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 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 kapacitásfelszabadítás, 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 organizácíós 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 Konténment sugárvédelmi ellenőrző rendszerének (SER) munkái (1 létesítmény)
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)
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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)
Az elvégzendő munkák részletezését a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírás és a
Kiviteli tervdokumentációk fejezetei tartalmazzák.
Tartalékkeret: a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10 %-a.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt közbeszerzési eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 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 [8][9][9][1][]/[2 ][0 ][1 ][6 ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 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 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 igen X nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: az egyetlen érvényes ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatás összege
meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetének mértékét, ezért Ajánlatkérő az eljárást a
Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította az eljárást. A bontási
jegyzőkönyvben is ismertetett rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke: nettó 846.664.500,- Ft.
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X 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):
WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és MECSEKÉRC
Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság közös ajánlattevők (2051 Biatorbágy,
Vendel Park, Huber u. 1., 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.)
Ajánlati ár (nettó Ft.):
929.856.311,- Ft + áfa
Alkalmasság indokolása: ajánlattevő a felhívásban előírtaknak megfelelően igazolta, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek.
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: []
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Alkalmasság indokolása:
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.)
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: 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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
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 követelmény(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: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/12/13)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/01/05)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
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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:
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