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Uniós, Nyílt eljárás - EKR000362542021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Bátaapáti NRHT-ben takarítási szolgáltatások

Ajánlatkérő
neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Postai cím:

Puskás Tivadar Utca 11

Város:

Budaörs

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Némethné Szeghő

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU120

titkarsag@rhk.hu

Telefon:

18680188213

Nemzeti azonosítószám

+36 75519541

2040

Ország:

Magyarország

Judit
Fax:

+36 75519569

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.rhk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.rhk.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Bátaapáti NRHT-ben takarítási szolgáltatások

EKR000362542021

2021.06.23 14:36:20

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló takarítási feladatainak ellátása a 2021-2025. évben

IV. szakasz: Eljárás
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

Uniós 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 közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 076-194555
75

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

EKR000362542021

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7030 Paks,
Kurcsatov Utca 24.

25070842217

RÉSZSZEMPONT
MEGAJÁNLÁS
1. A teljesítésbe bevont 2 fő takarító szakembernek „ellenőrzött területen” szerzett összesített szakmai tapasztalatának ideje
(max. 60 hónap/fő)
Szakember neve: Farkas Tiborné
Szakember szakmai gyakorlati ideje (hónap):
60
Szakember neve: Simonics Szilvia
Szakember szakmai gyakorlati ideje (hónap):
60
2. Az Ajánlati ár (nettó Ft):
59 300 031
Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá alkalmas a
közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételek, és a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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 ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékeli.
1. részszempont: A teljesítésbe bevont 2 fő takarító szakemberek „ellenőrzött területen” szerzett összesített szakmai tapasztalatának
ideje (max. 60 hónap/fő); [súlyszám: 10]
Az Ajánlatkérő jelen szempont keretében azt értékeli, hogy az eljárást megindító felhívás, III. 1.3. pont M.2.2) pontjában bemutatott
szakembereknek mennyi az „ellenőrzött területen” szerzett szakmai tapasztalatának ideje.
Ezen esetekben a legmagasabb érték (a 60 hónap/fő) a legkedvezőbb az Ajánlatkérő számára, ami a legjobb ajánlat tartalmai eleme,
ezért a 60 hónap/fő és az a feletti megajánlásokat egyaránt a maximum 10 ponttal értékeli az Ajánlatkérő.
Az Ajánlatkérő a legjobb tartalmai elemre (60 hónap/fő) a maximális pontot (10 pontot) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
ehhez viszonyítva számolja ki a pontszámokat, kettő tizedes jegyig kerekítve.
2. résszempont: Az Ajánlati ár (nettó Ft) [súlyszám: 90]
Az értékelés módszere: A fordított arányosítás.
Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot, a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7030 Paks,
Kurcsatov Utca 24.

25070842217

RÉSZSZEMPONT
MEGAJÁNLÁS
1. A teljesítésbe bevont 2 fő takarító szakembernek „ellenőrzött területen” szerzett összesített szakmai tapasztalatának ideje
(max. 60 hónap/fő)
Szakember neve: Farkas Tiborné
Szakember szakmai gyakorlati ideje (hónap):
60
Szakember neve: Simonics Szilvia
Szakember szakmai gyakorlati ideje (hónap):
60
2. Az Ajánlati ár (nettó Ft):
59 300 031
Nyertes ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, megfelel az Ajánlatkérő

EKR000362542021

által előírt alkalmassági minimumfeltételnek, továbbá valamennyi szükséges nyilatkozatot megtette, okiratot becsatolta, így az
ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Minőség-ellenőrzésért felelős szakember
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Fodor Zsolt, 7100 Szekszárd, Barázda u. 6., adóazonosító: 8436300289
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Fodor Zsolt, 7100 Szekszárd, Barázda u. 6., adóazonosító: 8436300289 - Felhívás III.1.1.3.M.2.1. pont

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.06.24

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

EKR000362542021

2021.06.23
2021.06.23

2021.07.05

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Nyertes ajánlattevő:
Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft. (székhely: 7030 Paks Kurcsatov Utca 24.; adószám: 25070842217)
A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel el nem bírált ajánlat:
UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. (székhely: 4034 Debrecen Vágóhíd utca 14.; adószám: 13646231209)

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

EKR000362542021

Indító felhasználó

