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:

Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

EKRSZ_
89378195

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Oroszlány

HU212

NUTS-kód:

2840

Ország:

Magyarország

Külterület

Egyéb cím adatok:

Ferman

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

ferman@vert.hu

Telefon:

József
+36 34360255

Fax:

+36 34360882

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.vert.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.vert.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
51059523

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Postai irányítószám:

1024

Ország:

Magyarország

Ady Endre Utca 19/A
Dr.

kozbeszerzes@ratkynet.hu

Miklós
Telefon:

Katalin
+36 16312294

Fax:

+36 13502394

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.ratkynet.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.ratkynet.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Oroszlányi zagytér 2. és 4. számú kazettája rekultivációrekultivációs munkáinak előkészítő szakasza, III/1. ütem”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A III/1. ütem keretében végrehajtandó terület-előkészítési feladatokat sürgősséggel kell elvégezni a fennálló balesetveszély miatt
. Előkészítő kivitelezési feladatok: = felületalakítás a platón a balesetveszély megszüntetésére és felmért felület állékonyságának
biztosítására, = legalább 2 db, 10%- os lejtésű, nehézgépjárművekkel járható feljáró rámpa építése = balesetveszélyes
vízelvezető és kutató árkok megszüntetése = rámpák kiépítéséhez 1:3-as meredekségű rézsűrendezés kialakítása = a platón
legalább 5 m szélességű, nagy teherbírású út kialakítása = a rámpa építések során kiszoruló salak-pernye egy részét az árkok

eltömedékeléséhez kell felhasználni, másik részét a kijelölt helyen deponálni kell A III/1. ütemben végzendő feladatok speciális
építési feladatok, mivel az építési feladatok részben hulladékkal (pernye) kell megvalósítani, amely speciális
hulladékgazdálkodási (áthalmozás, hulladékfelület-kialakítás) tapasztalatokat is igényel.

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. 115. § 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:
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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
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Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
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:
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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

Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft., 8100 Várpalota, Korompay Lajos Utca 3.
fsz. 17.

14811834219

Az ajánlattevő a hiánypótlást és felvilágosítást követően érvényes, a kiírásnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő,
érvényes ajánlatot nyújtott be.

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy,
Vendel Park Huber Utca 1

11469830244

Az ajánlattevő a hiánypótlást és felvilágosítást követően érvényes, a kiírásnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő,
érvényes ajánlatot nyújtott be.

MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság, 3527 Miskolc, Besenyői út 26.

11440424205

Az ajánlattevő hiánypótlást követően érvényes, a kiírásnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, érvényes ajánlatot
nyújtott be.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1
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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:
Egyösszegű ajánlati ár: fordított arányosság módszerével értékelve a dokumentációban megadott képlet segítségével. Előteljesítés
napokban (minimum 0 nap, maximum 30 nap): az egyenes arányosság módszerével értékelve a dokumentációban megadott képlet
segítségével.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság, 3527 Miskolc, Besenyői út 26.

11440424205

Ellenszolgáltatás összege: nettó 295.700.000 HUF Előteljesítés napokban (minimum 0 nap, maximum 30 nap): 30 nap
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:
őrzés-védelem, geodézia, szállítás,földmunka,- útépítés,- műszaki szakértő,- minősítési,- labor,- minőségi,- és egyéb vizsgálatok
részfeladatai, hulladékhasznostási,- és kezelési, irtási feladatok
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
nem ismert
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:
-

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:

2018.06.26.

2018.07.02.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A szerződéskötés helyéről és pontos idejéről az ajánlatkérő értesíti a nyertes ajánlattevőt. A moratórium időtartama a Kbt. 115.§
(2) bek.re figyelemmel öt nap.
2018.06.25.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.06.25.

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:
A szénfillérben a nyertes ajánlatban található ellenszolgáltatás összege rendelkezésre áll.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról

Indítás dátuma

2018.06.14. 18:
24:59

Indító felhasználó

drmikata

Összesen: 1 sor (1 / 1)

