ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000698452020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Radioaktív hulladékot szállító jármű beszerzése

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:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

titkarsag@rhk.hu

HU120

Postai irányítószám:

Némethné Szeghő
Telefon:

EKRSZ_6431082
0

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.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
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2020.11.04 19:54:15

Radioaktív hulladékot szállító jármű beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Az elvégzendő feladatok:
1.1
Minőségügyi terv készítése.
1.2
1 db radioaktív hulladékot szállító jármű leszállítása, mely a HUKSO00001D000A azonosítójú Hulladékszállító jármű
Beszerzési specifikációban meghatározott paraméterekkel rendelkezik és a HGKSO00002D000 azonosítójú Hulladékszállító jármű
Gépész Kiviteli tervben, valamint a HVKMP00002D00A azonosítójú Hulladékszállító jármű Villamos Kiviteli tervben megadottaknak
megfelelően került kialakításra, rendelkezik a szükséges dokumentumokkal és tartozékokkal, - rendszámmal - forgalomba helyezett
állapotban van.
1.3
Üzembe Helyezési Munkaprogram végrehajtása a HVKMP00001D001A_UHMP azonosítójú dokumentációban megadottaknak
megfelelően.
1.4
A radioaktív hulladékot szállító jármű dokumentációinak átadása.
1.5
A kezelő személyzet elméleti és gyakorlati oktatása, melynek eredményességét Eladó és az RHFT Üzemvezetője által kiállított
jegyzőkönyv, és az Üzemvitel által csatolt, betanítás idejére kiállított Munkautasítások (MUT) igazolják.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
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:

142

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:

1
Igen

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

"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037
Budapest, Pomázi Út 15.

12194432241

1. részszempont: Alapjármű EURO VI. motor emissziós értékei fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás - WHSC és
WHTC szerinti átlagolt érték: [g / kWh]
Megajánlás: 0,291
2. részszempont: Alapjármű EURO VI. motor emissziós értékei fajlagos THC kibocsátás - WHSC és WHTC szerinti
átlagolt érték [g / kWh]
Megajánlás: 0,0097
3. részszempont: Alapjármű EURO VI. motor emissziós értékei fajlagos részecske (PM)kibocsátás - WHSC és WHTC
szerinti átlagolt érték [g / kWh]
Megajánlás: 0,00295
4. részszempont: Az egész járműre egységesen vállalt jótállás idő (hó) (minimum 12 hónap - értékelési maximum
60 hónap)
Megajánlás: 60
5. részszempont: Nettó ajánlati ár
Megajánlás: 34 487 800
A "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (1037 Budapest Pomázi út 15.) ajánlattevő ajánlata az értékelési sorrendben a
legkedvezőbb, ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fennállásának a hiányát és az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést, valamennyi szükséges nyilatkozatot megtett, okiratot becsatolt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

A "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (1037 Budapest Pomázi út 15.) ajánlattevő ajánlata az
értékelési sorrendben a legkedvezőbb, ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fennállásának a hiányát
és az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, valamennyi szükséges nyilatkozatot megtett, okiratot
becsatolt.

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 értékelés módszere az 1-3. részszempontok esetében: Fordított arányosítás
Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot, a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap.
Ezen esetekben a legalacsonyabb kibocsátási érték a legkedvezőbb, ekkor az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig, a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, fordítottan
arányosan számolja ki a pontszámokat, kettő tizedes jegyig kerekítve, az alábbi képlet alapján:
Képlet:
Alegjobb
P = -------------- X (Pmax-Pmin) + Pmin
Avizsgált
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa (10)
Pmin:
a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
4. résszempont: Az egész járműre egységesen vállalt jótállási idő (hó) (minimum 12 hónap - értékelési maximum 60 hónap); súlyszám:
10
Az Ajánlatkérő előírja a teljes járműre (a felépítménnyel együtt) a minimum 12 hónap jótállási idő és a kötelező alkalmassági idő, mint
szavatossági idő minimumának vállalását. A jótállás a szerződés szerinti jármű sikeres átadás-átvételével kezdődik.
Az Ajánlatkérő a minél magasabb jótállási időt értékeli előnyként. A vállalt jótállás időtartamát (hónapokban) kell az ajánlat felolvasó
lapján megadni.
A kötelezően előírt és a vállalt időtartamot egybeszámolva 60 hónapot és az azt meghaladó megajánlásokat Ajánlatkérő a maximálisan
adhatóhoz képest plusz pontszámokkal nem értékeli, vagyis azok a maximálisan elérhető pontszámot kapják.
Ha az ajánlattevő a kötelezően előírt 12 hónap jótállást sem vállalja, az ajánlata érvénytelen!
Ha az ajánlattevő csak az előírt minimumot 12 hónapot vállalja, az ajánlat 0 pontot fog kapni!
Az értékelés módszere a 4. részszempont esetében: arányosítás
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Képlet:
Pvizsgált = [(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)] * (Pmax − Pmin) + Pmin,
Pvizsgált:
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax:
pontskála felső határa,
Pmin:
pontskála alsó határa,
Alegkedvezőtlenebb: a kötelezően előírt minimális megajánlás, érvényességi küszöb (12 hónap),
Alegkedvezőbb:
az előírt értékelési maximum, amire a maximum pontszámot adja az Ajánlatkérő (60 hónap),
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
5. résszempont: Az Ajánlati ár (nettó Ft) (súlyszám: 60)
Az ajánlatban az ellenszolgáltatás összegét (vételárat) magyar forintban, nettó értékben kérjük megadni.
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

Tornádó International Jármű- és Gépgyártó Kft, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely,
Csomorkányi Utca 100

11080910206

Az ajánlattételi felhívás VI.3.9) pont 7./ alpontjában az Ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdése
szerint kíván eljárni, ennek megfelelően a Bíráló Bizottság, az ajánlatok bírálatát, az ajánlatok értékelését követően és csak az
értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el.

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest,
Pomázi Út 15.

12194432241

A "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (1037 Budapest Pomázi út 15.) ajánlattevő ajánlata az értékelési sorrendben a
legkedvezőbb, ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fennállásának a hiányát és az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést, valamennyi szükséges nyilatkozatot megtett, okiratot becsatolt, szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes
ajánlattevő.
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.2.8) 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

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.11.05

Kezdete:

2020.11.16

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.10.16

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.11.04

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:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 1037 Budapest Pomázi út 15.
Ajánlattevő adószáma: 12194432-2-41
Ajánlatkérő által a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében el nem bírált ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Tornádó International Jármű- és Gépgyártó Kft.
Ajánlattevő címe: 6800 Hódmezővásárhely Csomorkányi utca 100.
Ajánlattevő adószáma: 11080910-2-06

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
2020.10.16 10:29:00

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
CzeiningerK

