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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

KKÁT III. ütem 3. fázis tárolómodul létesítése

Ajánlatkérő
neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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:

EKRSZ_
64310820

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)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
KKÁT III. ütem 3. fázis tárolómodul létesítése
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2019.11.19 10:40:46

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
KKÁT III. ütem 3. fázis létesítése kapcsán Vállalkozónak a feladata az üzemelő nukleáris létesítmény bővítése egy új MVDS (Modular
Vault Dry Storage) rendszerű tárolóépülettel. MVDS tároló a VVER 440 típusú reaktorok kiégett fűtőelem kazettáinak átmeneti
tárolására létesül. A kiégett fűtőelem kazetta száraz tárolórendszere kamrákból álló modulok sorolásával épül fel. A modulokon belül
az azonos méretű és kialakítású kamrák hosszabbik oldalukon csatlakoznak egymáshoz. A kamrákban a kiégett kazettákat függőleges
helyzetű tárolócsövekben tárolják. A tárolócsövek alsó rögzítése támasztólemezek segítségével történik. A csövek felső megfogását a
betöltőfedélzet acélszerkezete biztosítja, amely egyben a tárolókamra felső lezárását és radiológiai árnyékolását biztosítja. A
betöltőcsarnok a tárolókamrák felett kialakított betöltőhely, továbbá az átrakógép időjárási hatásokkal szembeni védelmét biztosítja. A
csarnok a modulok bővítésével párhuzamosan épül, a végfalak a bővítés során elbonthatók. A KKÁT III. ütem 3. fázis létesítése 1 db
négykamrás,MVDS rendszerű,kiégett üzemanyag kazetták átmeneti tárolására alkalmas,technológiát kiszolgáló épület építéséből,
meglévő technológiai rendszerek átalakításából,bővítéséből,új technológiai rendszerelemek gyártásából,szereléséből és az érintett
rendszerek üzembe helyezéséből áll az üzemelő nukleáris létesítmény bővítéseként az alábbi munkarészek szerint: Minőségügyi és
környezetvédelmi terv készítése(a szerződéstervezet és a műszaki leírás szerint tartalommal, és formában a szerződés teljesítése során
.) Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv Részorganizációs tervek Betontechnológia Gyártástechnológiai tervek
Szereléstechnológiai tervek Geodézia Generálorganizáció Építési munkafolyamatok rögzítése céljából ideiglenes kamerarendszer
telepítése Ideigenes fal terve a -12. keretállásban Locsolóhálózat bővítése és finomterep rendezés Fizikai védelmi rendszer
átalakításának építési munkái Csapadékvíz csatorna bekötések és vízelvezető folyóka kiépítése Alaplemez talajnedvesség elleni
szigetelése és csurgalékvíz gyűjtő rendszer Alaplemez csapadékvíz elleni szigetelése Alaplemez vasbeton szerkezete Felmenő
vasbeton szerkezetek terve Előregyártott vasbeton szerkezetek Betöltő csarnok acélszerkezete Kürtőlefedés acélszerkezete
Menekülő lépcső acélszerkezete Homlokzati térelhatárolások Lakatos szerkezetek Bevonatok, felületképzések Beszívónyílások előtti
kerítés és térburkolat Betöltő fedélzet, kísérleti nagyminta és építészeti csatlakozó elemek Tárolócső és tárolócső tartószerkezetek
Átrakógép sínpálya és csúszósínes áramszedő rendszer Tárolócső monitoring rendszer Betöltő csarnoki légmintavevő rendszer
Átrakógép kocsi, szeizmikus rögzítő Tömítés összenyomó szerszám Átrakógép híd területhatár jelzés kiépítés Átrakógép gamma
dózis teljesítmény mérés kiépítés 4 t teherbírású szerelődaru Építészeti felvonulási energia ellátás és földelések bekötése Tűzjelző
rendszer bővítés Gyengeáramú rendszerek bővítése Villamos technológia bővítése Villamos installáció és villámvédelem bővítése
Átrakógép irányítástechnikai rendszer átalakítás Szellőzés, ablakmozgató rendszer bővítése Sugárzás ellenőrző rendszer hardver
bővítés Sugárzás ellenőrző rendszer szoftver bővítése Megvalósulási dokumentáció Felvonulási energiahálózat üzemeltetése,
karbantartása Megismételt alsó betöltőfedélzeti elem nagyminta kísérlet Munkaterület előkészítése Az alkalmassági
minimumkövetelményekben szereplő előírásokkal összefüggésben a beszerzés részét képező szerkezeti részek megközelítő
mennyisége/mértéke(a pontos értéket a tervdokumentációk tartalmazzák): Épületszerkezetek Talajnedv. elleni szig: HDPE
műa.lem.szig. 1300m2, az összefüggő lemezfelület meghaladja a 1100 m2. Dekontaminálható fal- és padlóbev: 1200m2, a beton
alapfelületre felhordott bevonat felülete meghaladja az 1100 m2-t Tartószerkezetek Alaplem:közepesen vízzáró monolit vb.szerk.(-XV2(
H)), v≥150cm 1200m3, v<150cm 200m3 Felmenő szerk:közepesen vízzáró monolit vb.szerk.(-XV2(H)), v≥150cm 1600m3, v<150cm
1000m3 (vízzáró monolit vb.szerk (XV2(H)), v≥150cm összesen 2800 m3) Csarnok vázszerk:tűzvédő bevonattal ellátott keretfőtartós
ac.szerk. 50000kg Gépésztechnológia Tárolócsövek: 2812-2812db 158kg/db Ø195÷255x4622mm bef.méretű egyik oldalán zárt
heg.ac.cső, 110kg/db Ø175x910mm bef.méretű heg.ac.szerk. összesen 756000kg Betöltő fedélzeti elemek: 16-16db 10000÷13000kg/
db 6000x2166÷2748x630mm bef.méretű szekrényes heg.ac.szerk összesen 201000kg, 21000÷27000kg/db 6000x2194÷2772x360mm
bef.méretű tömör ac. összesen 402000kg

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 Hirdetménnyel induló tárgyalásos 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:

2019/S 113-276329

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

115

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
A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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 eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

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

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 20.

24857538244

1. Jótállási idő vállalása (év) (min. 3 év – max. 6 év): 3 év 2. Az M.2.1. pontban az MV-É pozícióra bemutatott szakembernek, az
alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai tapasztalat ideje max. további 36 hónap. Szakember megnevezése: Bukóczki
Bence Szakember 36 hónap feletti szakmai gyakorlati ideje (hó): 9 hónap, a Kbt. 71. § bekezdése alapján megállapított érték: 0
hónap 3. Az M.2.1. pontban az MV-ÉV pozícióra bemutatott szakembernek, az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai
tapasztalat ideje, max. további 36 hónap. Szakember megnevezése: Kovács Gábor Szakember 36 hónap feletti szakmai gyakorlati
ideje (hó): 36 hónap, a Kbt. 71. § bekezdése alapján megállapított érték: 34 hónap 4. Nettó ajánlati ár forintban (tartalékkerettel
együtt) : 17 210 878 100 Ft Ajánlattevő ajánlata érvényes, ugyanis az minden nyilatkozatot, iratot tartalmazott, amit a részvételi/
ajánlattételi/végleges ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. előírt. Kizáró okok hatálya alatt
nem áll, szerződés teljesítésére előzetes nyilatkozata alapján alkalmas, érvényes ajánlattevő.

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8086
Felcsút, 0311/5. hrsz.

12671003207

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.), adószám:
12671003-2-07, és a Pintér Csaba (6237 Kecel, Bogárzó köz 1.), adószám: 66619987-2-23 1. Jótállási idő vállalása (év) (min. 3 év
– max. 6 év): 3 év 2. Az M.2.1. pontban az MV-É pozícióra bemutatott szakembernek, az alkalmasságnál előírtakat meghaladó
szakmai tapasztalat ideje max. további 36 hónap. Szakember megnevezése: Peterka László Szakember 36 hónap feletti szakmai
gyakorlati ideje (hó): 36 hónap 3. Az M.2.1. pontban az MV-ÉV pozícióra bemutatott szakembernek, az alkalmasságnál előírtakat
meghaladó szakmai tapasztalat ideje, max. további 36 hónap. Szakember megnevezése: Kovács Gábor Szakember 36 hónap
feletti szakmai gyakorlati ideje (hó): 4 hónap 4. Nettó ajánlati ár forintban (tartalékkerettel együtt) : 15 729 852 282 Ft Közös
ajánlattevők ajánlata érvényes, ugyanis az minden nyilatkozatot, iratot tartalmazott, amit a részvételi/ajánlattételi/végleges
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. előírt. Kizáró okok hatálya alatt nem áll, szerződés
teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlattevő.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

739.8

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ugyanis az minden nyilatkozatot, iratot tartalmazott, amit a részvételi/
ajánlattételi/végleges ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. előírt. Kizáró
okok hatálya alatt nem áll, szerződés teljesítésére előzetes nyilatkozata alapján alkalmas, érvényes ajánlattevő.

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

813.3

Közös ajánlattevők ajánlata érvényes, ugyanis az minden nyilatkozatot, iratot tartalmazott, amit a részvételi/
ajánlattételi/végleges ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. előírt. Kizáró
okok hatálya alatt nem áll, szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlattevő.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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 ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti a legjobb ár-érték elve alapján értékeli. A 1. szempont: P vizsgált = (
Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 2-3. szempont:P = [Avizsgált/
Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin 4. szempont:P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8086 Felcsút,
0311/5. hrsz.

12671003207

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.), adószám:
12671003-2-07, és a Pintér Csaba (6237 Kecel, Bogárzó köz 1.), adószám: 66619987-2-23 Nettó ajánlati ár forintban (
tartalékkerettel együtt) : 15 729 852 282 Ft Közös ajánlattevők ajánlata érvényes, a legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlatot
tették és az a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat nyújtása, MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása, betontechnológus szakember
biztosítása, feladatok ellátása
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Pakett Kft. 10571378-2-17,SZAK SZOLG PAKS Kft, 11288527-2-17, PARTNER Kft, 10439287-2-17, NEGOTEC Kft., 24195526-203, Alisca Vill Kft., 11799515-2-17, Beton Technológia Centrum Kft. 12539273-2-42
V.2.10) 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:
Lásd. VI.1.10) További információk

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.11.20

Kezdete:

Lejárata:

2019.11.29

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.11.12
2019.11.19

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:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 1. Pakett Építőipari és Kereskedelmi Kft., 10571378-2-17, a felhívás M.1.3
) pont M.1.1) alpont 2. SZAK SZOLG PAKS Szakipari és Szolgáltató Kft., 11288527-2-17, a felhívás M.1.3) pont M.1.2) alpont 3.
PARTNER Építő és Szolgáltató Kft., 10439287-2-17, a felhívás M.1.3) M.1.3) alpont 4. NEGOTEC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság, 24195526-2-03, a felhívás M.1.3) pont M.1.3) alpontja 5. Alisca Vill Villanyszerelő Oktató és Szolgáltató Kft.,
11799515-2-17, a felhívás M.1.3) pont M.2.1) alpont 6. Beton Technológia Centrum Fejlesztő és Minőségvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaság, 12539273-2-42, a felhívás M.1.3) pont M.2.2) alpont

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések
elbírálásáról

2019.08.12 13:08:32

obendorfer.edina

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.11.12 14:02:06

obendorfer.edina
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