2. melléklet a ……/2019. (………) önkormányzati határozathoz

Tájékoztató kimutatás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2018. évi közbeszerzési eljárásairól
DMJV Önkormányzata
Szerződés szerinti ellenérték
S.sz.

A közbeszerzés tárgya

Nyertes Ajánlattevő
Tényleges szerződéses ár és egyéb értékelési szempont
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Értékelési részszempont megajánlott érték
Minőségi szempont
1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db épület-építési vagy épület-felújítási munka irányításában szerzett tapasztalattal (igen/nem)
2. A jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/ 12 hónap
3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/ 5 fő
Ár szempont
Ajánlati ár (nettó HUF) 413.999.815 nettó Ft

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó bontásiés építési munkák kivitelezése

igen / nem

Épkerservice Zrt. 4033 Debrecen, Veres Péter u. 95.
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Debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra
fejlesztése részeként a Mandolás utca (Kanális
utcával párhuzamos települési főút) valamint a
TESCO körforgalom – Mandolás utca közötti
települési gyűjtőút (Dobogóutca) útépítési
feladatainak ellátása

Hódút Kft. 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.
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Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei ABA-BANKÓ Konzorcium (melynek tagjai: ABAMIX
Intézménye Karácsony György Utcai
MIXX Kft. /4026 Debrecen, Tanító u. 12./ és BANKÓ
Tagintézmény felújítása
Kft. /3530 Miskolc, Kont u. 9./ )
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A Nagyerdei Parkerdő parkjainak, valamint az
Oláh Gábor utcai Ötholdas Pagony játszótér
vagyonvédelmi feladatainak ellátása.

GEWISS GUARD Kft. 4025 Debrecen, Postakert u. 8.
2. em. 204.

Értékelési részszempont megajánlott érték
Minőségi szempont:
1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) 5 fő
2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik körforgalom építési munkák irányításában szerzett tapasztalattal (Igen/Nem) Igen
Ár szempont:
Ajánlati ár (nettó HUF) 616.989.045,-Ft
Értékelési részszempont megajánlott érték
Minőségi szempont
1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db energiamegtakarítást eredményező épület-felújítási munka irányításában szerzett tapasztalattal (igen/nem)
2. Jótállás vállalt időtartama (hónap) /min. 36 hónap, max. 60 hónap/
60 hónap
3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/ 3 fő
Ár szempont
Ajánlati ár (nettó HUF) 180.380.487,-nettó Ft

igen

Értékelési részszempont megajánlott érték
Minőségi szempont:
1. Ajánlattevő rendelkezik-e legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki közterületen megvalósított őrzés-védelmi feladatok irányításában tapasztalattal rendelkezik
(igen/nem) igen
Ár szempont:
Ajánlati Ár nettó 1390 Ft/fő/óra +ÁFA
1. rész: SRA védelmi kerítés, valamint az „A”, „C” és a Terminál épületeket összekötő folyosó tervezése
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A Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai
fejlesztése projekt tervezési feladatainak ellátása

GLOBÁLTERV Mérnökiroda Kft. 4032 Debrecen,
Lóverseny u. 26.

Értékelési részszempont megajánlott érték
Minőségi szempont:
1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásában résztvevő KÉ-L vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember rendelkezik-e védelmi kerítés tervezésében
szerzett tapasztalattal (Nem / Igen) Igen
Ár szempont:
Ajánlati ár (bruttó HUF) 18.034.000,-Ft
2. rész: A repülőgépek által használt betonfelületek korszerűsítésének tervezése

Értékelési részszempont megajánlott érték
Minőségi szempont:
1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásában résztvevő KÉ-L vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember rendelkezik-e futópálya és/vagy guruló út
tervezésében szerzett tapasztalattal (Nem / Igen) Igen
Ár szempont:
Ajánlati ár (bruttó HUF) 40.640.000,-Ft
Értékelési részszempont megajánlott érték
Minőségi szempont
1. Rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki összesen legalább 10.000 m2 zöldterületen végzett rekonstrukciós munkák kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) igen
KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Kft. 4400
2. A telepítésre kerülő új játszótéri eszközökre vállalt jótállás időtartama (hónap) /min. 36 hónap, max. 60 hónap/ 60
A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00003 projekt keretében a Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása
Nyíregyháza Nádor Út 64.
3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának
mértéke (fő) / maximum 2 fő/ 2
Ár szempont
Ajánlati ár (nettó HUF) 123.504.946,-Ft
1.rész: Atlétikai pálya felújítása és részleges bővítése
Értékelési részszempont megajánlott érték
1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 148.637.917 Ft
2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki sportpálya építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) igen/nem
3. Jótállás vállalt időtartama (hónap) /min. 24 hónap, max. 48 hónap/
48 hónap
4. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő, maximum 5 fő) 4 fő
2.rész: Atlétikai pálya világítórendszereinek felújítása
Értékelési részszempont megajánlott érték
1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 27.844.444 Ft
2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki sportpálya építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) igen/nem
3. Jótállás vállalt időtartama (hónap) /min. 24 hónap, max. 48 hónap/
48 hónap
Debreceni Gyulai István Atlétikai Stadion atlétikai STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor
4. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő, maximum 5 fő) 3 fő
pálya felújítása
Dénes utca 2. (Infopark D épület)
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A TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00007
azonosítószámú projekt keretében a Lilla Téri
Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése

DH-SZERVIZ Kft. 4032 Debrecen, Füredi út 76.

Értékelési részszempont megajánlott érték
1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 180.547.295,-Ft
2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db energiamegtakarítást eredményező épület-felújítási munka irányításában szerzett tapasztalattal (igen/nem)
3. Jótállás vállalt időtartama (hónap) /min. 36 hónap, max. 60 hónap/
60 hónap
4. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő, maximum 5 fő) 5 fő

igen/nem

Értékelési részszempont megajánlott érték
1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 229.929.948,-Ft
2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésének irányításában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) igen/nem
A TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt
a Nagysándortelep-Vulkántelep
és Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetésének kivitelezése.
KUSZI keretében
Kft. 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 62/b. 2/5.
3. Jótállás vállalt időtartama (hónap) /min. 36 hónap, max. 60 hónap/
60 hónap
4. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő, maximum 5 fő) 5 fő
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A TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002
azonosítószámú projekt keretében a
Nagysándortelep-Vulkántelep és Fészek lakópark
(Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetés
kivitelezésének 2. része

KUSZI Kft. 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 62/b. 2/5.
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A Debreceni Nemzetközi Iskola működéséhez
szükséges eszközök beszerzése

2. része (Audiovizuális eszközök beszerzése)
tekintetében a T-Systems Magyarország Zrt. (1117
Budapest, Budafoki út 56.)
3.
része (Egyéb műszaki eszközök beszerzése)
tekintetében az INFOPOLIS Kft. (4225 Debrecen,
Szivárvány u. 18.)
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Debreceni Rigó Dezső Tekecsarnokban 6 db
tekepálya beszerzése, beépítéssel

Strom Invest Kft. 3300 Eger, Cifrakapu Utca 160.

TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti
Társaság (4025 Debrecen Hatvan Utca 54. fszt. 1.)
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Infrastruktúra-fejlesztés tervezési feladatai
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Hálózati csatlakozási szerződés Debrecen ÉszakE.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen
Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához
Kossuth Utca 41.)
kapcsolódó elektromos teljesítmény biztosítására
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A Debrecen, Egyetem téri háromágú körforgalom,
valamint az Egyetem tér - Nagyerdei krt.
csomópontjában közlekedésbiztonságot növelő
beavatkozások kialakítása

Értékelési részszempont megajánlott érték
Minőségi szempont:
1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésének irányításában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) igen/nem
2. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő) /maximum 2 fő/ 2 fő
Ár szempont:
Ajánlati ár (nettó HUF) 139.435.365,-Ft

2. része (Audiovizuális eszközök beszerzése) tekintetében a T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) ajánlattevő, melyre tekintettel Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében a T-Systems Magyarország Zrt.
ajánlattevővel köt szerződést, nettó 29.360.300,-Ft összegben.
3. része (Egyéb műszaki eszközök beszerzése) tekintetében az INFOPOLIS Kft. (4225 Debrecen, Szivárvány u. 18.) ajánlattevő, melyre tekintettel Ajánlatkérő
a 3. rész tekintetében az INFOPOLIS Kft. ajánlattevővel köt szerződést, nettó 3.293.000,-Ft összegben.
Értékelési részszempont megajánlott érték
Árszempont
Vételár mindösszesen (nettó HUF): nettó 23.620.000,-Ft
Értékelési részszempont megajánlott érték
Minőségi szempont
1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e külön szintű keresztezés tervezésében tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) igen
1.2. A tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e ivóvízzel történő
ellátás és/vagy zárt rendszerű szennyvízelvezetés tervezésében tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) igen
1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül-e forgalmi szimuláció igen készítésében gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) igen
2. Vállalt tervszállítási határidő a szerződés megkötéstől számítva naptári napokban (min. 30 nap; max. 150 nap) 30
Ár szempont
Ajánlati ár (nettó HUF) 495.000.000,-Ft

1. része tekintetében nettó 1.767.511.410,-Ft 2. része tekintetében nettó 1.569.611.244,-Ft
1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) 5 fő
2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik városi környezetben megvalósított körforgalom építési munkák irányításában szerzett tapasztalattal (Igen/Nem) igen/nem¬*

D-PROFIL Kft.
(4030 Debrecen, Ozmán u. 9.)
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Orvosi rendelők, valamint védőnői alapellátás
infrastrukturális fejlesztése keretében orvosi
Sellaton Design Bútoripari Kft
bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzése
II. ütem
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A Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú TOP6.6.1-15 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
ÉPKERSERVICE Zrt. (4033 Debrecen, Veres Péter u.
infrastrukturális fejlesztése” című pályázati
95.)
konstrukció keretében „A Debrecen, Pósa u. 1.
szám alatti háziorvosi rendelő felújítása
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A TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 „A Debrecen,
Bajcsy-Zsilinszky utca 32. szám alatti házi
gyermekorvosi és védőnői alapellátás
infrastrukturális fejlesztése

Cívis Épületkarbantartó Kft. (4032 Debrecen, Füredi út
76.)
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A TOP-6.6.1-15 kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
pályázati konstrukció keretében „A Debrecen,
Jánosi utca 14. szám alatti háziorvosi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése

"ÉGBÉ" Kft. (4030 Debrecen, Monostorpályi út 9.)

(* a megfelelőt kérjük aláhúzni)
3. Többletjótállás időtartama (hónapokban) 0 hó
Ár szempont
Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 70.415.319.- Ft
2.299.061.-Ft
2.260.427.-Ft
940.643.-Ft
4.526.387.-Ft
1. Ajánlati ár (nettó HUF+fA) nettó 79.560.903.-Ft +Áfa=bruttó 101.042.347.-Ft
2. A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki energetikai felújításban szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) igen/nem
(a megfelelőt kérjük aláhúzni)
3. Jótállás (hónap, minimum 12 hónap, maximum 60 hónap) 36 hónap
nettó 96.735.058.-Ft +Áfa=bruttó 122.853.524.-Ft
igen
60 hónap
1. Ajánlati ár (nettó HUF+ÁFA) nettó 43.283.252.-Ft+Áfa 11.686.478.-= bruttó 54.969.730.-Ft
2. A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki energetikai felújításban szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) igen/nem
(a megfelelőt kérjük aláhúzni)
3. Jótállás (hónap, minimum 12 hónap, maximum 60 hónap) 60 hónap
1. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) 0 fő
2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki útépítési és/vagy útfelújítási munkák irányításában szerzett tapasztalattal (igen/nem) igen/nem¬*
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Debrecen, Pallagi út-Nagyerdei körút
NAGYMESTER Mélyépítési, Útépítési és
csomópontjában négyágú körforgalmú csomópont Szállítmányozási Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út
létesítése
85.)

(* a megfelelőt kérjük aláhúzni)
3. Többletjótállás időtartama (minimum 0 hó, maximum 36 hó) (hónapokban) 0 hó
Ár szempont
Ajánlati ár (nettó HUF) 394.947.763 nettó Ft
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A Nagyerdei Óvoda felújítása” tárgyú projekt
keretében bútorok és berendezési tárgyak
beszerzése
A TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00007 azonosító
számú, „Eszközök beszerzése
a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített
Bölcsődei Intézménye Faraktár utcai
Tagintézmény és a Görgey utcai Tagintézmény
számára” tárgyú projekt keretében
eszközbeszerzés
A TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00007 azonosító
számú, „Eszközök beszerzése
a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített
Bölcsődei Intézménye Faraktár utcai
Tagintézmény és a Görgey utcai Tagintézmény
számára” tárgyú projekt keretében
eszközbeszerzés 3. eljárás

Meixner Csaba E.V.
(1151 Budapest, Kossuth u. 15.)

nettó 4.421.300.-Ft+1.193.751.-Ft=bruttó 5.615.051.-Ft

Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

nettó 5.668.900.- Ft+ 1.530.603.-Ft áfa=bruttó 7.199.503.-Ft

Sellaton Design Bútoripari Kft.
(4025 Debrecen, Salétrom u. 5.)

bruttó 11.300.051.-Ft

Biztosítási szolgáltatások beszerzése

1. Ajánlati ár
Ajánlatkérő által fizetendő biztosítási díj összege három évre vetítve (valamennyi biztosítási kategória vonatkozásában összevontan forintban megadva, előny az alacsonyabb/fordított arányosság) 77.132.298 Ft/3év
2. Kártérítés esetén a biztosító által meghatározott aránylagos kártérítésre vonatkozó kártérítési limit, ameddig a biztosító eltekint a biztosítottság arányának vizsgálatától. (vagyonbiztosítás)
(min. 50 millió Ft, max. 150 millió Ft)
UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70(forint/ egyenes arányosság) 150.000.000.-Ft
74.)
3. Kártérítés esetén a biztosító által meghatározott a károsodott vagyontárgyak műszaki avultságának a figyelembe vételének eltekintésétől való mértéke
(vagyonbiztosítás)
(min. 50 millió Ft, max. 150 millió Ft)
(forint / egyenes arányosság) 150.000.000.-Ft

"Debrecen Laktanya utca útburkolat és
járdaburkolat felújítása"

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű
Társaság
1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca
2.
D-PROFIL Kft.
(4030 Debrecen, Ozmán u. 9.)

„Debrecen, Fokos utca I. ütem út-, és csapadékvíz
elvezetés építése”
A debreceni déli gazdasági övezet feltáró
úthálózatának megépítése a hozzá kapcsolódó
közművekkel

Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének
javítása - Debrecen, külterületi 0205 hrsz-ú út
(Ragoda dűlő) a 33. számú főút és a Vezér utca
közötti szakaszának, valamint kapcsolódó
közlekedési létesítményeinek építése

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4025
Debrecen, Széchenyi u. 46.)

NAGYMESTER Mélyépítési, Útépítési és
Szállítmányozási Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u.
85.)
Hungast Vital Kft. és Cívis Hungast Kft. közös
ajánlattevők
Tagok:
Hungast Vital Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 31.)
Adószám: 10798274-2-44
Cívis Hungast Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 31.)
Adószám: 26130451-2-42
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Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés
biztosítása Debrecen Megyei Jogú Város
közigazgatási területén működő nevelési és
közoktatási intézményekben
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A debreceni déli gazdasági övezet
infrastruktúrafejlesztése: hírközlés-, alépítményi
hálózat kivitelezési munkálatainak III. üteme
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Debreceni déli gazdasági övezet infrastruktúra
fejlesztése: ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak Komplex-D Kft. (4032 Debrecen, Kartács utca 32.)
III. üteme

HIR-KER Kft. (4033 Debrecen, Sámsoni út 127.)

Nettó:108.000.000.- Ft.;A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki városi környezetben megvalósított útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik Súlyszám: 20; Jótállás vállalt
időtartama (hónap) /min. 36 hónap, max. 60 hónap/ Súlyszám: 5;Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) /maximum 2 fő/ Súlyszám: 5

Nettó: 28. 258. 350,- Ft.; A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember aki városi környezetben megvalósított útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) súlyszám:20;Jótállás (minimum 36 hónap, max
1. Hátrányos helyzetű személyek bevonása (fő) (maximum 5 fő) 5 fő
2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki útépítés és/vagy útfelújítás kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen) igen
3. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki közműépítési munkák kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen
igen
Ajánlati ár (nettó HUF) 2.149.884.433 Ft

1. Hátrányos helyzetű személyek bevonása (fő) (maximum 2 fő) 0 fő
2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki útépítés és/vagy útfelújítás kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen) igen
3. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki jelzőlámpás forgalmi csomópont kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen)
igen
Ajánlati ár (nettó HUF) 445.088.528 Ft

rezsikulcs százalékos arányban kifejezve: 79%

1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) 0 fő
2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki hírközlési hálózat kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen) igen
3. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap 60 hó
Ajánlati ár (nettó HUF) 16.309.710 Ft
1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) 5 fő
2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen) igen
3. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap
36 hó
Ajánlati ár (nettó HUF) 149.375.747 Ft

„CÍVIS 2020” Közös Vállalkozás (tagok: D-PROFIL Kft. 4030 Debrecen, Ozmán u. 9., „NAGYMESTER” Kft. 4031 Debrecen, Kishegyesi utca 85.)
A teljesítésbe bevonásra kerülő építés irányításáért felelős szakember - mélyépítésimunkák irányításából származó - szakmai tapasztalatának időtartama (hó) (legfeljebb 60 hó): 60 hó
Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnekaz EURO III normáknak, vagy annál korszerűbbek: nem
Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre: igen
Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjti: igen
Képzett ajánlati ár: 8.800.453.921 Ft
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Keretmegállapodás mélyépítési munkák
kivitelezésére

„CÍVIS 2020” Közös Vállalkozás (tagok: D-PROFIL Kft.
4030 Debrecen, Ozmán u. 9., „NAGYMESTER” Kft.
4031 Debrecen, Kishegyesi utca 85.)
Hazai Építőgép Társulás Kft. (2225 Üllő, Mátyás Király
utca 25.)
Hódút Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.)
Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)

Hazai Építőgép Társulás Kft. (2225 Üllő, Mátyás Király utca 25.)
A teljesítésbe bevonásra kerülő építés irányításáért felelős szakember - mélyépítésimunkák irányításából származó - szakmai tapasztalatának időtartama (hó) (legfeljebb 60 hó): 72 hó
Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnekaz EURO III normáknak, vagy annál korszerűbbek: nem
Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre: igen
Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjti: igen
Képzett ajánlati ár: 8.142.203.963 Ft
Hódút Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.)
A teljesítésbe bevonásra kerülő építés irányításáért felelős szakember - mélyépítésimunkák irányításából származó - szakmai tapasztalatának időtartama (hó) (legfeljebb 60 hó): 64 hó
Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnekaz EURO III normáknak, vagy annál korszerűbbek: nem
Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre: igen
Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjti: igen
Képzett ajánlati ár: 8.345.116.206 Ft
Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
A teljesítésbe bevonásra kerülő építés irányításáért felelős szakember - mélyépítésimunkák irányításából származó - szakmai tapasztalatának időtartama (hó) (legfeljebb 60 hó): 60 hó
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1. A teljes tervdokumentáció leszállításának vállalt teljesítési határideje (min. 50 nap, max. 150 nap) 50 nap
2. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt állandó munkatárs szakemberrel, aki Közlekedési építmények tervezési szakterületen vezető tervezői szakmai címmel rendelkezik (igen/nem)
Ajánlati ár (nettó HUF) 28.498.500 Ft

A debreceni déli gazdasági övezet
megközelíthetőségének javítása: 5 ágú
körforgalom, feltáró úthálózat és kapcsolódó
közművek tervezési feladatainak ellátása

GULIT Bt. (4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály utca 10. III.
em. 13.)

TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 „Szabadtéri piac
létesítése a Tócóskertben”

ÉPKERSERVICE Építőipari-Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. (4033 Debrecen, Veres Péter Utca 95.)

nettó 166.659.752,-Ft

igen

2. A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki energetikai felújításban szerzett gyakorlattal rendelkezik: igen 3.Jótállás: 36 hónap
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Debrecen, Kisdobos utca (I-II. ütem) útépítése.

D-TRANSZ Kft. (4030 Debrecen, Ozmán utca 9.),

nettó 34.504.227,-Ft
2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki városi környezetben megvalósított útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik: igen 3.
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása 0 fő
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„A TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014
azonosítószámú projekt keretében a Boldogfalva
Óvoda épületének energetikai korszerűsítése és a
TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében a Boldogfalva Óvoda Manninger
Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása”

1. rész: Mester-Építő Fővállalkozó és Kivitelező Kft.
(1042 Budapest, Munkásotthon utca 46.)
2.
rész: Blaumaler Korlátolt Felelősségű Társaság (4032
Debrecen, Tarján utca 59/B.)

1. rész (Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése): 138.995.000,-Ft
A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki magasépítésben és/vagy épület felújításában szerzett gyakorlattal
rendelkezik: igen
Jótállás vállalt időtartama: 36
Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása: 0
2. rész (Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének
felújítása):89.988699,-Ft
A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki magasépítésben és/vagy épület felújításában szerzett gyakorlattal rendelkezik: igen
Jótállás vállalt időtartama:
60
Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása: 2
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Az Agrárgazdaság Kft. sertéstelep felhagyási és
rekultivációs tervének elkészítése- 2. eljárás

TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti
Társaság (4025 Debrecen Hatvan Utca 54. fszt. 1.)

nettó 12.000.000,-Ft A teljesítésbe bevonásra kerül olyan szakember, aki állattartó telep rekultivációs tervének elkészítésében és/vagy felülvizsgálatában tervezői gyakorlattal rendelkezik: igen Vállalt teljesítési határidő a szerződés
megkötéstől számítva naptári napokban: 30 nap
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„A TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004
azonosítószámú projekt keretében a Zenede
épületének energetikai korszerűsítése”

Bihar Generál Építő Kft. és Pesti Építő Zrt. közös
ajánlattevők, (4002 Debrecen, Feketerét u. 19/1., 1112
Budapest, Rózsatő út 10.)

nettó 281.852.650,-Ft
vállalt időtartama 60
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„A Libakert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”

ÉPKERSERVICE Építőipari-Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. (4033 Debrecen, Veres Péter Utca 95.)

nettó 165 893 215,-Ft Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki játszótér építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik: igen 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt
olyan szakemberrel, aki sportpálya kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik: igen 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke: 2 fő
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,A Csokonai Nemzeti Színház, valamint a
Színészház felújításához felmérési, koncepciós,
engedélyezési és kiviteli terv készítése”

Archiko Építőipari Tervező Korlátolt Felelősségű
Társaság (4029 Debrecen, Monti Ezredes utca 6.) és a
Tisza Építész Műterem Korlátolt Felelősségű Társaság
(4431 Nyíregyháza, Fürdő utca 85.) közös ajánlattevők

nettó 260.000.000,- Ft 1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki kulturális esemény helyszíneként alkalmas épület belső építészeti tervezésében gyakorlattal rendelkezik: igen, 2. A teljesítésbe bevonásra
kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki részt vett olyan kulturális esemény helyszíneként alkalmas épület építészeti tervezésében, amely épület tartalmaz olyan közösségi teret, amelynek ülőhelykapacitása minimum 300 fő: igen, 3. A
teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki színház és/vagy hangversenyterem akusztikai tervezésében gyakorlattal rendelkezik: igen, 4. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő színháztechnológiai tervezési
gyakorlattal rendelkező szakembe: igen
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„A TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 azonosító
számú projekt keretében Debrecen Megyei Jogú
Város Egyesített Bölcsődei Intézményének Ősz
Utcai Tagintézménye és a Mosolykert Óvoda
felújítása”

STABIL MÉRNÖKI IRODA, Építő és Kereskedelmi
nettó 270.457.771,- Ft, 1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik legalább 1 db energiamegtakarítást eredményező épület-felújítási munka irányításában szerzett tapasztalattal: igen, 2. Jótállás
Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Igric u.
vállalt időtartama: 60 hónap, 3. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása: 2 fő
12.)
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„A TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 számú
pályázatban a Nyugati kiskörút III. ütem és
kerékpárút építésének tervezése”

GLOBÁLTERV Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű
Társaság (4032 Debrecen, Lóverseny utca 26.)

Nettó 28.800.000,- Ft, 1. A teljesítésbe bevonásra kerülő, útépítés és/vagy útfelújítás tervezésében tapasztalattal rendelkező szakember gyakorlati ideje: 36 hónap, 2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki
közúti jelzőlámpával szabályozott csomópont tervezésében gyakorlattal rendelkezik: igen, 3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki víziközmű és/vagy vízi létesítmény tervezésében gyakorlattal rendelkezik:
igen
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„Műszaki ellenőri feladatok ellátása – I. és II.
részajánlattételi kör”

I. rész: „A TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 azonosító
számú „A Honvéd Utcai Bölcsőde épületének
energetikai korszerűsítése” című projekt kivitelezéséhez
szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása” : Cívis
Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (4030
Debrecen, Gizella utca 13/D.) II. rész: „A TOP-6.2.1-15DE1-2016-00011 azonosító számú „Debrecen Megyei
Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni
Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása” című
projekt kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri
feladatok ellátása”: Cívis Komplex Mérnök Korlátolt
Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Gizella utca
13/D.)

I. rész: nettó 900.000,- Ft, 1. Teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik legalább 1 db közhasználatú épület építésének és/vagy felújításának műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal: igen, 2. A
teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik fűtéskorszerűsítési kivitelezési munka műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal: igen, 3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember,
aki rendelkezik napelemes rendszer kivitelezésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal: igen II. rész: nettó 990.000,- Ft, 1. Teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik legalább 1 db
közhasználatú épület építésének és/vagy felújításának műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal: igen, 2. Teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik legalább 1 db energiamegtakarítást
eredményező épület-felújítási munka műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal: igen, 3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik zöldfelület és/vagy park kivitelezési munkáinak műszaki
ellenőrzésében szerzett tapasztalattal: igen
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TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 azonosítószámú
"UNIVERSAL BAU '96" Bt. 4029 Debrecen, Csillag u.
projekt keretében "Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda
53. fszt./1.
felújítása"

A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik legalább 1 db műemléki épület felújítási munkájának irányításában szerzett tapasztalattal: igen
Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása 2fő

Jótállás

nettó 234.918.212,-Ft.
(1., Ajánlti ár, 2., A teljesítésbe bevonásra került legalább 1 fő olyan szakember, aki magasépítésben és/vgy épület felújításban szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem), 3., Jótállás (min.
36, max. 60 hünap), 4., Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (min. 0., max. 2 fő)

45

Debrecen, Kassai út (Főnix csarnok) és Gáspár
Transit 2000 Kft.
György kert között menetrend szerinti szerződéses
Feketerét utca 21.
személyszállíási szolgáltatás végzése
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TOP-6.9.2-16 konstrukció keretében benyújtott
protekt kötelező nyilvánossága tárgyhoz
kapcsolódó szolgáltatás megrendelés

1., 4. , 6. rész: DEKÁD Mérnöki Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.
Nyíregyháza, Ószőlő u. 107. fszt. 2.
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A Debreceni Nemzetközi Iskola kivitelezési
munkálatai

1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/
2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik zöldtető építésének irányításában szerzett tapasztalattal (Igen/Nem) igen
HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő
3. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik sportcélú helyiségben összesen legalább 600 m2 nagyságú beltéri sportburkolat építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett
Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.)
gyakorlattal (Igen/Nem) igen
4. Jótállás (hónap, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 60 hónap
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HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy u.
34-36.)

Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 15.000 fő befogadóképességű épület kivitelezési munkáinak irányításában szerzett tapasztalattal (Igen/Nem) igen
Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik zöldtető építésének irányításában szerzett tapasztalattal (Igen/Nem) igen
HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő
3. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik vízi élmény és/vagy látványelemeket is magában foglaló vizes létesítmény építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett
Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.) tapasztalattal (Igen/Nem) igen
4. Jótállás (hónap, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 60 hónap
Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 8.599.419.500,- Ft

4002 Debrecen, nettó 49.680.000,-Ft.
(max. 20 év), 3., Ajánlati ár)

4400 1. rész nettó 272.950,-Ft.

( 1., A szolgáltatás nyújtásához igénybe venni kívánt autóbusz férőhelykapacitása (min. 57., max. 90 férőhely), 2. A szolgáltatás nyújtásához igénye venni kívánt autóbusz életkora

4. rész nettó 272.950,-Ft.

6. rész nettó 129.700,-Ft.

(1. Ajánlati ár)

EREDMÉNYTELEN ELJÁRÁSOK
1
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„Debrecen, Vámospércsi út - Létai úti csomópont kapacitásbővítő átalakítása”
A TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00005 azonosító számú projekt keretében „A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című projekt megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése
TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében „A Sóház gazdaságélénkítő környezeti megújítása” című projekt megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése
Az Agrárgazdaság Kft. sertéstelep felhagyási és rekultivációs tervének elkészítése- 1. eljárás
„Inkubációs Központ létrehozásához, a Régi Városháza felújításához és a Sas utcai mélygarázs létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése”
,,A TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 azonosító számú „A Honvéd Utcai Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése” című és a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 azonosító számú „Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása” című projekt kivitelezéséhez szükséges
műszaki ellenőri feladatok ellátása – I. és II. részajánlattételi kör”
Szerződéses személyszállítási szolgáltatás Debrecen, Kassai út és Gáspár György kert között
TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében "A Közép utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése"
TOP-6.3.2-15-DE1-2016-0000 azonosítószámmal "A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"
TOP-6.9.2-16 konstrukció keretében benyújtott protekt kötelező nyilvánossága tárgyhoz kapcsolódó szolgáltatás megrendelés

11

„Debrecen, Bartók Béla út, Pesti utca irányába jobbra kanyarodó sáv létesítése 1. eljárás”

12

„Debrecen, Bartók Béla út, Pesti utca irányába jobbra kanyarodó sáv létesítése 2. eljárás

2
3
4
5
6

DMJV Polgármesteri Hivatala
Közbeszerzési tárgya

1

„Takarítási szolgáltatás beszerzése – I., II. és
III. részajánlattételi kör”

Nyertes ajánlattevő

Tényleges szerződéses ár és egyéb értékelési szempont

I. rész: „Debrecen, Piac u. 20., Kálvin tér 11., Hatvan u.
23., Kossuth u. 11., Kossuth u. 22. sz. valamint a Piac u.
79. szám alatti épületek takarítása”: EMIL ÉS TÁRSAI
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4027 Debrecen,
Füredi út 59. B. ép.), II. rész: „Debrecen, Iparkamara u.
2. szám alatti Házasságkötőterem és a kiszolgáló
I. rész: nettó 34.848.000,- Ft, 1. Ajánlattevő védett munkahelynek minősül: igen, II. rész: nettó 2.328.000,- Ft, 1. Ajánlattevő védett munkahelynek minősül: igen, III. rész: nettó 870.000,- Ft, 1. Ajánlattevő védett munkahelynek minősül:
helyiségei, valamint az Oláh Gábor u. 5. sz. alatti
igen
Vendégház takarítása”: EMIL ÉS TÁRSAI
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4027 Debrecen,
Füredi út 59. B. ép.), III. rész: „8623 Balatonföldvár,
Budapesti út 38. szám alatti Üdülő takarítása”: EMIL ÉS
TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4027
Debrecen, Füredi út 59. B. ép.)

