14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) operatív üzemeltetési
feladatainak ellátása 2017-2020
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége: A szerződés teljesítése során a vállalkozási szerződéstervezetben (I. sz. függelék)
ismertetett feladatokat kell elvégezni.

Folyamatos üzemviteli feladatok
(16 negyedév)
•
Operatív üzemellenőrzés
•
Sugárvédelmi feladatok (ellenőrzések, sugárforrások kezelése)
•
Műszaki háttértevékenység (BNI javaslat, üzemzavari esemény INES besorolás
meghatározásába való részvétel)
•
Informatikai háttér biztosítása
•
Munkavédelmi-, Tűzvédelmi- és emelőgép felügyelet biztosítása
•
BEIT felügyelet és BEIT eszközök biztosítása
•
Üzemviteli dokumentációk és adatok kezelése
•
Tartalék alkatrészek raktározása
Lakáskészenlét (folyamatos üzemeltetői)
(16 negyedév)
Oktatás
(16 negyedév)
•
BEIT, és
•
MSSZ oktatások, valamint vizsgák lebonyolítása és nyilvántartás vezetése
Üzemeltetés anyag igénye
•
Védőruha, védőeszköz
•
Mosodai szolgáltatás
•
Laboratóriumi eszközök segédanyagok biztosítása
•
Ivóvíz biztosítása és szennyvízkezelés
•
Technológiához szükséges ipari gázok biztosítása

(16 negyedév)

Eseti üzemviteli feladatok
•
Negyedéves üzemellenőrzési feladatok (16 negyedév)
•
Safeguards kiszolgálási feladatok (100 műszak)
•
Öregedéskezelési tevékenység támogatása
(1 keretösszeg)
•
Technológiai rendszerek vizsgálatának támogatása (tömítés és korróziós mintaszelvény
vizsgálat) (4 alkalom)
Időszakos üzemviteli feladatok
•
Ki-beszállítási feladatok (vasúti szállítással)

(48 konténer)
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•
•

Laboratóriumi feladatok (48 konténer)
Dekontaminálási feladatok
(48 konténer)

Üzemfenntartási feladatok
•
Meghibásodás kezelés
(1 keretösszeg)
•
Lakáskészenlét (betárolási időszakban, karbantartói) (100.000 óra)
•
Gépésztechnológiai üzemfenntartási feladatok (1 keretösszeg)
•
Villamos üzemfenntartási feladatok
(1 keretösszeg)
•
Irányítástechnikai üzemfenntartási feladatok
(1 keretösszeg)
•
Tartalék alkatrész biztosítása
(1 keretösszeg)
Oktatás (hatósági vizsgáztatás)
Hulladékkezelés
•
Toxikus (1600 kg)
•
Termelési (ipari) (10 m3)
•
Radioaktív (szilárd)
(8 m3)
•
Radioaktív (folyékony) (128 m3)

(20 fő)

Egyéb szolgáltatások (2.6)
•
Mérőeszközök kalibrálása, hitelesítése (1 keretösszeg)
•
Sínpálya ellenőrzés, karbantartás (16 negyedév)
•
Átalakítási, bővítési tevékenység támogatása
(1 keretösszeg)
Opcionális rész

(a tételes elszámolású keretösszeg + 5%-a)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját (KKÁT) az ajánlattételre felkérni kívánt MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. építtette, a létesítmény első három kamrából álló modulját és a kiszolgáló épületet,
mely 1997-re készült el.
A létesítményt a műszaki szempontokat és a gazdasági ésszerűséget figyelembe véve úgy tervezték
és úgy alakították ki, hogy az több ponton is csatlakozik az Atomerőmű rendszereihez, mint pl.
vízkezelő rendszer, villamos energia ellátás. A KKÁT üzemeltetéséhez szükséges folyamatos
üzemű technológiai rendszerek állandó ellenőrzést igényelnek, melyet szintén az Atomerőmű
irányító központja lát el, amikor a létesítményben nem tartózkodik szakszemélyzet. Ezen
technológiák jelenleg is a Paksi Atomerőmű Zrt. rendszereibe csatlakoznak, és kiváltásukra nem
létezik gazdaságos alternatíva. Továbbá az 118/2011. Korm. rendeletben foglalt (NBSZ 6.3.20.
Baleset-elhárítás) műszaki és szervezeti, személyi, informatikai hátteret is az Atomerőmű biztosítja,
ezeknek az újbóli megvalósítása (kiépítése) gazdasági szempontból irreálisan magas többlet kiadást
eredményezne.
Az Átmeneti tároló típusának kiválasztásánál fontos szempont volt továbbá, hogy az
üzemeltetéséhez szükséges szakszemélyzetet a Paksi Atomerőmű már meglévő személyzetével
tudja biztosítani.
Az 1996. évi CXVI. törvény (az ún. atomtörvényt) előírása szerint a radioaktív hulladék
elhelyezését, a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolását, a nukleáris üzemanyagciklus lezárását,
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valamint a nukleáris létesítmények leszerelését egy, a Kormány által kijelölt szerv végzi. 1998.
június 2-án ennek szellemében alakult meg a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság,
amely 2008. január 7-én Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-vé alakult
(igazodva az Európai Unióban működő gazdasági társasági formákhoz). Ettől az időponttól
kezdődően az Ajánlatkérő Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. feladata a KKÁT üzemeltetése és
további tárolómodulokkal történő bővítése.
A létesítményt üzemeltető szervezetnek rendelkeznie kell az Országos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) által elfogadott olyan minőségbiztosítási
programmal, amely kiterjed:
• a projekt szervezetére és személyzetére, irányítására;
• tervezési, beszerzési, építési, szerelési és üzembe helyezési feladatokra;
• a projekt működésének felügyeletére.
„A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről és az
atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről” szóló
55/2012. (IX.17.) NFM rendelet előírásainak (2. és 7. melléklet), és „a nukleáris létesítmények
nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről” szóló
118/2011. Korm. rendelet előírásainak (1. melléklet 1.8.2. pontja) megfelelően a létesítmény
üzemeltetésénél a biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltése nukleáris biztonsági
jogosítványhoz kötött. A nukleáris biztonsági hatósági jogosítvány megszerzéséhez nukleáris
biztonsági hatósági jogosító vizsgát kell tenni, melynek az engedélyes által elkészített szabályozását
a nukleáris biztonsági hatóság hagyja jóvá.
A fenti jóváhagyás a KKÁT esetében az OAH által kiadott HA5736. számú határozatban
jóváhagyott UT 6201 számú „KKÁT hatósági jogosító vizsgáztatás rendje” című dokumentumban
rögzítetteknek, és a KKÁT VBJ 13. fejezetében leírtaknak megfelelően valósul meg.
A jogszabályi előírások szerinti hatósági jogosító vizsga megszerzéséhez hosszas képzési idő
szükséges. A KKÁT rendszereinek, berendezéseinek üzemeltetéséhez szükséges átrakógép
operátori munkakör esetében ez 10-féle vizsga (szakvizsga) bizonyítvány megszerzését és
hozzávetőlegesen 3 éves képzési időt jelent.
Jelenleg ilyen munkakör betöltéséhez, az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatósága engedélyével, illetve a megfelelő vizsgabizonyítványokkal rendelkező üzemeltetői
személyzettel csak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. rendelkezik.
A fentiekben foglaltak következtében a szerződés a szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt
kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg (tekintve, hogy az ajánlatkérő
számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem
annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon
határozták meg) ezért a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. megalakulása óta a KKÁT üzemeltetési
feladatait - hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött
szerződések alapján - az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. látja el (melyhez a speciális végzettséggel és
képzettséggel rendelkező szakszemélyezetet is biztosítja), és az elkövetkező négy évben is ez a
szervezet fogja tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként ellátni.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [][][][]/S [][][]–[][][][][][][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/08/17
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: "A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
(KKÁT) operatív üzemeltetési feladatainak ellátása 2017-2020" vállalkozási szerződés keretében.
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Az eljárás eredményes volt X igen
 nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye:
7030 Paks, hrsz. 8803/17
Ajánlati ár (nettó Ft.):
1.794.100.594,- Ft + áfa
Alkalmasság indokolása: ajánlattevő a felhívásban előírtaknak megfelelően igazolta, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az
adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
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Az ajánlattevő neve:
Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
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:
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Ajánlattevő neve:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye:
7030 Paks, hrsz. 8803/17
Az ellenszolgáltatás összege: 1.794.100.594,- Ft + áfa
Kiválasztásának indoka: az egyetlen érvényes ajánlatot az ajánlattevő nyújtotta be, és az ajánlattevő
ajánlata és az általa megajánlott ellenszolgáltatás összege megfelel az ajánlatkérő anyagi fedezetének is.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen
 nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: üzemfenntartási feladatok végrehajtása
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 MVM OVIT Országos Villamosvezeték Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1158 Budapest, Körvasút sor 105-106.)
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági k övetelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlatot tevő ajánlatában: V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: - / Lejárata: VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/11/25
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/12/16
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
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VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:
1
2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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