ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000099682022
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Útépítés a felszín alatti építés kiszolgálásához

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 75519542

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
Útépítés a felszín alatti építés kiszolgálásához
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2022.06.02 14:06:32

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Vállalkozó által elvégzendő feladatok:
Vállalkozó által elvégzendő átalány díjas elszámolású munkák, fordított Áfa
- Organizációs terv készítése
- Minőség- és környezetvédelmi terv készítése
- Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése
- Technológiai utasítás készítése
- Átadási dokumentáció, megvalósulási tervdokumentáció készítése
- Útépítés a TOV 0+119,50 - 0+143,39 szelvény között, fejtett kőzet felszedés és szivárgóréteg építés nélkül (23,89 m)
- Út és rámpa építés a TOV 0+144,90 - 0+188,10 szelvény között, szivárgó réteg építés nélkül (43,2 m)
- Betongát bontás TOV 0+119,50 szelvényben (5 m3)
- Betongát építés TOV 0+144,39 szelvényben (5 m3)
- Betongát építés I-K3 nyaktagban (5 m3)
- Aknák építése (2 db 1,6m x 1,6m x 1,35m-es vasbeton akna)
- Építési munkákhoz kapcsolódó vizsgálatok
- Vízmentesítő csőrendszer építése – technológiai szerelés (66 m)
- Szivattyúk telepítése – technológiai szerelés -1 db
- Kiegészítő eszközök beszerzése, telepítése
- Projektspecifikus feladatok teljesítése
Vállalkozó által elvégzendő tételes elszámolású munkák, fordított Áfa
- Fejtett kőzetfeltöltés gépi felrakása, elszállítása
- NZ 11/22 szivárgó réteg változó vastagságban a vágattalpig
- Szivárgó réteg beépítése tört, osztályozott helyi anyagból változó vastagságban
- Közreműködés a hatósági engedélyezési eljárásokban
A feladatok részletezését a Műszaki leírás (1. számú melléklet) és az abban hivatkozott kiviteli tervek tartalmazzák.
A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt az alábbi érvényes minősítésekkel rendelkezni:
- MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási tanúsítvány;
- MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű környezetirányítási tanúsítvány;
- Biztosítás
A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégzeni, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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:

2022/45

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:
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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
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65.

27420322207

1. Az M.3.3. pontban bemutatott szakembernek az előírt jogosultság megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlata
(hónap) (min. 0 - értékelési max. 36 hó): Peterka László, 36 hónap
2. A vállalt jótállási idő (min 12 hónap, max 36 hónap): 12 hónap
3. Ajánlati ár az 5 % tartalékkerettel együtt (nettó Ft): 336 464 193,- Ft
Ajánlattevő a tárgyi eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be, az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn,
alkalmasságát megfelelően igazolta, továbbá ezen ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, és
ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feltételnek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

800

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:
A szakember esetében: egyenes arányosítás. Képlet: P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin
A jótállás esetében: arányosítás. Képlet: Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] *
(Pmax − Pmin) + Pmin
Az ár esetében: fordított arányosítás. Képlet: P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin
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
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65.

27420322207

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 336 464 193,- Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: Tekintettel arra, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb, legjobb ár-érték arányt tartalmazó
(egyben egyetlen) ajánlatot a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ajánlattevő tette (összpontszám: 800), az ajánlattevő a tárgyi eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, továbbá az ajánlattevővel
szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.
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:
1) Dupumix Fuvarozási és Szolgáltató Kft (8412 Veszprém, Bosnyákárok u. 45.; adószám: 11523316-2-19) - felhívás III.1.3) pont
M.2) alpont; 2) Status KPRIA Zrt (1056 Budapest, Váci utca 38.; adószám: 25387117-2-41) - felhívás III.1.3) pont M.3.4/ alpont

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:
Moratóriummal kapcsolatos további információk:
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Lejárata:

Nem releváns a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2022.05.31
2022.06.02

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

