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Uniós, Nyílt eljárás - EKR000974172020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Ipari Ethernet redundáns optikai gyűrű kiépítése

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:

kozbeszerzes@rhk.hu

Postai irányítószám:

Némethné Szeghő

Kapcsolattartó személy:

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
Ipari Ethernet redundáns optikai gyűrű kiépítése

EKR000974172020

2021.03.02 13:14:34

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
RHFT Ipari Ethernet redundáns optikai gyűrű kiépítése, terepi és egyéb mérő és irányító berendezések csatlakoztatása a rendszerre

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 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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 229-564572
229

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:

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

M-Komfort Építőipari Kivitelező és Mérnöki Szolgáltató Kft, Magyarország 7100 Szekszárd, Cinka
Utca 57

10392153217

Ajánlattevő 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.
Értékelési szempontok:
1. A vállalt jótállás időtartama: 36 hónap
2. Az M.2.2. pontban megjelölt villamosmérnök vagy mérnökinformatikus végzettséggel rendelkező szakembernek az

EKR000974172020

alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai tapasztalata, befejezett munkáinak a száma:
Szakember neve: Kurfis Kelemen
Referenciák száma: 3 db
3. Nettó ajánlati ár: 71 538 059 Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

M-Komfort Építőipari Kivitelező és Mérnöki Szolgáltató Kft

966.67

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:
Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében: arányosítás
Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás a két szélső értéktől
való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
A két szélső érték közti megajánlásra az alábbi képletet alkalmazza az Ajánlatkérő:
P vizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
Pvizsgált:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin:
a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb:
az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (48 hónap)
Alegkedvezőtlenebb:
az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték (12 hónap)
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében: Egyenes arányosítás.
Ezen esetekben a legmagasabb érték (további 3 db befejezett munka) a legkedvezőbb az Ajánlatkérő számára, ami a legjobb ajánlat
tartalmai eleme, ezért a további 3 db befejezett referencia és az a feletti megajánlásokat egyaránt a maximum 10 ponttal értékeli az
Ajánlatkérő.
Az Ajánlatkérő a legjobb tartalmai elemre (ez 3 db befejezett munka) a maximális pontot (10 pontot) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig ehhez viszonyítva számolja ki a pontszámokat, kettő tizedes jegyig kerekítve, az alábbi képlet alapján.
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 (további 3 db befejezett munka)
Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében: A fordított arányosítás.
Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot, a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap.
Ezen esetekben a legalacsonyabb 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
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

EKR000974172020

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
M-Komfort Építőipari Kivitelező és Mérnöki Szolgáltató Kft, Magyarország 7100 Szekszárd, Cinka Utca
57

10392153217

Nettó ajánlati ár: 71 538 059 Ft
Ajánlattevő 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.2.9) 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:
Üveghúr Szolgáltató Kft., Adószám: 13900034-2-13, felhívás M.2.1. pontja, Kurfis Kelemen e.v., Adószám: 64560131-1-23,
felhívás M.1., M.2.2. pontjai, Mercor Dunamenti Tűzvédelmi Zrt., Adószám: 13303482-2-13, felhívás M.2.3 . pontja

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:
Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlat áttanulmányozását követően az ajánlatban összeférhetetlenséget észlelt, és az
összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében kérte az ajánlattevő írásbeli felvilágosítását, illetőleg szükség szerinti
hiánypótlását, ezért felvilágosítás kérés és hiánypótlási felhívás került megküldésre 2021. január 21. -én, melynek benyújtási
határideje 2021. február 1. napja 12:00 óra volt.
Ajánlattevő a megadott határidőn belül hiánypótlásával megszüntette az összeférhetetlenséget, ennek keretében a bevonásra kerülő,
összeférhetetlenséggel érintett szakember és kapacitás szervezet cseréjére került sor.

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

2021.03.03

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:

EKR000974172020

2021.02.26
2021.03.02

2021.03.12

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:
Ajánlatkérő által a Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján el nem bírált ajánlat:
NG PROJECT Automatizálási és Szolgáltató Kft. (3527 Miskolc, Várközi Lajos utca 2.), Adószám: 13259039-2-05

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
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Indító felhasználó
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