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Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás - EKR000650302020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

KKÁT operatív üzemeltetési feladatok 2021-2024

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:

kozbeszerzes@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)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya

EKR000650302020

2020.12.14 15:04:32

KKÁT operatív üzemeltetési feladatok 2021-2024

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának operatív üzemeltetési, üzemfenntartási és egyéb szolgáltatási feladatainak ellátása.
Folyamatos üzemeltetési feladatok
•
Operatív üzemellenőrzés
•
Sugárvédelmi feladatok (ellenőrzések, sugárforrások kezelése)
•
Műszaki háttértevékenység (BNI javaslat, üzemzavari esemény INES besorolás meghatározásában való részvétel)
•
Informatikai háttér biztosítása
•
Munkavédelmi-, Tűzvédelmi- és emelőgép felügyelet biztosítása
•
Balesetelhárítási- és üzemzavari helyzetek felügyelete, kezelése és a szükséges eszközök biztosítása
•
Üzemviteli dokumentációk és adatok kezelése
•
Tartalék alkatrészek raktározása
Lakáskészenlét (betárolási időszakban üzemeltetői)
Oktatás
•
BEIT, és
•
MSSZ oktatások, valamint vizsgák lebonyolítása és nyilvántartás vezetése
Üzemeltetés anyag igénye
•
Védőruha, védőeszköz
•
Mosodai szolgáltatás
•
Laboratóriumi eszközök segédanyagok biztosítása
•
Ivóvíz biztosítása és szennyvízkezelés
•
Technológiához szükséges ipari gázok biztosítása
Eseti üzemeltetési feladatok
•
Negyedéves üzemellenőrzési feladatok
•
Safeguards kiszolgálási feladatok
•
Öregedéskezelési tevékenység támogatása
•
Technológiai rendszerek vizsgálatának támogatása (tömítés és korróziós mintaszelvény vizsgálat)
•
Operatív üzemviteli feladatok
Időszakos üzemeltetési feladatok
•
Ki-beszállítási feladatok (vasúti szállítással)
•
Laboratóriumi feladatok
•
Dekontaminálási feladatok
Üzemfenntartási feladatok
•
Meghibásodás kezelés
•
Lakáskészenlét (betárolási időszakban, karbantartói)
•
Gépésztechnológiai üzemfenntartási feladatok
•
Villamos üzemfenntartási feladatok
•
Irányítástechnikai üzemfenntartási feladatok
•
Tartalék alkatrész biztosítása
Oktatás - KKÁT hatósági jogosító vizsga megszervezése és lebonyolítása
Hulladékkezelés
•
Toxikus
•
Termelési (ipari)
•
Radioaktív (szilárd)
•
Radioaktív (folyékony)
o
TM55
o
C30
Egyéb szolgáltatások
•
Mérőeszközök kalibrálása, hitelesítése
•
Sínpálya ellenőrzés, karbantartás
•
Átalakítási, bővítési tevékenység támogatása
A Vállalkozó által elvégzendő feladatok részletezését a Szerződés 2. számú melléklete (Munkaterv), az elvégzendő feladatok tervezett
mennyiségét pedig a Szerződés 1. számú melléklete (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés
tervezete) tartalmazza.

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

Uniós Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
Kbt.98.§(2) c) értelmében „Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés műszaki-technikai
sajátosságok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020.07.30
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:

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

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 7030 Paks, HRSZ.:
8803/17 8803/17

10742833217

Nettó ajánlati ár (Forint): 2 898 947 579,- Ft
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ajánlattevő a tárgyi eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be, az ajánlattevővel szemben az előírt
kizáró okok nem állnak fenn, továbbá valamennyi szükséges nyilatkozatot megtette, okiratot becsatolta, ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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:

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:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 7030 Paks, HRSZ.: 8803
/17 8803/17

10742833217

Nettó ajánlati ár (Forint): 2 898 947 579,- Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ajánlattevő a tárgyi eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be,
ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, az
ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn, továbbá az Ajánlatkérő oldalán a vállaláshoz szükséges pénzügyi
fedezet biztosított.
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:

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

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2020.11.19
2020.12.04

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
Az Ajánlatkérő szerződéskötés előkészítése során észlelte, hogy az ajánlati árat alátámasztó, a szerződéstervezet 1. sz. melléklete
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olyan számítási hibát tartalmaz, ami befolyásolja az ajánlati árat is, és ezért az 1. számú melléklet, és ezzel összhangban a 4. számú
melléklet javítása is szükségessé vált. Ennek megfelelően számítási hiba javításra való felkérés került kiküldésre az ajánlattevő
részére, aki a felhívásban foglaltaknak megfelelően, az előírt határidőig, javította a számítási hibát. Fentiekre tekintettel az
Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján, törvényes határidőn a jogsértő állapot megszüntetése céljából, a számítási hiba javítása
szerint módosítja a 2020. december 4-én megküldött összegezést.
2020.12.14

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2020.12.14

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

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2020.11.19 08:56:02

obendorfer.edina

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
módosítása, javítása

2020.12.14 13:01:50

obendorfer.edina

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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