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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Műszaki ellenőri feladatok ellátása az RHK Kft-nek

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

HU120

NUTS-kód:

E-mail:

titkarsag@rhk.hu

Postai irányítószám:

Némethné Szeghő

Kapcsolattartó személy:

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
Műszaki ellenőri feladatok ellátása az RHK Kft-nek

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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2019.11.06 14:56:51

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Megbízott átalány díjas elszámolású feladatai: 1.1. Minőségügyi és környezetvédelmi terv készítés: 1 db; 1.2. Összefoglaló értékelés
készítés: 1 db; 2. Megbízott tételes elszámolású feladatai 2.1. KKÁT III. ütem 3. fázis tárolómodul létesítése és a kapcsolódó fizikai
védelmi rendszerek átalakítása • Ellenőrzési és felülvizsgálati terv készítés: 1 db; • Aktiválási terv összeállítás: 1 db; • Dokumentáció
véleményezés, jóváhagyás: 70 db; • Építési műszaki ellenőrzés; o Vezető építési műszaki ellenőri tevékenység (ME-EN-A): 560 nap; o
Szakági építési műszaki ellenőri tevékenység (ME-V, ME-G, ME-É): 1680 nap; o Egyéb szaktevékenység: 280 nap; 2.2. Időszakos
munkatervek és jelentések készítése: 56 db. Amennyiben a tervezett ráfordítás (mérnöknap, tétel) nem nyújt fedezetet a munka
maradéktalan elvégzésére, akkor az opció keretében kerül lehívásra.

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:

2019/S 133-327292

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

134

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
A szerződés száma:
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
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Igen

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

Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft., 2030 Érd, Viola Utca 29.

14382510213

Közös ajánlattevők neve, székhelye, adószáma: Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft. 2030 Érd, Viola utca 29. 14382510-2-13
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. 1138 Budapest, Váci út 140. 12037984-2-41 ÓBUDA-ÚJLAK
Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. 1033 Budapest, Hévízi út 3/A. 12344709-2-41 Nettó ajánlati ár forintban (opcionális
résszel együtt): 397 000 000 Ft A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1/pontban előírt (ME-É) szakembernek az
alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként. Szakember megnevezése: Simon Attila/
helyette: Sipos Márton A szakembernek ME-É jogosultságú műszaki ellenőrként szerzett összes (az alkalmasságánál előírt 36 hó
+ a megajánlott többlet) szakmai gyakorlati ideje: 72 hónap A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.2/pontban előírt (ME-V)
szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként. Szakember
megnevezése: Müller József A szakembernek ME-V jogosultságú műszaki ellenőrként, villamos energiaellátó rendszerek szerelési
munkáiban szerzett összes (az alkalmasságánál előírt 36 hó + a megajánlott többlet) szakmai gyakorlati ideje: 72 hónap A
szerződés teljesítésében részt vevő M.2.3/pontban előírt (ME-V) szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további
tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként. Szakember megnevezése: Müller József A szakembernek ME-V jogosultságú műszaki
ellenőrként, folyamatirányítás szerelési munkák szakterületén szerzett összes (az alkalmasságánál előírt 36 hó + a megajánlott
többlet) szakmai gyakorlati ideje: 72 hónap A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.4/pontban előírt (ME-G) szakembernek az
alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként. Szakember megnevezése: Takács Tibor A
szakembernek ME-G jogosultságú műszaki ellenőrként, szellőzési rendszerek kiépítésének és üzembe helyezésének
szakterületén szerzett, összes (az alkalmasságánál előírt 36 hó + a megajánlott többlet) szakmai gyakorlati ideje: 72 hónap A
szerződés teljesítésében részt vevő M.2.5/pontban előírt szakembernek „ellenőrzött területen”, műszaki ellenőrként szerzett
szakmai tapasztalatának ideje (max. 36 hónap) Szakember megnevezése: Pétersz József A szakembernek, "ellenőrzött területen”,
műszaki ellenőrként szerzett szakmai gyakorlati ideje: 48 hónap Közös ajánlattevők ajánlata érvényes, ugyanis az minden
nyilatkozatot, iratot tartalmazott, amit az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. előírt. Kizáró okok
hatálya alatt nem áll, szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlattevő.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Közös ajánlattevők ajánlata érvényes, ugyanis az minden nyilatkozatot, iratot tartalmazott, amit az ajánlati
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:

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. SZAKEMBEREK 1-5.
részszempont: egyenes arányosítás. Képlet: P = [Avizsgált/ Alegjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin. ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10) Pmin: a pontskála alsó határa (0) Alegjobb: a legjobb ajánlat
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 6. részszempont: fordított arányosítás P =Alegjobb / Avizsgált x (Pmax-Pmin)
+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10) Pmin: a pontskála
alsó határa (0) Alegjobb: a legjobb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft., 2030 Érd, Viola Utca 29.

14382510213

Közös ajánlattevők neve, székhelye, adószáma: Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft. 2030 Érd, Viola utca 29. 14382510-2-13
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. 1138 Budapest, Váci út 140. 12037984-2-41 ÓBUDA-ÚJLAK
Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. 1033 Budapest, Hévízi út 3/A. 12344709-2-41 Nettó ajánlati ár forintban (opcionális
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résszel együtt): 397 000 000 Ft Közös ajánlattevők ajánlata érvényes, a legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlatot tették és az a
rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
időszakos munkatervek és jelentések elkészítése, kiemelten fontos osztályba sorolt nukleáris rendszeren vagy rendszerelemen
végzett átalakítási munkák ellenőrzése, a kapcsolódó dokumentáció véleményezésében, jóváhagyásában való közreműködés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Bédus Mérnöki és Szolgáltató Kft., 2030 Érd, Viola utca 29., 13183909-2-13
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:
Bédus Mérnöki és Szolgáltató Kft., 2030 Érd, Viola utca 29., 13183909-2-13 A felhívás III.1.3) pont M.1.2) alpontja szerinti
alkalmassági követelmény

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
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
Kezdete:

2019.11.07

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:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
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2019.10.16
2019.11.06

2019.11.17

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
El nem bírált ajánlat: 1. MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 95.) ajánlattevő Megajánlás: Nettó
ajánlati ár forintban (opcionális résszel együtt): 454 307 600 Ft A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1/pontban előírt (ME-É)
szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként. Szakember megnevezése:
Rózsa Sándor A szakembernek ME-É jogosultságú műszaki ellenőrként szerzett összes (az alkalmasságánál előírt 36 hó + a
megajánlott többlet) szakmai gyakorlati ideje: 36 hónap A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.2/pontban előírt (ME-V)
szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként. Szakember megnevezése:
Müller József A szakembernek ME-V jogosultságú műszaki ellenőrként, villamos energiaellátó rendszerek szerelési munkáiban szerzett
összes (az alkalmasságánál előírt 36 hó + a megajánlott többlet) szakmai gyakorlati ideje: 36 hónap A szerződés teljesítésében részt
vevő M.2.3/pontban előírt (ME-V) szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki
ellenőrként. Szakember megnevezés: Müller József A szakembernek ME-V jogosultságú műszaki ellenőrként, folyamatirányítás
szerelési munkák szakterületén szerzett összes (az alkalmasságánál előírt 36 hó + a megajánlott többlet) szakmai gyakorlati ideje: 36
hónap A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.4/pontban előírt (ME-G) szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további
tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként. Szakember megnevezése: Csatordai József A szakembernek ME-G jogosultságú műszaki
ellenőrként, szellőzési rendszerek kiépítésének és üzembe helyezésének szakterületén szerzett, összes (az alkalmasságánál előírt 36
hó + a megajánlott többlet) szakmai gyakorlati ideje: 36 hónap A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.5/pontban előírt
szakembernek „ellenőrzött területen”, műszaki ellenőrként szerzett szakmai tapasztalatának ideje (max. 36 hónap) Szakember
megnevezése: Pétersz József A szakembernek, "ellenőrzött területen”, műszaki ellenőrként szerzett szakmai gyakorlati ideje: 12 hónap
Az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 95.) ajánlattevő az Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását
nem teljesítette, így nem oldotta fel az ellentmondást az ajánlata részeként az EKR rendszerbe benyújtott felolvasólap és az ajánlatba
benyújtott szakmai önéletrajzok alapján: - nem támasztotta alá a csatolt felolvasólap az „M.2.1/pontban előírt (ME-É) szakembernek az
alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának idejét műszaki ellenőrként” - értékelési részszempontra tett, 36 hónap
szakmai gyakorlati időre tett megajánlását, ugyanis R.S. szakember tekintetében a szakember ME-É kamarai jogosultsága
megszerzésének időpontja, továbbá a szakmai önéletrajzban, a megjelölt időtartamokban megadott szakmai tapasztalat ME-É
jogosultságú műszaki ellenőri tapasztalat megszerzése nem állapítható meg. - nem támasztotta alá a csatolt felolvasólap az „M.2.2/
pontban előírt (ME-V) szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának idejét műszaki ellenőrként” értékelési részszempontra tett, 36 hónap szakmai gyakorlati időre tett megajánlását, ugyanis M.J. szakember tekintetében a
szakember ME-V kamarai jogosultsága megszerzésének időpontja, továbbá a szakmai önéletrajzban, a megjelölt időtartamokban
megadott szakmai tapasztalat építményvillamossági szakterületen villamos energiaellátó rendszerek szerelési tapasztalat megszerzése
nem állapítható meg. - nem támasztotta alá a csatolt felolvasólap az „A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.3/ pontban előírt (ME-V
) szakembernek az alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának idejét műszaki ellenőrként” - értékelési
részszempontra tett, 36 hónap szakmai gyakorlati időre tett megajánlását, ugyanis M.J. szakember tekintetében a szakember ME-V
kamarai jogosultsága megszerzésének időpontja, továbbá a szakmai önéletrajzban, a megjelölt időtartamokban megadott szakmai
tapasztalat villamos energiaellátó rendszerek szerelési munkáira vonatkozó tapasztalat megszerzése nem állapítható meg. - nem
támasztotta alá a csatolt felolvasólap az „A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.4/pontban előírt (ME-G) szakembernek az
alkalmasságnál előírttal megegyező további tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként” - értékelési részszempontra tett, 36 hónap
szakmai gyakorlati időre tett megajánlását, ugyanis Cs.J. szakember tekintetében a szakember ME-G kamarai jogosultsága
megszerzésének időpontja, továbbá a szakmai önéletrajzban, a megjelölt időtartamokban megadott szakmai tapasztalat ME-G
jogosultságú műszaki ellenőri tapasztalat megszerzése nem állapítható meg. - nem támasztotta alá a csatolt felolvasólap az „A
szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás M.2.5/ pontjában előírt szakembernek „ellenőrzött területen”, műszaki
ellenőrként szerzett szakmai tapasztalatának ideje műszaki ellenőrként” - értékelési részszempontra tett, 36 hónap szakmai gyakorlati
időre tett megajánlását, ugyanis P.J. szakember tekintetében a szakember ME-É kamarai jogosultsága megszerzésének időpontja,
továbbá a szakmai önéletrajzban, a megjelölt időtartamokban megadott szakmai tapasztalat ellenőrzött területen”, műszaki
ellenőrként szerzett szakmai gyakorlati tapasztalat megszerzése nem állapítható meg.
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