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: BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboratóriumi hátteret
igénylő vizsgálatai
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboratóriumi hátteret igénylő vizsgálatai vállalkozási
szerződéskeretében:
Éves üzemeltetési jelentés készítése (5 db)
Vízmintavétel kifolyó vízből (10 alkalom)
Vízmintavétel szivattyúzással (50 alkalom)
Felújítás opcionális tétel Általános vízkémia (21 elem_60 minta)
Nyomelemvizsgálat (31 elem_60 minta)
O-18 és H-2 meghat. (60 minta)
H-3 meghat. (12 minta)
H-3/He-3 meghat. (12 minta)
Rn-222 meghat. (12 minta)
Vízkor, C-13 és C-14 meghat. (12 minta)
S-34 meghat. (12 minta)
N-15 meghat. (12 minta)
O-18SO4 meghat. (12 minta)
Nemesgáz izotópösszetétel meghat. (12 minta)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második Rész, XV.
fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Része szerinti, a
Kbt. 81. § (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: 2017/S 080-154510 1
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 5541/2017 (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:
laboratóriumi hátteret igénylő vizsgálatai
Az eljárás eredményes volt X igen o nem

2

BAF kutatási terület monitoring rendszerének

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: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.
Adószáma: 11563192-2-02
1. Ajánlati ár: A vállalkozási díj összege, a tételes elszámolású tevékenységekre vonatkozó 5% opcióval
és a 5.500.000 Ft-os felújítási opcióval együtt. A szerződéstervezet 2 számú mellékletének - a vállalkozó
díjrészletező táblázat - C 38-as cellában foglalt, nettó ellenszolgáltatás összege: nettó 25 728 490,- Ft
2. Belső kontrollmérések száma (min 1 db - max 10 db): 10 db
A MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. ajánlattevő 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.)
Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai
is)

A részszempontok
súlyszámai (adott esetben
az alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

Ajánlati ár (opcionális
résszel) nettó Ft
80

10

800

20

10

200

Belső kontrollmérés,
kontrollmérés száma

A
súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

1000

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. Ajánlati ár (opcionális résszel) nettó Ft

80

2. Belső kontrollmérés, kontrollmérés száma

20

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont, két tizedesjegyig
kerekítve.Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont, két tizedesjegyig
kerekítve.
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 esetekben 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-P min

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 esetekben a legmagasabb értékek (legtöbb kontrollmérés száma) 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).
P-Pmin

Avizsgált

 = 
Pmax-P min

Alegjobb

azaz

Avizsgált
P =  (Pmax-Pmin) + Pmin

Alegjobb
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

A Kbt. 77. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő által megajánlott belső kontrollmérések számának
legkedvezőbb szintje 10 db, amely esetén és az ennél magasabb mértékű megajánlások esetén is a maximális
(10) pontszám kerül kiosztásra.
Az ajánlatkérő által előírt minimum vizsgálat szám 1 db, az ennél kevesebb (0) megajánlást tartalmazó
ajánlat érvénytelen!
A belső kontrollmérések szerződés szerinti „2.2.1. Általános vízkémia vízből (21 komponens)”
laborvizsgálati csomag esetében kell végrehajtani.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi elemeit a meghatározott ponthatárok között
(1-10) értékeli a fent meghatározottak szerint, majd az egyes értékelési részszempontokra adott pontszámot
megszorozza az ahhoz tartozó súlyszámmal, az összes értékelési részszempontra kijött szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. A leírtak alapján az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a
legnagyobb.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempont szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.
Adószáma: 11563192-2-02
1. Ellenszolgáltatás nettó összege: nettó 25 728 490,- Ft
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. (7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.) ajánlattevő, tekintettel arra,
hogy tárgyi eljárásban egyedüli ajánlattevő volt, ajánlata érvényes, a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági feltételeknek megfelel, a legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlatott tette (összpontszám:
1000) és az 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:
Általános vízkémia,
O-18 és H-2 meghatározás,
H-3 meghatározás,
H-3/He-3 meghatározás,
Vízkor, C-13 és c-14 meghatározás,
S-34 meghatározás,
N-15 meghatározás,
O-18SO4 meghatározás,

Nemesgáz izotópösszetétel meghatározás
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, adószáma:2V.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: 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 (éééé/hh/nn) Vége (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/07/28)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/07/28)
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

