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 RHFT üzemcsarnok légtechnikai hálózatának rekonstrukciója
Mennyisége:
A Vállalkozó által elvégzendő általány áras tevékenységek (egyenes ÁFA)
1.1
Terv és dokumentáció készítés
1.1.1 Minőségügyi és Környezetvédelmi terv készítése (1 db dokumentum)
1.1.2 Biztonság- és egészségvédelmi terv készítése (1 db dokumentum)
1.1.3 Részletes megvalósítási munka-ütemterv készítése (1 db dokumentum)
1.1.4 Oktatási terv készítése(1 db dokumentum)
1.1.5 Kezelési Utasítások készítése (1 db dokumentum)
1.1.4 Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása (1 db dokumentum)
2.
A Vállalkozó által elvégzendő általány áras tevékenységek (fordított ÁFA)
2.1
Épületszerkezethez kapcsolódó kivitelezési munkák
2.1.1 Üzemi épület építési munkái (1 db létesítmény)
2.1.2 Kémény építési munkái (1 db létesítmény)
2.2
Épületgépészeti kivitelezési munkák
2.2.1 Gázellátási munkák (1 db rendszer)
2.2.2 Fűtésszerelési munkák (kazánház, iroda) (1 db rendszer)
2.2.3 Fűtésszerelési munkák (üzemi terület, légtechnikai gépház) (1 db rendszer)
2.2.4 Légkezelő berendezés és tartozékainak szerelési munkái (1 db rendszer)
2.2.5 Légtechnikai hálózat szerelési munkái (1 db rendszer)
2.3
Épületvillamossági kivitelezési munkák
2.3.1 Épületen kívüli erősáramú szerelési munkák (1 db rendszer)
2.3.2 Épületen belüli erősáramú szerelési munkák (1 db rendszer)
2.3.3 Épületgépészeti automatika szerelési munkák (1 db rendszer)
2.4
Kivitelezési feladatok irányításához, végrehajtásához szükséges építmények
biztosítása (7 hónap)
3.
A Vállalkozó által elvégzendő tételes elszámolású tevékenységek (egyenes ÁFA)
3.1. Egyéb feladatok
3.1.1 Kivitelezési feladatok végrehajtásához szükséges védőeszközök biztosítása
(védőruhák, cipővédők)
(1600 készlet
3.2. Ellenőrzött zónában keletkező hulladékok mérése

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Laboratóriumi izotóp mérésekhez mintavétel (kiszállással) (5 alkalom)
Sr-90 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (12 db)
H-3 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (12 db)
C-14 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (12 db)
Alfa spektrometriai mérés (12 db)

Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás és a kiviteli tervdokumentációk
tartalmazzák.
Tartalékkeret: a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10 %-a.
3. A választott eljárás fajtája:
A Kbt. harmadik részében meghatározott 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 2015. október 26-án a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 21013/2015.
számon megjelent eljárást megindító felhívása.
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):
3 (három)
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):
Ajánlattevő neve: Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Kft. és M-Komfort Irodai
Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő
Ajánlattevők székhelye:
7030 Paks, Vasút u. 10. és 7100 Szekszárd Cinka u. 57.
Ajánlati ár (nettó Ft.): 236.439.445.- Ft +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 elbírálás
A részszempontok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben
(adott esetben az pontszám
alszempontjai is)
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési
pontszám pontszám pontszám pontszám pontszám
és
és
és
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:
Ajánlattevő neve: Csőszer Paks Épületgépészeti Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7030 Paks, Tolnai u. 60.
Az érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatban az alábbi hiányosságokat és
nem egyértelmű nyilatkozatokat, igazolásokat tárta fel, ezért hiánypótlási felhívást és
felvilágosítás kérést küldött ajánlattevő részére.
- Az ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevő és a felhívás III.2.3.) műszaki-szakmai
alkalmasság M/1.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolásában részt vevő
szervezet, a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának vagy ügyvéd
által készített aláírás mintájának egyszerű másolatát és ajánlattevő vonatkozásában a
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást.
Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erről szóló nyilatkozatot.

-

-

-

-

-

Az ajánlat nem tartalmazza a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot.
Az ajánlat nem tartalmazza az M/1.1. pontban előírt referencia munkákról a referencia
igazolásokat.
Az M/2 a) pontban megadott személy életrajzából nem állapítható meg a „legalább 5
éves - ellenőrzött zónán belüli kivitelezést magába foglaló projekten szerzett - műszaki
vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik” feltétel teljesülése.
Az M/2 b) pontban megadott személyek létszáma nem elégíti ki a „legalább 10 fő”
követelményt és a benyújtott életrajzokból nem állapítható meg a „ellenőrzött zónán
belül végzett szerelési munkán szerzett szerelési gyakorlat” feltétel teljesülése, valamint
az ajánlat nem tartalmazza az alapfokú sugárvédelmi vizsga meglétét igazoló
dokumentumokat.
Az M/2 c) pontban megadott személy életrajzából nem állapítható meg az „ellenőrzött
zónán belüli kivitelezési/szerelési tevékenység helyszíni minőségellenőrzése területén
legalább 5 éves szakmai tapasztalat” feltétel teljesülése.
Az ajánlat nem tartalmazza a - alkalmassági követelményként meghatározott
tevékenységi körre vonatkozó - tevékenységi engedély egyszerű másolati példányát.
Az ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatát a kapacitást biztosító szervezet
igénybevételéről, valamint a felhívás III.2.3.) műszaki-szakmai alkalmasság M/1.2.
pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolásában részt vevő szervezet
kötelezettségvállaló nyilatkozatát.
A benyújtott vállalkozói díj részletező, teljesítési és számlázási ütemezési táblázat
kitöltése hiányos.
Az alvállalkozók jegyzéke nem került benyújtásra,
Az ajánlatban nem került benyújtásra elektronikus adathordozón, szerkeszthető
formátumban a 3. 4. és 6. sz. melléklet.

Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben 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 a Kbt. 67. § (9) bekezdésének megfelelően.
Ajánlattevő a hiánypótlást és felvilágosítás kérést nem teljesítette és ennek következtében az
ajánlatban szereplő, fent felsorolt hibák, hiányosságok miatt az ajánlat nem felel meg az
ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek, ezért erre tekintettel az ajánlat
érvénytelenségét kellett megállapítania Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja értelmében.
Ajánlattevő neve: D. C. Therm Üzemi Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7030 Paks, Barátság u. 10.
Az érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatban az alábbi hiányosságokat és nem
egyértelmű nyilatkozatokat, igazolásokat tárta fel, ezért hiánypótlási felhívást és felvilágosítás
kérést küldött ajánlattevő részére.
- Az ajánlat nem tartalmazza a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot.
- Az ajánlat nem tartalmazza az M/1.1. pontban előírt referencia munkákról a referencia
igazolásokat.
- Az M/2 a) pontban megadott személy életrajzából nem állapítható meg a „legalább 5
éves - ellenőrzött zónán belüli kivitelezést magába foglaló projekten szerzett - műszaki
vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik” feltétel teljesülése.
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-

Az M/2 b) pont alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására nem
tartalmaz dokumentumokat az ajánlat.
Az M/2 c) pontban megadott személy életrajzából nem állapítható meg az „ellenőrzött
zónán belüli kivitelezési/szerelési tevékenység helyszíni minőségellenőrzése területén
legalább 5 éves szakmai tapasztalat” feltétel teljesülése és képzettséget igazoló
dokumentum nem az előírt követelménynek megfelelő.
Az ajánlat nem tartalmazza a - alkalmassági követelményként meghatározott
tevékenységi körre vonatkozó - tevékenységi engedélye egyszerű másolati példányát.
Az ajánlat nem tartalmazza az M/1.2. alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő, a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának vagy ügyvéd
által készített aláírás mintájának egyszerű másolatát és a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Amennyiben
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erről szóló nyilatkozatot.
Az ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a
cégbíróság által küldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs
folyamatban, az erről szóló nyilatkozatot.
Az ajánlat nem tartalmazza a felhívás III.2.3.) műszaki-szakmai alkalmasság M/1.2.
pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolásában részt vevő szervezet
kötelezettségvállaló nyilatkozatát.
Az ajánlatba csatolt nyilatkozat [5. melléklet] b1) illetve a b2) pontja nem került
kitöltésre.

Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben 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 a Kbt. 67. § (9) bekezdésének megfelelően.
Ajánlattevő a hiánypótlást és felvilágosítás kérést nem teljesítette és ennek következtében az
ajánlatban szereplő, fent felsorolt hibák, hiányosságok miatt az ajánlat nem felel meg az
ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek, ezért erre tekintettel az ajánlat
érvénytelenségét kellett megállapítania Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja értelmében.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Kft. és M-Komfort Irodai
Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő
Ajánlattevők székhelye:
7030 Paks, Vasút u. 10. és 7100 Szekszárd Cinka u. 57.
Ajánlati ár (nettó Ft.): 236.439.445.- Ft +ÁFA
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:
- Épületszerkezetekhez kapcsolódó kivitelezési munkák
- Ellenőrzött zónában keletkező hulladékok mérése
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: - TER-CO Építőipari Kft 16%
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:
- Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet, M/1.2 alkalmassági követelmény,
- Hesz István, M/2 a) alkalmassági követelmény,
- Pannon Egyetem, M/4 alkalmassági követelmény.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2016. április 6.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2016. április 16.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2016. április 6.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2016. április 6.
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.

