételi felhívást 

az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja vagy módosítsa.  

 

23. Az ajánlati kötöttség időtartama: az Ajánlattevő ajánlatához az ajánlattételi határidő 

lejártától kezdődően 60 (hatvan) napig kötve van. 

 

24. A szerződés nem közösségi alapból finanszírozott projekttel kapcsolatos.  

 

25. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással 

kapcsolatos határidőre és megadott helyszínre történő teljesítés az ajánlattevőt 

terheli. 

 

26. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az 

ajánlatkérési dokumentáció és a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Mivel a 

keretmegállapodásos eljárás első része 2012. évben indult, a második részre 

vonatkozóan is az eljárás I. részének megindításakor (2012.12.18-án) hatályos, 

2011. évi CVIII. sz. törvény (Kbt.) alkalmazandó. 
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27. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. július 17.  

 

Melléklet:  

1 pld. ajánlatkérési dokumentáció  


