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: Uránbányászati rekultivációhoz kapcsolódó egységes vízelvezetési rendszer
bővítés I. ütem 2. szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése
Mennyisége:
Organizációs terv készítése (1.1) – 1 db
Minőség és környezetvédelmi terv készítése – 1 db
Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése
Vízilétesítményekre vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció készítése - 1 db
A 2. szakasz műszaki tartalma:
A vízjogi engedélyben engedélyezett létesítmények (az engedély 2.2 pontja alapján):
2.2.2. Vízelvezető rendszer hálózata (csővezeték fektetése homokágyban):
III. meddő szivárgó vizek nyomóvezetéke:
- 354,0 fm Dk 110 KPE út alatti védőcsöves átvezetéssel;
2.2.3. Vízelvezető rendszer műtárgyai (beton műtárgy átépítés):
III. meddő szivattyú akna átépítése, az akna cső és szerelvényein átépítése,
csőáttörések kiépítése, 1+ 1 db Grundfos szivattyú beépítésével;
III. meddő csatlakozó akna átépítése, az akna cső és szerelvényein átépítése,
csőáttörések kiépítése.
Terepi elosztószekrények (összesen 2db).
Víztisztító technológia létesítmények (3 db szorpciós oszlop, 2 db elúciós oszlop,
csővezetékek, szerelvények, pódiumok építése).
A jelzőkábel és erőátviteli kábel kiépítése, valamint a terepi elosztószekrények
készítése, installálása (2 db).
Irányítástechnikai kivitelezési tervdokumentáció készítése
Kezelési utasítások készítése (1.6)
Megvalósulási tervdokumentáció készítése – 1 db
Átadási dokumentáció összeállítása – 1 db
Építészeti és statikai munkák
Villamos munkák
Üzemen kívüli villamos szerelési munkák:

Kábelfektetés homokágyban (2.2.1.1):
- Jelzőkábel és erőátviteli kábel kiépítése az ércszállító út alatt védőcsöves átvezetéssel.
Kábel típusa: - Erőátvitel: NYCWY 0,6/1kV 4x70/350
- Jelzőkábel: QV 5x4x0,6 mm
Üzemen belüli villamos szerelési munkák
Uránkoncentrátum előállító üzemrészben szárító berendezés elhelyezése
Irányítástechnikai bővítés
További információt és pontos paramétereket a szakági (gépész)
tervdokumentáció és az ahhoz tartozó tételes költségvetési kiírás tartalmazza.

kivitelezési

Egyéb építési és szerelési munkák elvégzése
-

Uránkoncentrátum szárító beépítéséhez szükséges ideiglenes létesítmény építése,
bontása” (2.5.1);

-

Szorpciós üzemrész feladatainak elvégzéséhez szükséges ideiglenes létesítmények
építése, bontása;

-

Szorpciós üzemrészben thermoventillátor (CIAT HELIOTHERM 2000, 1x230 V)
áthelyezéséhez szükséges gépészeti és villamos munkák. (2.5.2);

Közreműködés a hatósági engedélyezési eljárásokban
Veszélyes és egyéb hulladékok elhelyezése, elszállítása
Próbaüzem
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. szeptember 4-én a Közbeszerzési Értesítőben KÉ16767/2015.
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):
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):
I. Ajánlat
Ajánlattevő neve:

MECSEKÉRC Zrt. és PLATINA-BAU Zrt. közös
ajánlattevők

Ajánlattevő székhelye:

7633 Pécs, Esztergár Lajos út 19.
7632 Pécs, Faiskola u. 3.

Ajánlati ár (nettó Ft.):

111.030.716 Ft

II. Ajánlat
Ajánlattevő neve:

TECHNO-GÁZ Kft.

Ajánlattevő székhelye:

7030 Paks, Tolnai út 81.

Ajánlati ár (nettó Ft.):

136.017.000 Ft

A beérkezett ajánlatok megfelelnek az előírt alkalmassági feltételeknek, továbbá egyéb
szempontból is megfelelnek az ajánlatkérői előírásoknak, így érvényesek.
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: 11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

MECSEKÉRC Zrt. és PLATINA-BAU Zrt. közös
ajánlattevők

Ajánlattevő székhelye:

7633 Pécs, Esztergár Lajos út 19.
7632 Pécs, Faiskola u. 3.

Ajánlati ár (nettó Ft.):

111.030.716 Ft

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:
- burkolat bontási és építési munkálatok,
- forgalomtechnika készítés,
- kézi-, gépi földmunka,
- munkavédelem,
- csatorna építés részfeladatok,
- tervezés és diagnosztikai vizsgálatok,
- szállítás,
- geodézia,
- villamos munkák felelős műszaki vezetésének ellátása.
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: 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:
- PLANET RECORDS Bt. – Épület és építmény villamossági felelős műszaki vezető
szakember (MV-ÉV)
- Kindner Károly (magánszemély) – Épület és építménygépész műszaki vezető szakember
(MV-ÉG)
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2015. november 08.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2015. november 17.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2015. október 15.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2015. november 07.
.
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: Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015.11.18. 10:00

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.

