14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (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 Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás,
biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó
infrastruktúra kialakítása vállalkozási szerződés keretében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő
ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása
vállalkozási szerződés keretében:
A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő
ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.
1. Az elvégzendő általány díjas tevékenységek (egyenes ÁFA)
1.1 Terv és dokumentáció készítés
1.1.1 Minőség és Környezetvédelmi terv készítése (1 dokumentum)
1.1.2 Biztonság- és egészségvédelmi terv készítése (1 dokumentum)
1.1.3 Részletes megvalósítási munka-ütemterv készítése (1 dokumentum)
1.1.4 Oktatási terv készítése (1 dokumentum)
1.1.5 Kezelési Utasítások készítése (1 dokumentum)
1.1.4 Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása (1 dokumentum)
2. Az elvégzendő általánydíjas tevékenységek (fordított ÁFA)
2.1 Csarnok épülethez kapcsolódó kivitelezési munkák
2.1.1 Csarnoképület építészeti szerkezeteihez és a nyílászáró szerkezetek elhelyezéséhez kapcsolódó
kivitelezési munkák (1 létesítmény)
2.1.2 Csarnoképület tartószerkezeteinek építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák (alapozás,
padlószerkezet, acélszerkezet) (1 létesítmény)
2.1.3 Csarnoképület földmunka (1 létesítmény)
2.1.4 Csarnoképület külső vízelvezetési munkái (1 létesítmény)
2.1.5 Csarnoképület külső tűzcsap létesítési munkái (1 létesítmény)
2.1.6 Csarnoképület villamos kivitelezési munkái (1 létesítmény)
2.1.7 Csarnoképület villámvédelmi kivitelezési munkái (1 létesítmény)
2.1.8 Csarnoképület organizációs munkái (1 létesítmény)
2.2 Technológiai rendszerek kivitelezési munkák
2.2.1 Konténment építési szerelési munkák (1 létesítmény)
2.2.2 Konténment acélszerkezet gyártás és szerelés (1 létesítmény)
2.2.3 Konténment darupálya szerelési munkák (1 létesítmény)
2.2.4 Konténment épületgépészeti szerelési munkái (1 létesítmény)
2.2.5 Konténment villamos szerelési munkák (1 létesítmény)
2.2.6 Sugárvédelmi ellenőrző rendszer (SER) az építési tevékenységekhez (1 műszer)
2.2.7 Automatikus tűzjelző rendszer létesítése (1 rendszer)

2.2.8 Gázérzékelő telepítése (1 rendszer)
2.3 Felvonulási terület és ellátó rendszerek kiépítése, üzemeltetése
2.3.1 Kivitelezési feladatok irányításához, végrehajtásához szükséges építmények biztosítása, üzemeltetése
(irodakonténer, bútorok, irodai eszközök, raktárkonténer, öltözőkonténer, WC konténer) (18 hónap)
3. Az elvégzendő tételes elszámolású egyéb kapcsolódó tevékenységek (egyenes ÁFA)
3.1. Ellenőrzött zónában keletkező hulladékok mérése
3.1.1 Laboratóriumi izotóp mérésekhez mintavétel (kiszállással) (6 alkalom)
3.1.2 Sr-90 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (40 db)
3.1.3 H-3 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (40 db)
3.1.4 C-14 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (40 db)
3.1.5 Alfa spektrometriai mérés (1 db)
A program célkitűzései között a radioaktív hulladék visszatermelés megvalósíthatósága, valamint, a hosszú
felezési idejű izotópokat tartalmazó radioaktív hulladék csomagok és a sugárforrások kiválogatása és a
hulladék kondicionálása szerepel.
A medencesor fölé emelt könnyűszerkezetes csarnok épület (továbbiakban: csarnok épület) biztosítja a
medencesoron végzett műveletek időjárás elleni védelmét. A műveletek elvégzése után a csarnok lebontásra
kerül és a soron következő medence fölé telepítik.
A Csarnok épület megvédi a benne elhelyezésre kerülő technológiai rendszereket (Konténment,
Mérőkonténer, Személyi- és hulladékkiadó zsilipek és egyéb rendszerek) az időjárás viszontagságaitól. A
hulladéktároló medencék megnyitása a Csarnokon belül elhelyezett, mozgatható Konténmentben történik.
A konténment acél váz szerkezetéhez kapcsolódik a hulladék-kiadó zsilip és a személyi zsilip. A csatlakozó
elemek tömített kivitelűek, az előírt depressziónak megfelelő légzárás biztosításához.
A technológiai rendszer acélvázas szerkezetű, belső oldalfalait és tetejének belsejét szendvicspanel borítja.
A szendvicspanelek biztosítják a konténment falainak és födémének dekontaminálhatóságát
(sugárszennyezéstől való mentesíthetőségét).
Az elvégzendő munkák részletezését a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírás és a Kiviteli
tervdokumentációk fejezetei tartalmazzák.
Tartalékkeret: a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10 %-a, amely nem illeti meg automatikusan az
Ajánlattevőt.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész, XVII.
fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Része szerinti,
a Kbt. 113. § (1) bekezdés alapján nyílt eljárás.
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: -1
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 5503/2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése:2 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [] Rész száma:2 [] Elnevezés: 2 A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló
kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok,
konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása vállalkozási szerződés keretében
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:2
V.2 Az eljárás eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
I. Ajánlattevő neve: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.
Adószáma: 11563192-2-02
1. Nettó ajánlati ár (10 % tartalékkerettel) (HUF): 841.715.600 Ft
2. Jótállás időtartama (hónap, min. 24 hónap, max. 36 hónap): 24 hónap
3. A felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek, a jogosultság megszerzését követően
szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlatának időtartama (max. 36 hónap): Peterka László, 98
hónap
A MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. ajánlattevő tárgyi eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott
be.
II. W-F Püspökszilágyi Konzorcium
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Közös ajánlattevő vezetője: West Hungária Bau Kft.
Közös ajánlattevő vezetőjének székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Adószáma: 11469830-2-44
Közös ajánlattevői tag: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Közös ajánlattevői tag székhelye: 8086 Felcsút, Fő út 217.

Adószáma: 25308673-2-07
1. Nettó ajánlati ár (10 % tartalékkerettel) (HUF): 835.618.495 Ft
2. Jótállás időtartama (hónap, min. 24 hónap, max. 36 hónap): 24 hónap
3. A felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek, a jogosultság megszerzését követően
szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlatának időtartama (max. 36 hónap): Mózes Zoltán, 36
hónap
A W-F Püspökszilágyi Konzorcium tárgyi eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(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.)
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
(7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.)
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 1-10.
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:2
„Az ajánlat értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik:

Megnevezés

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár (10 % tartalékkerettel)
70
2. Jótállás időtartama (hónap, min. 24 hónap, max. 36 hónap)
15
3. A felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek, a jogosultság megszerzését követően
szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlatának időtartama (max. 36 hónap)
15
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont, két tizedesjegyig kerekítve.
Az értékelés módszere:
1. részszempont esetében: A fordított arányosítás.
Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot, a legkedvezőtlenebb pedig arányosan
kevesebbet – de legalább 1 – pontot kap.
Ezen esetben a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, kettő tizedes jegyig kerekítve, (de
legalább 1 pontot minden esetben kap az ajánlat).
Képlet:
P-Pmin
Alegjobb
 = 
Pmax-Pmin
Avizsgált

azaz
Alegjobb
P =  (Pmax-Pmin) + Pmin
Avizsgált
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa (10)
Pmin:
a pontskála alsó határa (1)
Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. részszempont esetében: Az egyenes arányosítás
Ezen esetben a legmagasabb értékek (legtöbb hónap) a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, kettő tizedes
jegyig kerekítve, (de legalább 1 pontot minden esetben kap az ajánlat).

Az ajánlattevő köteles az építési beruházáshoz jótállási időt megajánlani. Az Ajánlatkérő kötelezően előírja
az építési munkára 24 hónapos jótállási idő vállalását, és a kötelező alkalmassági idő, mint szavatossági idő
jogszabályban rögzített minimumának vállalását.
Az Ajánlatkérő a minél magasabb jótállási időt értékeli előnyként. A jótállás időtartamát hónapokban kell
az ajánlatban megadni, azzal, hogy az ajánlat felolvasó lapján a vállalt időtartamot (hónapokat) kell
feltüntetni.
A 36 hónapot meghaladó megajánlásokat Ajánlatkérő a maximálisan adhatóhoz képest plusz
pontszámokkal nem értékeli, vagyis azok a maximálisan elérhető pontszámot kapják.
Képlet:

P-Pmin
Avizsgált
 = 
Pmax-Pmin
Alegjobb
azaz
Avizsgált
P =  (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb
ahol:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (1)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

3. részszempont esetében: Az egyenes arányosítás
Ezen esetben a legmagasabb értékek (leghosszabb szakmai tapasztalat) a legkedvezőbb, ekkor az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat, kettő tizedes jegyig kerekítve (de legalább 1 pontot minden esetben kap az ajánlat).
Ajánlatkérő az MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember szakmai gyakorlati
időtartamát értékeli.
Az Ajánlatkérő a minél magasabb szakmai gyakorlati időt értékeli előnyként. A szakmai gyakorlati időt
hónapokban kell az ajánlatban megadni, és az ajánlat felolvasólapján feltüntetni, a szakember
megnevezésével egyetemben.
Az ajánlatkérő a 36 hónap és az azt meghaladó megajánlásokat a maximálisan adhatóhoz képest plusz
pontszámokkal nem értékeli, vagyis azok a maximálisan elérhető pontszámot kapják.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő által megajánlott gyakorlati idő legkedvezőbb szintje
36 hónap, amely esetén és az ennél magasabb mértékű megajánlások esetén is a maximális (10) pontszám
kerül kiosztásra.
Képlet:

P-Pmin

Avizsgált

 = 
Pmax-Pmin

Alegjobb

azaz
Avizsgált
P =  (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb
ahol:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (1)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
W-F Püspökszilágyi Konzorcium
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Közös ajánlattevő vezetője: West Hungária Bau Kft.
Közös ajánlattevő vezetőjének székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Adószáma: 11469830-2-44
Közös ajánlattevői tag: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Közös ajánlattevői tag székhelye: 8086 Felcsút, Fő út 217.
Adószáma: 25308673-2-07
Ellenszolgáltatás nettó összege: nettó 835.618.495 Ft
A W-F Püspökszilágyi Konzorcium (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) [West Hungária Bau Kft.
(2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) és FEJÉR-B.Á.L. Zrt. (8086 Felcsút, Fő út 217.)] közös
ajánlattevők a legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlatot tették (összpontszám: 1000) nettó 835.618.495,Ft összegű megajánlással, amely a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 x igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
West Hungária Bau Kft. részéről:
Tervezési munkák,
Felvonulási létesítmények,
Zsaluzás, állványozás,
Irtás, föld- és sziklamunka,
Síkalapozás,
Helyszíni beton és vasbeton munka,
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése,
Fém és könnyű épületszerkezet szerelése,
Vakolás és rabicolás,
Tetőfedés,
Ácsmunka,
Aljzatkészítés, hideg-és melegburkolat készítése,
Bádogozás,
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése,
Szigetelés,

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
Felületképzés,
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése,
Közműcsatorna-építés,
Közműcsővezetékek és szerelvények szerelése,
Épületgépészeti csővezeték szerelése,
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
Szellőztető berendezések,
Légkondicionáló berendezések,
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés,
Tűz- és füstvédelem,
Betonpálya burkolat készítése,
Útpályatartozékok készítése,
Takarítási munka,
SER,
Kivitelezési feladatok irányításához, végrehajtásához szükséges építmények biztosítása,
Építész-, villamos-, gépész kivitelezési részmunkák irányítása.
Fejér-Bál Zrt. részéről:
Tervezési munkák,
Felvonulási létesítmények,
Zsaluzás, állványozás,
Irtás, föld- és sziklamunka,
Síkalapozás,
Helyszíni beton és vasbeton munka,
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése,
Fém és könnyű épületszerkezet szerelése,
Vakolás és rabicolás,
Tetőfedés,
Ácsmunka,
Aljzatkészítés, hideg-és melegburkolat készítése,
Bádogozás,
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése,
Szigetelés,
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
Felületképzés,
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése,
Közműcsatorna-építés,
Közműcsővezetékek és szerelvények szerelése,
Épületgépészeti csővezeték szerelése,
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése,
Szellőztető berendezések,
Légkondicionáló berendezések,
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés,
Tűz- és füstvédelem,
Betonpálya burkolat készítése,
Útpályatartozékok készítése,
Takarítási munka,
SER,
Kivitelezési feladatok irányításához, végrehajtásához szükséges építmények biztosítása,
Építész-, villamos-, gépész kivitelezési részmunkák irányítása.
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: 2-

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2M-KOMFORT Építőipari, Kivitelező és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(7100 Szekszárd, Cinka utca 57.) Adószám: 10392153-2-17
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2Az 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: 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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 2
V.2.11)
Az
érvénytelen
ajánlatot
tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Unikorn-Épker Kft. (7025 Bölcske, Vasút u. 0690/34 hrsz.)
Adószám: 13044866-2-17
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás
kérésben foglaltakat, ezért a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja az Unikorn-Épker Kft. ajánlattevő
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az alábbi indokokra
tekintettel:
a)
Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés II.1./ pontjában előírta, hogy Ajánlattevő
ajánlata 4. oldalán lévő felolvasólap 2. minőségi értékelési részszempontra tett megajánlása és az ajánlat 56. oldalon csatolt szakmai önéletrajz tartalma között ellentmondás van, ugyanis a felolvasólap szerint a
felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott, MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező
szakembernek, a jogosultság megszerzését (névjegyzékbe történő vételét követően) szerzett felelős műszaki
vezetői szakmai gyakorlata 36 hónap, míg a megajánlást alátámasztó önéletrajz – az Ajánlatkérő számítása
szerint -, az MV-É jogosultság megszerzését (2006.01.09.) követően 52 hónap szakmai gyakorlatot
tartalmaz.
Kértük továbbá Ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében oldja fel az ellentmondást az ajánlata 4. oldalán
lévő felolvasólap 2. minőségi értékelési részszempontra tett megajánlása és az ajánlat 5-6. oldalon csatolt
szakmai önéletrajz tartalma között is. Erre tekintettel kérjük Ajánlattevő nyilatkozatban tisztázza, hogy a
felolvasólapon miért csak 36 hónap szakmai tapasztalatot jelölt meg, miközben a csatolt önéletrajz szerint
– átfedések nélkül - a szakember 52 hónap tapasztalattal rendelkezik. Felhívtuk Ajánlattevő figyelmét a
Kbt. 71. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra!
Ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés II.1./ pontjában szereplő hiány
pótlását, illetőleg nem oldotta fel az ellentmondást az ajánlata 4. oldalán lévő felolvasólap 2. minőségi
értékelési részszempontra tett megajánlása és az ajánlat 5-6. oldalon csatolt szakmai önéletrajz tartalma
között, nem tisztázta, hogy a felolvasólapon miért csak 36 hónap szakmai tapasztalatot jelölt meg, miközben
a csatolt önéletrajz szerint – átfedések nélkül - a szakember 52 hónap tapasztalattal rendelkezik.
b)
Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés II.2./ pontjában rögzítette, hogy
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.1.6) pontjában a teljesítési és jótállási biztosíték
vonatkozásában előírta, hogy a biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról
Ajánlattevőnek az ajánlatában csak nyilatkoznia kell. Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a fent nevezett
nyilatkozatot.
Kértük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolni szíveskedjen a nemleges tartalmú nyilatkozatot.
Ajánlatkérő segítségként csatolta az ajánlott nyilatkozatmintát, melynek alkalmazása nem kötelező.

Ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés II.2./ pontjában szereplő hiány
pótlását, nem csatolta a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
A fenti indokokra tekintettel az Unikorn-Épker Kft. (7025 Bölcske, Vasút u. 0690/34 hrsz.) ajánlata a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:2 VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete (2017/09/09) Vége (2017/09/18)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/09/06)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/09/08)
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)
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:2

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

