9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: Az NRHT III. ütem 3. szakaszának (I-K2 kamrában vasbeton medence építése
és technológiai rendszerek bővítése)
Mennyisége:
Részletes megvalósítási munkaütemterv készítése (átadott organizációs terv és csomóponti
ütemterv kivitelezői felülvizsgálatát követően) [1 db]
Minőségügyi és környezetvédelmi terv készítése [1 db]
Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv [1 db]
Kőzetdepónia művelési végállapot megvalósulási terv készítése [1 db]
Vasbeton. medence építés átadási dokumentáció összeállítása [1 klt.]
Közreműködés a hatósági engedélyezési eljárásokban [50 mérnöknap]
Organizációs feladatok:
– Az építési telephely 24 órás őrzés-védelme [14 hónap];
– Felszín alatti zsomp iszaptalanítása, keletkezet iszap hulladékkezelőre történő
elszállítása [20 m3];
– Villamos üzemviteli feladatok ellátása, ügyelet biztosításával [13 hónap];
– Az építési zónát kiszolgáló ideiglenes létesítmények infrastruktúrális hálózatának
működtetése [13 hónap];
– Üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges anyagok beszerzése [1 klt.];
– Kőzetdepónia művelése, üzemeltetése [500 m3] ;
– Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások [13 hónap].
Építéselőkészítő és befejező munkák:
– Ideiglenes villamos energia ellátás kiépítése [1 rendszer];
– Építési segédszerkezetek [1 klt.];
– Szerkezetépítési munkák elvégzéséhez szükséges vizsgálatok [1 vizsgálati csomag];
– Tartalék dízel generátorok és csatlakozó kábelek kiépítése és elbontása [1 rendszer].
Vasbeton medence építés előkészítő és szerkezetépítési munkák:
– Zsaluzás, állványozás [1 segédszerkezet]
– Előkészítő munkák (Vágattalp tisztítás, aljzatbeton készítés) [1 szerkezet];
– Szerkezetépítési munkák [1 szerkezet].
Útpálya szerkezet építés:
– Útpálya, I-K2 Kamra nyaktag és összekötő vágat [1 szerkezeti elem];
– Útpálya, Tároló kamra előtt és tároló kamrában [1 szerkezeti elem].
Gépész technológiai rendszerek:
– I-K2 kamra vízmentesítés [1 rendszer];
– I-K2 kamra szellőztető rendszer kialakítása [1 rendszer].
Villamos Technológia bővítése, erősáramú rendszerek:
– I-K2 tárolókamra nyaktag, csatlakozó elosztó telepítése [1 rendszer];
– Villamos technológia bővítés [1 rendszer].
Villamos technológiai bővítés, gyengeáramú rendszerek:

– Tűzjelző rendszer bővítés [1 rendszer];
– Struktúrált hálózat és telefon alközponti rendszer bővítése [1 rendszer];
– Sugárzásellenőrző rendszer (SER) bővítése [1 rendszer];
– Ipari Ethernet hálózat bővítése [1 rendszer];
– Terepi automatizálás bővítése [1 rendszer];
– Informatikai rendszerek bővítése (SER, Terepi automatizálás informatikai fejlesztés)
[1 rendszer].
Tartalékkeret összege: a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5 %-a.
3. A választott eljárás fajtája:
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 2015. október 21. napján 20711/2015
számon megjelent eljárást megindító felhívással indította a közbeszerzési eljárást.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
Igen.
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
2 (kettő)
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Közös ajánlattevők neve:
Közös ajánlattevők székhelye:
Ajánlati ár (nettó Ft.):

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft.
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.
998.347.035,- Ft + 27 % áfa

A beérkezett ajánlat megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, továbbá egyéb szempontból
is megfelel az ajánlatkérői előírásoknak, így érvényes.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az elbírálás
A részszempontok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési
(adott esetben
(adott esetben az pontszám
pontszám pontszám pontszám pontszám pontszám
alszempontjai is)
alszempontok
és
és
és
súlyszámai is)
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata

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

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Közös ajánlattevők neve:
Közös ajánlattevők székhelye:

Épszerk-Pannónia Invest Építőipari Kft.
M-Komfort Irodai Szolgáltató Kft.
1031 Budapest, Szentendrei út 202.
7100 Szekszárd, Cinka u. 57.

Az érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatban az alábbi hiányosságokat és
nem egyértelmű nyilatkozatokat, igazolásokat tárta fel, ezért hiánypótlási felhívást és
felvilágosítás kérést küldött közös ajánlattevő részére.
• az ajánlat 23. oldalán található nyilatkozat az irányadó jogszabályi rendelkezéssel és
a hivatkozott döntőbizottsági állásfoglalással nincs összhangban;

• a benyújtott ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevői nyilatkozatot a Kbt. 56. § (2)
bekezdése tekintetében;
• az ajánlatba becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatok (27-28. oldal) nem az
eljárást megindító felhívás feladásának (2015.10.19.) napját megelőző egy éves időszakra
vonatkozóan tartalmaznak információt;
• az ajánlatban csatolt nyilatkozatok (74-75. oldal) adataiból nem állapítható meg
egyértelműen az ajánlatkérő által előírt átlagos statisztikai fizikai létszám és a vezető
tisztségviselői létszám;
• a benyújtott ajánlat 11. mellékletében (78. oldal) található táblázat utolsó rovatában
megjelölt kapacitást biztosító szervezethez feltüntetett alkalmassági feltétel pontjára való
hivatkozás nem egyezik ugyanezen kapacitást biztosító szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozatában (87. oldal) szereplő hivatkozási ponttal.
Ajánlatkérő a felhívásban tájékoztatta az ajánlattevőt, hogy amennyiben a hiánypótlásnak,
illetve a felvilágosítás kérésnek nem vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az ajánlatkérő az
eredeti ajánlatot, annak tartalma szerint bírálja el.
Közös ajánlattevő a hiánypótlást és felvilágosítás kérést nem teljesítette, ezért a fentiekre
tekintettel az ajánlat érvénytelenségét kellett megállapítania Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja
értelmében, mivel az ajánlat nem felel meg az eljárást megindító felhívásban meghatározott
feltételeknek.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Közös ajánlattevők neve:
Közös ajánlattevők székhelye:
Ajánlati ár (nettó Ft.):

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft.
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.
998.347.035,- Ft + 27 % áfa

Közös ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot
adta.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
- tervek készítése
- építés előkészítő és befejező munkák
- VB medence építés előkészítő és szerkezetépítési munkák
- Útpálya szerkezet építés
- Kőzetdepónia művelési végállapot terv készítése
- organizációs feladatok
- Építés előkészítő és befejező munkák
- Gépész technológiai rendszerek
- Villamos technológia bővítés, erősáram

- Villamos technológia bővítése, gyengeáram
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
1. Pakett Kft. 24%
2. Egomax Kft. 11%
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
-

Pakett Kft. (eljárást megindító felhívás III.2.3.) M.1, és M.3/c, e, f, pontjai)
Csigi Beton Kft. (eljárást megindító felhívás III.2.3.) M.2. c, és d, pontjai)
Struktúra Kft. (eljárást megindító felhívás III.2.3.) M.3. a, pontja)
Atom-Mérnök Kft. (eljárást megindító felhívás III.2.3.) M.3. d, pontja)
D-PLAN Kft. (eljárást megindító felhívás III.2.3.) M.3. e, és f, pontjai)

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2016. március 04.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2016. március 14.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2016. február 08.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2016. március 04.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka: 22. * Az összegezés javításának időpontja: 23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: -

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

