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

Osszegez6s az aj inlatok elbir6l6sir6l

I. szakasz: Ajr{nlatk6r6

I.1) N6v 6s cimekl (1elt;lje meg az eljarasertfelel6s lsszes ajanlatkirrit)

Hivatalos nev : Biny avagyo n- hasznosit6 Nonprofi t Kiizhasznri Kft.

Postai cim: Tartsay Vilmos u.3. I. emelet

V6ros: Budapest Postai iranyit6sz6m: 1126

II. szakasz: Tr{rgy

II.1) Meghatilrozhs

II.l.1) A kiizbeszerz6s tirgya: Haszn6laton kiviili biny6szati cehi melyflrr6sok m[iszaki felsz6mol6sa

2016.

II.2) A kOzbeszerz6s mennyis6ge

II.2.l) A kiizbeszerz6s mennyis6ge:

Alap megrendeles:

A nem hasznosithat6, 6 db medd6 szenhidrogen kirt miiszaki felsz6mol6sa az ajanlati

dokumentici6ban szereplo felsz6mol6si terveknek megfelel6en, a mtiszaki dokument6ci6ban

meghatdrozott kritjavito berendezessel es szem6lyzettel. A ktitmunk6latok elv6gzesehez sztksdges

kritmunk6lati folyaddkok biaositasa a kritbol ki6blitett folyaddkok, vesz6lyes hulladdkok, selejt

vasanyagok elhelvez6se. A felsz6mol6s sor6n I I db cementdugo elhelyezese, 2 db szelvdnyezesi

mtivelet v6grehajtasa.

A kttjavit6 berendezes elhelyezesdhez a megk6zelitesi ritvonalak keszitdse, megerositese, kirtjavit6

berendezes elhelyezesdhez az alapok kiegeszitese. A mfiveletek befejezdse ut6n a bekot6 utaknak es

alapoknak a termdszetes kcirnyezeti, eredeti 6llapotba tort6n6 vissza6llit6sa. A tervezett6l elt6r6

k6tallapot helyreallit6sa a megrendelo ir6nyitasa mellett id6dijas elsz6mol6sa'

Opcion6lis megrendel6s :

A nem hasznosithat6, 5 db medd6 sz6nhidrogen krit mtiszaki felsz6mol6sa az ajanlati

dokument6cioban szereplo felsz6mol6si terveknek megfelel6en, a mtiszaki dokument6cioban

meghatirozott kritjavito berendezessel es szemelyzettel. A kutmunk6latok elvegzesehez sztiksdges

kutmunk6lati folyad6kok biaositasa a kirtb6l kiOblitett folyadekok, vesz6lyes hulladdkok, selejt

vasanyagok elhelyez6se. A felsz6mol6s sordn 8 db cementdug6 elhelyezese, 3 db szelv6nyez6si

mtivelet v6grehajt6sa, 3 db bel6scso dugo elhelyezese.

A kttjavit6 berendezds elhelyezesehez a megkozelitesi irtvonalak keszitese, megerositese. kritjavito

berendezes elhelyezesehcz az alapok kiegeszitese. A miiveletek befejezese utin a bekot6 utaknak es

alapoknak a term6szetes komyezeti, eredeti dllapotba torteno visszaallit6sa. A tervezeu6l eltdr6

kutallapot helyre6llit6sa a megrendelo iranyit6sa mellett id6dijas elsz6mol6sa.
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IV. szakasz: Eljriris

IV.1) Meghathrozhs

IV.l.l) A Kbt. mely r6sze, illetve fejezete szerinti eljriris keriilt alkalmazisra:2015. evi CXLIII.
tdrv6ny M6sodik Resze. XV. fejezet szerinti eljards

IV.1.2) Az elj6rr{s fajtija: nyilt eljards

IV.l.3) Hirdetm6ny n6lkiili tirgyalisos eljriris eset6n az eljhrhs alkalmazisit megalapoz6
kiiriilm6nyek ismertet6se: -

IV.2) Adminisztrativ informr[ci6k

IV.2. I ) Az tdott elj 6rr{sra von atkoz6 k6zz6t6tel2

A hirdetmeny sz6ma a Hivatalos Lapban: I ZO t els rcg-rc1fi24

A hirdetmdny sz6ma a Kcizbeszerz6si ErtesitSben:l 622312016 (KE-szamrdvszan)

IV.2.2) Hirdetm6ny kdzzfitfitele n6lkiil indul6 eljiris eset6n az eljitrhst megindit6 felhfvr{s
megktild6s6nek, illet6leg a Kiizbeszerz6si Hat6s69 tiljlkoztatitsfnak napla:2 (deid/hh/nn)

IV'2'3) Az eldzetes piaci konzultr{ci6k eredm6ny6nek ismertet6se 6rdek6ben tett int6zked6sek
ismertet6se:2

V. szakasz: Az etjiris eredm6nyel

A szerz6d6s szima: Il] R6sz srhmaz2 [ ]Elnevezds: Haszndlaton kivtilibany6szati cehi m6lyfirr6sok
mtiszaki felszdmolas a 20 I 6.

Az eljiris eredmdnyes volt X igen o nem

V. 1 E redm6nytelen elj r{rrlssal kapcsolatos inform r{ci62

V.l.1) A befejezetlen eljrir6s oka

o A k6zbeszerz6si eljiiriist eredmdnyterennek min6sitettdk.

Az eredmdnytelensdg indoka:

o A szerz6des megkotdsdt megtagadtak

v-1.2) A befejezetren etj6r6st kiivetden indur-e rij erj6r6s o igen o nem

V.1.3) Az 6rv6nyes aj{nlatot tev6k2

Ajanlattev6k neve ds cime alkalmass6guk indokolasa 6s aj6nlatuknak az drtdkeldsi szempont szerintitartalmi eleme(i):

Az ajdnlati felhiviisban el<iirt alkalmassiigi feltdteleknek megfelelt ajanlattev6k:

V.1.4) Az 6rv6nytelen ajinlato t tevtjk2

Az drvenytelen ajanlatot tev6k neve, cime 6s az ewen5terens6g indoka
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Y,2 Azeljiris eredm6nye2

V.2.1) Ajinlatokra vonatkoz6 informici6k

A bedrkezett ajinlatok sz6ma: []
V.2.2) Az 6rv6nyes ajinlatot tev6k

Ajanlattev6k neve 6s cime alkalmass6guk indokol6sa 6s ajanlatuknak az 6rt6kel6si szempont szerinti

tartalmi eleme(i):

Az aj 6nlati felhiv6sban el6irt alkalmas sag i felt6teleknek megfel elt aj anlattev6k :

1.

Ajinlattevd neve:

MB 2001 Konzorcium
l. tag: MB 2001 Olajipari Szolgiltat6 Kft.

(5000 Szolnok, K6riisi [t 43.)

2. tag: Reolservice Olajipari Szolgriltat6 Kft.
(1103 Budapest, Olajliget u.24.)

Aj rlnlattevd szdkhelye : 5000 Szolnok, K6riisi ft 43.

Indokolis: Az aj6nlattev6 a jogszab6lyi es az ajinlatkeroi el6irasoknak (ajanlatt6teli felhiv6s,

dokument6cio) megfelel6 aj6nlatot nyujtott be, a hianyp6tl6sban el6irt kotelezettsdgeket teljesitette, az

eloirt 6s a rendelkezesre bocs6tott dokumentumok alapjan alkalmas a szerz6d6s teljesites6re.

V.2.3) Az ajrinlatok 6rt6kel6se2

(Az alabbi tablazatban adja meg. A tablazatnok az ajanlattevd neve alattt osztott oszlop bal oldalara

az adott ajonlatnak az adott riszszempont szerinti tartalmi elemeire adott drtdkeldsi pontszamot,.iobb

oldalara pedig az ertekelesi pontszamnak a sillyszammal kialakitott szorzatat kell beirni.)

,#;tllffiffiL
Az ert6keles r6szszemponljai A r6szszempontok stlyszrimai llrt6kel6si pontszdm Err6kel6si pontszdm 6s

(adott eselben alszempontjai is) 
!1ff:|;"jii$- 

alszempontok srilyszdm szorzat^

ElSteljesit6s vdllalt id6tartama a

szerz6d6sben el6irt teljesit6si 15

id6tartamhoz k6pest - naptriri nap

Organizrici6s terv

Nett6 ajrinlati rlr

A stilyszrimmal szorzott 6rt6kel6si
pontsziimok osszegei

ajrinlattevSnk6nt:

l5

70

50

100

n

750

7000

7750

als6 6s fels6 hatr{rar2 0-to0
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Nett6 Osszesitett aj dnlati
hr

AFA dsszege Brutt6 ajinlati 6r
El6telj esit6s vdllalat

id6tartama

647 512 000,- Ft 174 828 240.- Ft 822 340 240,- Ft 0 nap

V.2.4) Az ajinlatok 6rt6kel6se sor6n adhat6 pontszim



V.2.5) Az ajr{nlatok 6rt6kel6se sor6n m6dszernek (m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az

ajinlatk6r6 megadta az ajhnlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sorin a

ponthat6rok kiiztitti pontszimot :2

Min6s6gi krit6rium:

1. Eloteljesites v6llalt idotartama a szerz6desben eloirt teljesitesi idotartamhoz
kepest - napt6ri nap (minimum 0 es maximum 50 napt6ri nap adhato meg)-

Ajanlattevok az el6teljesit6s vallalt merteket ajanlhatj6k meg a jelen felhivdsII.2.T)
pontj6ban rogzitett (a szerz6desben is el6irt) maxim6lis idotartamhoz kepest,
melynek kereteben a nyertes aj6nlattevo altal vallalt mertekkel kenil csdkkentdsre a
teljesitesi hatarido merteke (pl. l0 nap viillalisa eset6n a teljesitesi hatarido 110
napt6ri nap). Az ,,Eloteljesites vSllalt idotartama" minosdgi szempont
vonatkoz6sirban az egyenes ariinyosit6s m6dszere kenil alkalmazasra, amelyben a
legkedvezobb (legmagasabb) tartalmi elemre a maxim6lis pont (felso ponthat6r)
kenil kioszt6sra, mig a tobbi ajinlat tartalmi elem6re pedig a legkedvez6bb tartalmi
elemhez viszonyitva egyenesen ar6nyosan kenilnek kioszt6sra a pontsz6mok, a
tartalmi elemek kozotti tenyleges .ktll6nbseg alapjin [Kdzbeszerzesi Hatos6g
ftmutat6 III A.l. pont bb) alpont - Y\E 2012. jfnius 0l ] Aj6nlatkero a maxim6lisan
(legkedvez6bbkent) el6irt 50 napt6ri napn6l kedvezobb (magasabb) mertek
megajanlasa eseten is a pontsz6mit6skor az 50 naptari naphoz viszonyitva osztja ki a
tdbbi ajanlat vonatkozo tartalmi elem6re a pontsz6mot (pl. egyik ajinlattevb 52
naptiri napos, mig m6sik aj6nlattev6 48 napt6ri napos megaj6nl6sa esetdn is
ajinlatkero az 50 naptitri naphoz viszonyitva osztja ki a 48 naptiri napos megajilnl6st
tarlalmazo afirnlatr a a pontsz6mot).

2. Organiz6ci6s terv:

Az Organizircios terv ertekelese az abszohlt ertekeles modszerevel (pontozassal)
tdrtenik az ertekeles az al6bbiakban meghatirozott szolg6ltat6si szinteknek valo
megfeleles alapjin.

Az aji,nlat tartalmazza a jelen projektre kidolgozott organiz6cios
tervet a jelen ajinlatteteli dokumentdcio IX. l. 12) pontban

meghatirozott minim6lis tartalommal.
0 pont

Aj6nlattev6 a jelen projektre kidolgozott organizitcios tervet az

ajinlatteteli dokumenticio IX. l. 12. pontj6ban meghat6rozott
minim6lis tartalommal kutankent lebontva kesziti el.

50 pont

Aj 6nlattev6 a rdszletes, kutankent kidolgozot t organizircios terveben
szereplo nagykockizatr: munkafolyamatokra reszletes eljarasi
modszereket (procedrirdkat) dolgoz ki

100 pont

Aj6nlatkero a beerkezett aj6nlatokat fiiggetlen es az dsszef6rhetetlensegi
szab6lyoknak is megfelelo szakert6kkel ertekelteti.

A- .7,aa/t / tz
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Az organiz6cios tervet az alitbbi tenyez6k alapjiln kell vizsgrllni:

- Felvonul6si terv kidolgozotts6ga es Osszhangja a bekdto utak, berendezes alapok
kiegeszitesi es megerositesi igenyevel.

- Felvonulisi terv kidolgozotts6ga es dsszhangja a berendezes mobilizdcios,
6t szerelesi, demob i I iz6ci6 s munkafo lyamat6val.

- Nagykockiaatt munkafolyamatok ismertetdse, ezekkel kapcsolatos elj6r6si
szab6lyok megalapozotts6ga.

Ar szempont:

Netto vallalkozoi dij (Ft)

Az 6r szempont vonatkozds6ban a forditott ar6nyosit6s m6dszere kenil alkalmazasra,
amelyben a legkedvez6bb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maxim6lis pont (fels6
ponthatir) kenil kioszt6sra, mig a tobbi qdnlat tartalmi elemere pedig a
legkedvez6bb tartalmi elemhez viszonyitva forditottan arinyosan kenilnek
kioszt6sra a pontsz6mok, a tartalmi elemek kozotti t6nyleges ktil6nbs6g alapjhn
[Kozbeszerzesi Hat6s6g irtmutato III.A.l. pont ba) alpont -l<Ezotz.jtnius 01.]

V.2.6) A nyertes ajinlattev6 neve, cime, az ellenszolgiltatis tisszege 6s ajinlata kiv6laszt6s6nak
indokai:

Aj6nlattev6 neve:

MB 2001 Konzorcium
1. tag: MB 2001 Olajipari Szotgriltat6 Kft.

(5000 Szolnok, K6riisi [t 43.)
2, tag: Reolservice Olajipari Szolgiltat6 Kft.

(1103 Budapest, Olajliget u.24.)

Ajinlattevd sz6khelye: 5000 Szolnok, Kdriisi it 43.

Indokol6s: Aj6nlattev6 6rvdnyes ajimlatatartalmazzaaz dsszessdgeben legel6nydsebb aj6rnlatot, amely
a rendelkezdsre 6llo anyagi fedezet mert6k6re tekintettel is megfelelo.

V.2.7) A nyertes ajinlatot k0vet6 legkedvez6bb ajr{nlatot tev6 neve, cfme, az ellenszolg6ltatris
iisszege 6s ajrinlata kivilasztrlsrinak indokai: -

447-,4jfuti{h GYula
e{t& Cd(f.dltllt

k6zbeEzon6al rzalrtenlcradO
Laisromcz6m: 0O293

Nett6 iisszesitett ajdnlati 6r AFA iisszege Brutt6 aj6nlati 6r
El6telj esft6s villalat

id6tartama

647 512 000,- Ft 174 828 240,- Ft 822 340 240,- Ft 0 nap



V.2.8) Alvr{llalkoz6(k) ig6nybe v6tele2 X igen o nem

A nvertes ai6nlattevo ajanlat6ban a kozbeszerzesnek az(ok) a r6sze(i). amely(ek)nek teljesit6sehez az

aj6nlattevo alvdllalkozot kivan igenybe venni :

Kritmunkilat, cementez6s, ritalap el6k6szit6s, szfllitis, szelv6nyez6s, felel6s miiszaki vezet6s.

A nvertes aj6nlatot kovet6 legkedvezobb ajdnlatot tev6 ajanlat6ban a k1zbeszerzesnek az(ok) a

resze(i). amely(ek)nek teliesitdsdhez azaiinlattevo alv6llalkozot kiv6n igeny'be vennr:2

V .2.g) Alvillalkoz6(k) megnever6se: 2

Rotaqua Kfl (7673 K6vr[g6sz6l6s,0222122 hrsz.), Cseh Jinos ec. (5094 Tiszajendo R[k6czi [t
81.), Euroline Trans Kft. (5000 Szolnok, Himba u. 2.), Hajdir Liszl| ev. (4200 Hajdirszoboszl6,

Nyugati sor 21.), Geoservice Kft. (3527 Miskolc, J6zsef A. u. 59.), MB G6p6szeti Kft. (5000

Szolnok, K6r0si [t 43.), Athos Olajipari Kft. (5000 Szolnok, Mester u. 35. 7lll40 hrsz.), Nagy

Tibor Mikl6s (5000 Szolnok, Sz6chenyi kiirtt 93.).

V.2.10) Az alkatmassig igazokisriban r6szt vev6 szervezetek2

Az eroforrirst nlujt6 szervezet(ek) es az alkalmassagi kovetelm6ny(ek) megfel6l6se, amely(ek)

igazol/5a erdekeben az ajenlattevo ezen szervezet(ek)re (is) timaszkodik a nyertes aj6nlattev6

ajanlat6ban:

Nagy Tibor Mikl6s (5000 Szolnok, Sz6chenyi kiirirt 93.) - Ajinlati felhivis III..1.3. M2) pont a)

alpont szerinti felel6s miiszaki vezet6.

Az eroforrast nyujt6 szervezet(ek) es az alkalmass6gi k6vetelmeny(ek) megiel6lese, amely(ek)

igazol6sa erdek6ben az ajinlatteyo ezen szervezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes aj6nlatot kdveto

legkedvezobb aj6nlatot tevo ajanlataban: -

V.2.11) Az 6rv6nytelen ajr{nlatot tev6k2

Az ervenltelen aj6nlatot tevok neve, cime es az ewenSrt'elenseg indoka: -

VI. szakasz: Kieg6szit6 inform6ci6k

VI.1 ) Tovfbbi informici6k:2

VI.1.1) A szerz6d6skiit6si morat6rium id6tartama

Kezdete: 2016. augusztus 5. lLejitata'. 2016. augusztus 11.

VI.1.2) Az 0sszegez6s elk6szit6s6nek id6pontja: 2016. auguszhts 1'

VI.1.3) Az iisszegez6s megkiild6s6nek id6pontja: 2016. augtsztus 1'

VI.1.4) Az iisszegez6s m6dositrisinak indoka2

\/I.1.5) Az iisszegez6s m6dositisinak iddpontja2 (edddihhrnn)

vI.l.6) A m6dositott iisszegez6s megkiild6s6nek iddpontja2 (d di d /hh,'nn)

VI.1.7) Az iisszegez6s javitisSnak indoka2

\/I.1.S) Az iisszegez6s javitisinak id6pontj aZ lOOdOthhrnnl
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VI.l.9) A javitott tisszegez6s megkiild6s6nek id6pontja2 (ttti hh nn)

VI.1. l0) Tovibbi informr{cirik:2

I sziiksdg szerinti szamban ismetelje meg

2 atlott eserben
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