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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

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 Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

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

Város: Budpest Postai irányítószám: 1126 
 

II. szakasz: Tárgy 
 

II.1) Meghatározás 
 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Az uránipari zagytározók kármentesítésének bővítése” 
 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

CPV kód: 45240000-1 Vizi létesítmények építése, Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45216250-1 

Védőárok építés, 45247270-3 Víztározó építése  

 

Teljes mennyiség: 

 

Víztermelő kút eltömedékelése  

-es mélységű, 225 mm belső átmérőjű kút kiszerelése, talpig kitisztítása, elcementezése 

szulfátálló cementtejjel.  

 

számolt kútról hatósági ügyintézéshez szükséges dokumentáció készítése.  

 

Víztermelő kutak építése az uránipari I. zagytározó területén  

pontosítása 145 mm-es előfúrással, komplex karottázs méréssel két szakaszban, tervezői 

művezetéssel.  

-18 m vastag zagytest átfúrása száraz fúrással, 318/302 mm acél béléscső beépítése védőcső 

mellett, 225/202 mm PVC béléscső és szűrőrakat beépítése, 2-4 mm-es kavicsolással.  

 kúttisztítás, próbaszivattyúzás, befejező műszeres kútvizsgálatok, vízmintavétel és 

laboratóriumi vizsgálat, vízföldtani napló elkészítése 3 db vízkúthoz.  

 

Kútbekötések megépítése  

mérőjű, 2,0 m 

mélységű (előregyártott ROCLA), zárható akna beépítése, DN 40 mm-es kútfej és 

kútfejszerelvények kiépítése (visszacsapó szelep, golyóscsap, mintavételi csap, nyomásmérő, 

vízhozam-mérő, szabályozó szelep).  

vízszállítású búvárszivattyú beépítése, DK40 KPE 35 fm 

termelőcsővel.  

-, 16,5 fm; D 50-, 295 fm; D 63-, 343 fm; D 90 KPE cső fektetése 476 fm hosszban, max. 

1,0 m mély árok ásással, visszatemetéssel, tömörítéssel.  

ése, aknában csőcsatlakozások és szerelvények beépítése.  

-

es homokágy képzéssel 1098 m hosszon kábel jelölő szalaggal, 10 db kábel jelző kővel, vagy 

táblával. A beszerzendő és fektetendő erőátviteli kábel típusa: SZAMKAM 4X50 SM., hossza: 
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1098 m. A beszerzendő, fektetendő jelzőkábelek: SZRMKVM-J 1 kV 10x2,5mm2 -295 m; 

SZRMKVM-J 1 kV 19x2,5mm2 -353 m; SZRMKVM-J 1 kV 30x2,5mm2 -451 m;  

 visszatemetéssel, tömörítéssel 70 x 40 cm szelvényméretben, 10 cm-

es homokágy képzéssel 1098 m hosszon kábel jelölő szalaggal, 10 db kábel jelző kővel, vagy 

táblával. A beszerzendő és fektetendő erőátviteli kábel típusa: SZAMKAM 4X50 SM., hossza: 

1098 m. A beszerzendő, fektetendő jelzőkábelek: SZRMKVM-J 1 kV 10x2,5mm2 -295 m; 

SZRMKVM-J 1 kV 19x2,5mm2 -353 m; SZRMKVM-J 1 kV 30x2,5mm2 -451 m;  

-

es homokágy képzéssel 80 m hosszon kábel jelölő szalaggal. Beszerzendő és fektetendő kábel: 

SZAMKAM 0,6/1kV 4x50 mm2 , hossz: 80m.  

-Kábel H07RN-F 450/750V gumiköpenyes vezeték 3x2,5 mm2, réz vezetőérrel 

(GT) beszerzése, elhelyezése tartószerkezetre 120m hosszban.  

-Kábel H07RN-F 450/750V gumiköpenyes vezeték 4x2,5 mm2, réz vezetőérrel 

(GT) beszerzése, elhelyezése tartószerkezetre 120m hosszban.  

vezérlőszekrények főbb alkotóelemei: szonda vezérlő, kismegszakítók, motorvédő.  

 

Érintésvédelmi, villámvédelmi mérések elvégzése, üzembe helyezéshez szükséges dokumentációk 

elkészítése.  

Részletes adatokat a Tenderdokumentáció tartalmazza  

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: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1) 

bekezdés 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 [- ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [- ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 2017.09.14-  

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése:2  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1  

A szerződés száma: Rész száma:2 - Elnevezés: "Az uránipari zagytározók kármentesítésének 

bővítése”  

Az eljárás eredményes volt: igen 
 

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 
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): - 
 

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)  

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

 

ALISCA BAU Építőipari Zrt. Ajánlattevő székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30. 

Ajánlati ár (nettó Ft) (tartalékkerettel együtt): 56.381.124 Ft 

Késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalási árra vetítve 

(%/nap): 

0,3 %/nap 

 
MECSEKÉRC Zrt., 7633 Pécs, Esztergár L. u. 19. 

Ajánlati ár (nettó Ft) (tartalékkerettel együtt): 46.533.988 Ft 

Késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalási árra vetítve 

(%/nap): 

0,3 %/nap 

 

Mind a két Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel megfeleltek az előírt követelményeknek. 
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 Az ajánlattevő neve: 

ALISCA BAU 

Építőipari Zrt. 

Az ajánlattevő neve:  
MECSEKÉRC Zrt. 
 

Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám  

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

1. nettó 

vállalkozási díj: 

50 82,71 4.135,50 100 5.000 

2. vállalt 

késedelmi kötbér 

mértéke: 

50 100 5.000 100 5.000 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  9.135,50  10.000,00 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - 
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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: 

Értékelési szempontok:    Súlyszám: 

1. nettó vállalkozási díj (Ft.):   50 

2. vállalt késedelmi kötbér mértéke (nettó vállalkozási díj %-a / nap): 50 

 

A módszer(ek) meghatározása, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza 

[Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. számú melléklet 1.ba) alpont - KÉ 2016. december 21. 

szerint]. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (100) adja, a többi 

ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan 

arányosan számolja ki a pontszámokat. 

A nettó vállalkozási díj szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül 

alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont 

(felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a 

pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság 

útmutató 1. számú melléklet 1.ba) alpont - KÉ 2016. december 21. szerint]. 

Ajánlatkérő a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza 

[Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. számú melléklet 1.bb) alpont - KÉ 2016. december 21. 

szerint]. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, 

100) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

A „Vállalt késedelmi kötbér mértéke” részszempont vonatkozásában az egyenes 

arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi 

elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi 

elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek 

kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján 

[Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. számú melléklet 1.bb) alpont - KÉ 2016. december 21. 

szerint]. 

Az egyes szempontokra adott pontszámok a részszemponthoz tartozó súlyszámmal 

felszorzásra, majd az így súlyozott pontszámok összeadásra kerülnek, a matematika 2 

tizedesre történő kerekítési szabályai szerint. Az eljárás nyertese a legmagasabb 

összpontszámot elérő érvényes ajánlat lesz. Összpont egyenlőség esetén a Kbt. 77. § (5) 

bekezdésében rögzítettek szerin kell eljárni. Az értékelésben csak az érvényes ajánlatok 

vesznek részt. 

Alkalmazandó képletek: 

 

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) 
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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) 

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által az adott ajánlati elemek azon 

legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a megadott 

ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg az ajánlatkérő által az adott 

ajánlati elemekre vonatkozó azon elvárások, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem 

nem lehet: 

2. szempont esetén: 
Késedelmi kötbér: Minimálisan elvárt a nettó vállalkozói ár 0,1 %-a / nap. Ajánlatkérő 

előírja, hogy a késedelmi kötbérre tett vállalás esetén a 0,3 %-nál nagyobb vállalás esetén 

az ajánlati elemet a 0,3 % vállalással azonos maximált pontszámmal számolva értékeli. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: MECSEKÉRC Zrt., 7633 Pécs, Esztergár L. u. 19., nettó 

tartalékkerettel 46.533.988.-Ft, késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalási árra vetítve 

0,3%/nap, összességében legkedvezőbb ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő nem nevezi meg a   

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:2 

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: - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nyertes ajánlattevő esetében: AQUADRILL 92 Kft., 
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1067 Budapest, Podmaniczky 43. 1. em. 1., nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 

tevő esetében: - 

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: AQUADRILL 92 Kft., 1067 Budapest, Podmaniczky 

43. 1. em. 1., az M.1) alkalmassági feltételeket biztosítja (összességében nettó 30 millió 

forint értékű víztermelő kút/kutak építése referenci, mely magában foglal mélyfúrású kút és 

vonalas vízilétesítmény (víziközmű) építést) 

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: 2017/10/12 Lejárata: 2017/10/21  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/10/10 
 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/10/11 
 

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: szerződéskötés tervezett időpontja: 2017/10/24 11.00 
 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  

2 adott esetben 
 

 


