14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Postai cím: Tartsay Vilmos u. 3. I. emelet
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1126

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Ormosbánya VI. lejtősakna és csatlakozó vágatai, valamint
Felsőnyárád II. lejtősakna fúrólyukakon keresztül, homokzaggyal történő tömedékelése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

CPV kód:
71.30.00.00-1
Teljes mennyiség: Gravitációs úton szállított homokzaggyal történő tömedékelés az ülepedett
tömedékanyag mennyisége 2250 m3. Nyomásfokozó szivattyú nélküli homokzagy tömedékelés,
ülepedett tömedékanyag mennyisége 1550 m3. Nyomásfokozó szivattyúval történő homokzagy
tömedékelés, az ülepedett tömedékanyag mennyisége 230 m3. A szükséges mennyiségű és minőségű
homok beszerzésével, helyszínre szállításával, a homokzagy előállításához szükséges bányavíz
kiemelésével, a szükséges infrastruktúra kiépítésével, valamint minden járulékos tevékenységgel (leés felvonulás, hatósági engedélyek, tulajdonosi egyeztetések lefolytatása közműegyeztetés,
munkaterület(ek) helyreállítása, tulajdonosi kártalanítás az ingatlanban keletkezett károkért,
megvalósulási dokumentáció)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2015. évi CXLIII.
törvény Harmadik Része, XVII. fejezet szerinti eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. §

(1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 - (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2016/12/30
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése:2
V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [ ] Elnevezés: Ormosbánya VI. lejtősakna és csatlakozó
vágatai, valamint Felsőnyárád II. lejtősakna fúrólyukakon keresztül, homokzaggyal történő
tömedékelése
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt ajánlattevők:
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljárás eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt ajánlattevők:
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1.
Ajánlattevő neve:

Lyukószén Bányászati Befektetési Kft.

Ajánlattevő székhelye:

3532 Miskolc, Lyukóbánya telep

Nettó összesített ajánlati ár

ÁFA összege

Bruttó ajánlati ár

33.541.800,- Ft

9.056.286,- Ft

42.598.086,- Ft

Vállalt késedelmi kötbér
mértéke
(nettó vállalkozói ár
%/nap)
0,3%

Indokolás: Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás,
dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.
2.
Ajánlattevő neve:

K. V. Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye:

3704 Berente, Ipari u. 2.

Nettó összesített ajánlati ár

ÁFA összege

Bruttó ajánlati ár

Vállalt késedelmi kötbér
mértéke
(nettó vállalkozói ár
%/nap)

50.419.400,- Ft

13.613.238,- Ft

64.032.638,- Ft

0,3%

Indokolás: Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás,
dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára
az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Lyukószén Bányászati
Befektetési Kft.
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

nettó vállalkozási díj
(nettó Ft)
vállalt késedelmi kötbér
mértéke (nettó
vállalkozói ár %-a / nap)

A részszempontok
súlyszámai (adott
esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési pontszám Értékelési pontszám
és súlyszám szorzata

K. V. Építőipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Értékelési pontszám

Értékelési pontszám
és súlyszám
szorzata

50

100

5000

66,53

3327

50

100

5000

100

5000

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

10000

3

8327

A Kbt. 76. § (2) c) bekezdése szerint a legjobb ár-érték szempont alapján.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 1-100
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:2
1. értékelési részszempont esetében:
A legjobb
P= ---------------------- x (Pmax – Pmin) + Pmin
A vizsgált
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legalacsonyabb nettó ár)
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax = a pontskála felső határa (100)
Pmin = a pontskála alsó határa (1)
2. értékelési részszempont esetében:
A vizsgált
P= ---------------------- x (Pmax – Pmin) + Pmin
A legjobb
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legmagasabb %-ú késedelmi kötbérre)
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax = a pontskála felső határa (100)
Pmin = a pontskála alsó határa (1)
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
1.
Ajánlattevő neve:

Lyukószén Bányászati Befektetési Kft.

Ajánlattevő székhelye:

3532 Miskolc, Lyukóbánya telep

Nettó összesített ajánlati ár

ÁFA összege

Bruttó ajánlati ár

33.541.800,- Ft

9.056.286,- Ft

42.598.086,- Ft
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Vállalt késedelmi kötbér
mértéke
(nettó vállalkozói ár
%/nap)
0,3%

Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték szempontok alapján
összesített ellenszolgáltatást, amely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel is
megfelelő.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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 tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017. február 24. / Lejárata: 2017. március 6.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. február 23.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. február 23.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:2
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
A kiadmány hiteléül:
Lovász György
beszerzési vezető
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