14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez1
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: NRHT környezeti monitorozás laboratóriumi hátteret igénylő
vizsgálatai.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
NRHT környezeti monitorozás laboratóriumi hátteret igénylő vizsgálatai vállalkozási szerződés
keretében.
Opcionális rész (mennyiség): A felhívás II.2.4) pontjában feltüntetett 2. és 3. pontban meghatározott
feladatok vonatkozásában (a szerződés tételes elszámolású összegének) + 5 %-a.
1. Éves üzemeltetési jelentés készítése 4 db jelentés.
2. Mintavétel és helyszíni mérések.
2.1. Vízmintavétel forrásból, vízfolyásból, technológiai vízből, vízműkútból (ennek keretében:
vízminta tartósítás,szállítás, laboratóriumi elemzés, értékelés) (21 pont) 136 db mintavétel.
2.2. Vízmintavétel felszín alatti vízből szivattyúzással (10 pont) 40 db mintavétel.
2.3. Mederüledék iszapmintavétel (5 pont) 20 db mintavétel.
3. Laboratóriumi vizsgálatok.
3.1. Általános vízkémia vízből (20 komponens) 176 db minta.
3.2. Nyomelem vizsgálat vízből (26 elem) 176 db minta.
3.3. Fő- és nyomelem vizsgálat iszapból (16 elem) 20 db minta.
3.4. TOC meghatározása vízből vagy iszapból 144 db minta.
3.5. Bakteriológiai vizsgálat vízből 40 db minta.
3.6. O-18 és H-2 meghatározása vízből 52 db minta.
3.7. Trícium meghatározása vízből 32 db minta.
3.8. Radon meghatározása vízből 32 db minta.
3.9. Vízkor, C-13 és C-14 meghatározása vízből 32 db minta.
3.10. Összes lebegőanyag meghatározása vízből 16 db minta.
3.11. SZOE meghatározása vízből 16 db minta.
3.12. KOIk meghatározása vízből 16 db minta.
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3.13. Összes szerves nitrogén meghatározása iszapból 20 db minta.
3.14. Szemcseméret eloszlás meghatározása 20 db minta.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2. és 3. pontban meghatározott feladatok
vonatkozásában (a szerződés tételes elszámolású összegének) meghatározott mennyiségektől a
szerződés időtartama alatt eltérés várható, így a Kbt. 58. § (1) bekezdés alapján a fenti
mennyiségektől + 5 %-os eltérést opcionálisrészként kívánja előírni.
Az opcionális rész az előirányzott összegen felüli javítási munkák, az előirányzott tevékenységen
felüli monitoring feladatok, valamint a szolgáltatási fogyasztási ár-index változásából adódó
esetleges többlet kifizetések függvényében kerül lehívásra, igény esetén.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második Része
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Közösségi értékhatárokat elérő értékű, nyílt közbeszerzési 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:1 [2][0][1][6]/S [2][3][1]-[4][2][0][8][7][4][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [1][4][3][5][3]/[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:2 (éééé/hh/nn)
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: [ ] Elnevezés: NRHT környezeti monitorozás laboratóriumi
hátteret igénylő vizsgálatai vállalkozási szerződés keretében
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
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
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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:
V.2 Az eljárás eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [5]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1./ Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt. (cím: 4025 Debrecen, Piac u. 53. II/9.,
adószám: 11804262-4-09.)
Ajánlati ár (nettó Ft.):
22.866.060,- Ft + áfa
Belső kontrollmérések száma:
30 db
Alkalmassága indokolása: ajánlattevő a felhívásban előírtaknak megfelelően igazolta, hogy
megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.
2./ Bálint Analitika Kft. (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út. 144., adószám: 12079999-2-43.)
Ajánlati ár (nettó Ft.):
23.409.960,- Ft + áfa
Belső kontrollmérések száma:
35 db
Alkalmassága indokolása: ajánlattevő a felhívásban előírtaknak megfelelően igazolta, hogy
megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.
Az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben három legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte
el a bírálatot. (Jelen pont 1. és 2. pontja szerinti ajánlattevők, továbbá az V.2.11) pont szerinti
ajánlattevő.)
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.)
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1. Ajánlati ár (nettó Ft.)
80
10
800
9,77 781,6
2. Belső kontrollmérések száma
20
10
200
10
200
A
súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
1.000
981,6
összegei ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 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: Az ajánlati ár fordított, míg a belső kontrollmérés egyenes
arányosítás.
A belső kontrollmérés a szerződés 2.2.1. Általános vízkémia vízből (20 komponens) laborvizsgálati
csomagesetében kell elvégezni. Az Ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legtöbb kontrollmérés
száma) ajánlat kap 10pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül
meghatározásra, aránypár alkalmazásával (vizsgált ajánlat / legelőnyösebb ajánlat × 10).
A Kbt. 77. § (1) értelmében a legkedvezőbb szint a 30 db.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Isotoptech Nukleáris és Technológiai Szolgáltató Zrt. (cím: 4025 Debrecen, Piac u. 53. II/9.,
adószám: 11804262-4-09.)
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 22.866.060,- Ft
Kiválasztásának indoka: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú, érvényes és alkalmas
ajánlatot, és az általa megajánlott ellenszolgáltatás összege megfelel az ajánlatkérő rendelkezésére
álló anyagi fedezet mértékének.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Bálint Analitika Kft. (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út. 144., adószám: 12079999-2-43.)
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 23.409.960,- Ft
Kiválasztásának indoka: ajánlattevő nyújtotta be a második legjobb ár-érték arányú, érvényes és
alkalmas ajánlatot, és az általa megajánlott ellenszolgáltatás összege megfelel az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 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: felszíni és felszín alatti vizek mintázása, felszíni
és felszín alatti vizek vizsgálata.
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: radiológiai
vizsgálatok, bakteriológiai vizsgálatok, szemcseméret-elosztás vizsgálat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában: NNK Kft. (cím: 4025 Debrecen, Iskola u. 3., adószám: 119767382-09), Wessling Hungary Kft. (cím: 1047 Budapest, Fóti út 56., adószám: 10772452-2-41.)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: MTA Atommagkutató Intézete
HE Környezetanalitikai Laboratórium (cím: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C., adószám: 15300344-209), Hydrosys Labor Kft. (cím: 2014 Csobánka, Borony u. 28., adószám: 22927123-2-13.), M.A.H.
Food Controll Kft. (cím: 1211 Budapest, Déli Bekötő út 8., adószám: 12304923-2-43.), FTV
Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt. (cím: 1092 Budapest, Knézits u. 12., adószám:
10801761-2-43.)
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2
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
ajánlattevő ajánlatában: M/3. NNK Kft. (cím: 4025 Debrecen, Iskola u. 3., adószám: 11976738-209), M/3. Wessling Hungary Kft. (cím: 1047 Budapest, Fóti út 56., adószám: 10772452-2-41.)
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 tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ökoproject Eger Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (cím: 3300 Eger,
Szvorényi u. 10., adószám: 12515886-2-10.) és KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda
Kft. közös ajánlattevők (cím: 1211 Budapest, Szállító u. 6., adószám: 13270021-2-43.) közös
ajánlattevők
Az érvénytelenség indoka: Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást,
ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az elbírálás során kizárólag az eredeti
ajánlati példány volt figyelembe vehető, amely azonban a hiánypótlási felhívásban alább részletezett
érvénytelenségre okot adó eltéréseket tartalmazza.
A hiánypótlási felhívásban közzétett hiányosságok:
„1. Kérem, hogy szíveskedjenek felvilágosítást adni, hogy az Ökoproject Eger Kft. kíván-e más
alvállalkozót is igénybe venni a 41. oldalon megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezeten
kívül. Amennyiben igen, úgy kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek a 41. oldalon csatolt
Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatukban az alvállalkozó által ellátandó feladatokat
megjelölni, vagy amennyiben ismert az alvállalkozó személye, az ismert alvállalkozó nevét és címét
is megadni. Amennyiben nem, úgy kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten az
Ökoproject Eger Kft. teljes formanyomtatványát benyújtani, amelynek II. rész D. szakasz:
Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi
igénybe pontban szíveskedjenek a Nem választ megjelölni.
2. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten az Ökoproject Eger Kft. ajánlattevő
teljes formanyomtatványát benyújtani, amelynek III. rész Kizárási okok, D. szakasz: Egyéb, adott
esetben az ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban
előírt kizárási okok Tisztán nemzeti kizárási okokhoz a jobb oldali, Válasz elnevezésű oszlopában
szíveskedjenek megadni a vonatkozó információk között az alábbi hatósági adatbázis internetes
elérhetőségét és az alábbi kibocsátó hatóságot is: Nemzetgazdasági Minisztérium
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/index.php.
3. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten az Ökoproject Eger Kft. teljes
formanyomtatványát benyújtani, amelynek III. rész Kizárási okok, C. szakasz: Fizetésképtelenséggel,
összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos kizáró okok A gazdasági
szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e? kérdéséhez a jobb oldali, Válasz elnevezésű
oszlopában szíveskedjenek megadni a vonatkozó információk internetes elérhetőségét (www.ecegjegyzek.hu) és a kibocsátó hatóságot (Igazságügyi Minisztérium).
4. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten a KVI-PLUSZ Kft. ajánlattevő teljes
formanyomtatványát benyújtani, amelynek II. rész A gazdasági szereplőkre vonatkozó információk
fejezetben a Csak, ha a közbeszerzési eljárás fenntartott … kezdetű kérdésre vonatkozó jobb oldali,
Válasz elnevezésű oszlopában a válaszokat szíveskedjenek kitöltetlenül hagyni, tekintettel arra, hogy
jelen eljárásban nem alkalmazandó a kérdés, mivel az eljárás nem fenntartott.
5. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten a KVI-PLUSZ Kft. ajánlattevő teljes
formanyomtatványát benyújtani, amelynek III. rész Kizárási okok, C: Fizetésképtelenséggel,
összeférhetetlenséggel, vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok fejezetben a Kötött-e a
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gazdasági szereplő verseny torzítását célzó megállapodást … kezdetű kérdésre vonatkozó jobb oldali,
Válasz elnevezésű oszlopában a Válasz rubrika második részét szíveskedjenek üresen hagyva
benyújtani, tekintettel arra, hogy a Válasz rubrika első részében a Nem választ jelölték meg.
6. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten a KVI-PLUSZ Kft. ajánlattevő teljes
formanyomtatványát benyújtani, amelynek III. rész Kizárási okok, D. szakasz: Egyéb, adott esetben
az ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt
kizárási okok Tisztán nemzeti kizárási okokhoz a jobb oldali, Válasz elnevezésű oszlopában
szíveskedjenek megadni a vonatkozó információk között az alábbi hatósági adatbázis internetes
elérhetőségét és az alábbi kibocsátó hatóságot is: Nemzetgazdasági Minisztérium
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/index.php.
7. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten a KVI-PLUSZ Kft. teljes
formanyomtatványát benyújtani, amelynek III. rész Kizárási okok, C. szakasz: Fizetésképtelenséggel,
összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos kizáró okok A gazdasági
szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e? kérdéséhez a jobb oldali, Válasz elnevezésű
oszlopában szíveskedjenek megadni a vonatkozó információk internetes elérhetőségét (www.ecegjegyzek.hu) és a kibocsátó hatóságot (Igazságügyi Minisztérium).
8. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a KVI-PLUSZ Kft. ajánlattevő által
kitöltött teljes formanyomtatványt cégszerű aláírással ellátva (az ügyvezető aláírása mellett
szerepeljen a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve (pecsétje) is).
9. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten az erőforrást biztosító szervezetük
(WESSLING Hungary Kft.) teljes formanyomtatványát benyújtani, amelynek II. rész A gazdasági
szereplőkre vonatkozó információk Héaazonosító (uniós adószám) jobb oldali, Válasz elnevezésű
oszlopában szíveskedjenek a helyes uniós adószámukat megadni.
10. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten az erőforrást nyújtó szervezetük
(WESSLING Hungary Kft.) teljes formanyomtatványát benyújtani, amelynek II. rész A gazdasági
szereplőkre vonatkozó információk, C. és D. szakaszát szíveskedjenek kitöltetlenül benyújtani.
11. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten az erőforrást nyújtó szervezetük
(WESSLING Hungary Kft.) teljes formanyomtatványát benyújtani, amelynek III. rész Kizárási okok,
C. szakasz: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel
kapcsolatos kizáró okok A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e?
kérdéséhez a jobb oldali, Válasz elnevezésű oszlopában szíveskedjenek megadni a vonatkozó
információk internetes elérhetőségét (www.e-cegjegyzek.hu) és a kibocsátó hatóságot (Igazságügyi
Minisztérium).
12. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten az erőforrást nyújtó szervezetük
(WESSLING Hungary Kft.) teljes formanyomtatványát benyújtani, amelynek III. rész Kizárási okok,
C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel, vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok
fejezetben a Kötött-e a gazdasági szereplő verseny torzítását célzó megállapodást … kezdetű kérdésre
vonatkozó jobb oldali, Válasz elnevezésű oszlopában a Válasz rubrika második részét szíveskedjenek
üresen hagyva benyújtani, tekintettel arra, hogy a Válasz rubrika első részében a Nem választ jelölték
meg.
13. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek ismételten az erőforrást nyújtó szervezetük
(WESSLING Hungary Kft.) teljes formanyomtatványát benyújtani, amelynek III. rész Kizárási okok,
D. szakasz: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának
nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok Tisztán nemzeti kizárási okokhoz a jobb oldali, Válasz
elnevezésű oszlopában szíveskedjenek megadni a vonatkozó információk között az alábbi hatósági
adatbázis internetes elérhetőségét és az alábbi kibocsátó hatóságot is: Nemzetgazdasági
Minisztérium http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/index.php.
14. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a KVI-PLUSZ Kft. közös
ajánlattevő cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (3. sz.
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nyilatkozatminta). Felhívom szíves figyelmüket, hogy jelen hiány pótlására (eredeti nyilatkozat
beérkezésére) is a hiánypótlási felhívás végén megadott hiánypótlási határidő vonatkozik, azzal, hogy
az eredeti példánynak ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia a hiánypótlási határidő lejártakor.
15. Kérem, hogy szíveskedjenek felvilágosítást adni arról, hogy az ajánlatadás során figyelembe
vették-e a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerinti alvállalkozói korlátot tekintettel arra, hogy több
alkalmassági követelmény tekintetében is kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet vesznek
igénybe, amelyet alvállalkozóként is be kell vonni a szerződés teljesítésébe azon szolgáltatások
tekintetében, amelyek vonatkozásában a kapacitásainak bemutatására (referencia, szakember)
szükség volt.
16. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek olyan, a kapacitást nyújtó szervezettel kötött,
kötelezettségvállalásra vonatkozó előszerződést benyújtani, amelynek első pontjában legalább a
közbeszerzési eljárás megnevezése kerüljön megadásra.
17. Kérem, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a számítási hiba javításának
figyelembe vételével készült helyes adatokat tartalmazó pénzügyi ütemezésüket tartalmazó excell
táblázatot papír alapú és elektronikus adathordozón szereplő szerkeszthető formátumban egyaránt.
A pénzügyi ütemezés készítése során kérem, hogy szíveskedjenek figyelemmel lenni arra, hogy a
számítási hibát valamennyi költségvetési sorban akként javította Ajánlatkérő, hogy a Szerződéses
feladatok összesített nettó díját tartalmazó C oszlopba a Szerződéses feladatok díjának képzése Egységdíj oszlopban szereplő összegek és a Szerződéses feladatok díjának képzése – Mennyiség
szorzata került beírásra. A D oszlop (a szerződéses feladatok összesített bruttó díja) pedig a C
oszlopban található javított nettó összegekre vetített bruttó összegeket tartalmazza az ajánlatkérői
számítási hiba javítását követően. A C30 cella az opcionális rész 5%-os értékét a C28-ban (a
fentieknek megfelelően javított nettó értékek összege) szereplő nettó beruházási költségéből számítva
az opcionális rész helyesen 948.308 Ft. A fentiekre tekintettel a költségvetés a beruházás teljes
költsége helyesen: nettó 19.914.468,- Ft, így a Felolvasólapon szereplő Ajánlati ár (A vállalkozási
díj teljes összege (az 5% opcióval együtt) helyesen: 19.914.468,- Ft.”
A fenti indokokra tekintettel Ajánlatkérő az Ökoproject Eger Környezetvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. és KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. közös ajánlattevők
ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 2017. január 30. napján érvénytelenné
nyilvánította.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2017/04/01) Lejárata: (2017/04/12)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/03/27)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/03/31)
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:
Az eljárást megindító felhívás VI.3.) pont 6./ alpontjában az alábbiak kerültek előírásra:
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Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében írtakkal.
A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben három legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
A Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft. és ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft. közös ajánlattevők, továbbá a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. ajánlata
tekintetében nem került sor a bírálatra, így ezen ajánlatok érvényességét, illetve érvénytelenségét sem
vizsgálta Ajánlatkérő.
A figyelmen kívül hagyott ajánlattevők megajánlásai az alábbiak:
1. Közös ajánlattevők neve:
Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft.
ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai
és Vízgazdálkodási Kft.
Ajánlattevők székhelye:

2030 Érd, Viola u. 29.
1095 Budapest Soroksári út 164.

Ajánlati ár (nettó Ft.):
27.603.542,- Ft + áfa
Belső kontrollmérések száma: 30 db
2. Ajánlattevő neve:
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt.
Ajánlattevő székhelye:
7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.
Ajánlati ár (nettó Ft.):
29.338.008,- Ft + áfa
Belső kontrollmérések száma: 30 db
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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