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: Kosaras teleszkópos homlokrakodó beszerzése üzembe helyezése
adásvételi szerződés keretében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1 db kosaras teleszkópos homlokrakodó leszállítása, a műszaki leírásban meghatározott paraméterekkel,
felszereltséggel, dokumentumokkal és tartozékokkal, - munkagép rendszámmal - forgalomba helyezett
állapotban és a gép üzembehelyezése.
A műszaki leírásban meghatározott egyes tételek megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
A következő funkcionális paramétereket kell teljesíteni a termékeknek:
- Névleges teherbírás kitalpalva: min. 3800 kg.
- Névleges teherbírás gumiabroncson: min. 3500 kg.
- Teherbírás kitalpalt állapotban: a teleszkóp a normál haladási irányra merőleges (90°és 270°-os)
állásában, a munkavégzés oldalán elhelyezkedő kitalpalók külső pontjai által meghatározott egyenestől 3
m-re és 7 m-es emelési magasságban min. 3000 kg.
- Forgózsámolyos kivitel, elfordulás min. 360, oldalazó mozgásra is képes legyen.
- Maximális emelési magasság 13 m.
- Letalpalás 11%-os hosszirányú lejtőn, úgy, hogy letalpalás után a felépítmény vízszintes helyzete
biztosított legyen.
- A gép maximális űrszelvénye kitalpalt állapotban: szélesség 4000 mm, magasság 3100 mm.
- A gép megfelelő adapterekkel legyen alkalmas homlokvillás, szerelőkosaras és horog üzemű
működtetésre.
Csak új munkagépet fogad el az ajánlatkérő! Az ajánlatkérő új munkagépnek tekinti a más által használatba
nem vett, maximum tíz üzemórát és maximum 50 kilométer futásteljesítménnyel rendelkező eszközt.
A nyertes ajánlattevő feladata a minőségügyi terv elkészítése, amelyben a kosaras teleszkópos homlokrakodó gyártásközi gyártóműi ellenőrzését Ajánlatkérőnek a minőségügyi tervben (ellenőrzési tervben)
Vevő által meghatározott munkafolyamatoknál egy alkalommal biztosítania kell a nyertes ajánlattevőnek
telephelyén történő gyártásközi és egy alkalommal a végszerelés ellenőrzés, valamint a végátvételi folyamat
lefolytatásának feltételeit.
A nyertes ajánlattevő feladata a gép üzembehelyezése is, melynek a szerződés teljesítési időtartamán belül
meg kell történnie.
A nyertes ajánlattevő feladata a kezelő személyzet minimum két napos (2x8 órás) elméleti és gyakorlati
oktatása.
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, összegfoglaló tájékoztatással.
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 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 2017.07.28.
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: [1] Rész száma:2 [] Elnevezés:
üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében
Az eljárás eredményes volt X igen o nem

2

Kosaras teleszkópos homlokrakodó beszerzése

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):
I. Ajánlattevő neve: VERBIS Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.
Adószáma: 11057123-2-42
Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF): Nettó 36.700.000,- Ft
A VERBIS Kft. 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.)
Nem releváns.
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
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: VERBIS Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e.
Adószáma: 11057123-2-42
Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF): Nettó 36.700.000,- Ft
A VERBIS Kft. ajánlattevő tette az egyedüli ajánlatot nettó 36.700.000,- Ft összegű megajánlással, mely
ajánlat érvényes, és 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 o igen x 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, adószáma:2
Nem releváns.
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: V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Nem releváns.
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
Nem releváns
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/10/16)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/09/16)
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

