ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000144502021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

NRHT pinceszinti tartálypark rekonstrukciója

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
NRHT pinceszinti tartálypark rekonstrukciója

EKR000144502021

2021.06.17 15:34:31

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Feltételesen radioaktív folyadékok gyűjtését szolgáló rendszer átalakítása és az öregedés kezelés feladatainak végrehajtása

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 046-115732
47

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

EKR000144502021

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. Az M.2.1. pontban bemutatott személyi állomány ellenőrzött zónában szakmai tapasztalata. (min. 0 – max.36 hó):
2. A vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap – max. 36 hónap):
36
3. Az Ajánlati ár (nettó Ft):
81 766 468

36

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: M.2.1. pontban bemutatott személyi állomány ellenőrzött zónában szerzett szakmai tapasztalata. (min. 0 - max.36.
hó); [súlyszám: 15]
Az eljárást megindító felhívás III. 1.3. pont (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) M.2.1. pontjábanaz Ajánlatkérő olyan
hegesztőmérnöki (EWE vagy IWE Európai és Nemzetközi Hegesztőmérnöki diploma) végzettségű szakember meglétét írta elő, aki a
végzettég megszerzését követően, legalább 12 hónap, korrózióálló alapanyagú, technológiai csővezetéki rendszerek kivitelezése és/
vagy felújítása és/vagy korszerűsítése során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ezen esetekben a legmagasabb érték (a 36
hónap) a legkedvezőbb az Ajánlatkérő számára, ami a legjobb ajánlat tartalmai eleme, ezért a 36 hónap és az a feletti megajánlásokat
egyaránt a maximum 10 ponttal értékeli az Ajánlatkérő.
2. részszempont: A vállalt jótállás időtartama (min. 12 – max. 36 hónap); [súlyszám: 15]
Az Ajánlatkérő 36 hónapot tekinti a legkedvezőbb megajánlásnak, így arra, és az azt meghaladó megajánlásokra egyaránt a
maximálisan elérhető 10 pontot adja.
Ha az ajánlattevő csak az előírt minimumot (12 hónapot) vállalja, az ajánlata erre az értékelési résszempontra 0 pontot fog kapni!
3. résszempont: Az Ajánlati ár (nettó Ft)
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. Az M.2.1. pontban bemutatott személyi állomány ellenőrzött zónában szakmai tapasztalata. (min. 0 – max.36 hó):
2. A vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap – max. 36 hónap):
36
3. Az Ajánlati ár (nettó Ft):
81 766 468

36

Nyertes ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, megfelel az Ajánlatkérő
által előírt alkalmassági minimumfeltételnek, továbbá valamennyi szükséges nyilatkozatot megtette, okiratot becsatolta, így az
ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt feltételeknek.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
hegesztőmérnöki feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Matus Gábor, 7100 Szekszárd, Fagyöngy utca 33. adóazonosító: 8373484124
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:
Matus Gábor, 7100 Szekszárd, Fagyöngy utca 33. adóazonosító: 8373484124 - Ajánlati felhívás III.1.3. Műszaki, szakmai
alkalmasság M.2.1. pontja

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:

2021.06.18

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:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
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2021.06.17
2021.06.17

2021.06.28

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 ajánlatot tevő:
- Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Kft. (székhely: 7030 Paks Vasút utca 10.; adószám: 11806996217)

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

