ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001090062018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

I. meddőhányó tájrendezése

Ajánlatkérő
neve:

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság

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:

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
25740136

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU110

Lovász

lovasz.gyorgy@bvh.hu

Telefon:

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

www.bvh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
I. meddőhányó tájrendezése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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1126

Ország:

Magyarország

Tartsay Vilmos Utca 3. I. emelet

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

György
+36 12010611

Fax:

+36 12014516

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A munkák fő részei: Szennyezett talaj kitermelése, áthalmozása (a szennyeződéssel érintett terület 3700 m2, a szennyeződés max.
mélysége 3,4 m): 6000 tömör m3 keretmennyiség Talajtakarás: a talajtakarással érintett ter. nagysága mintegy 42000 m2, a takaróföld
szükséglet: 42000 tömör m3 keretmenny. (22000 tömör m3 keretmenny. takaróföld beszerzése, kitermelése és gépkocsira rakása,
továbbá a teljes 42000 tömör m3 keretmenny. szállítása és beépítése az AD-ban leírtaknak megfelelően Vállalkozó feladata).
Növényesítés: - Fűmag vetés: 42000 m2 840 kg fűmagkeverékkel, - Erdősítés: 42000 m2, 11340 db facsemetével és bokorkísérővel.
Kiegészítő munkák: - Övárkok áthelyezésére, módosítására vonatkozó kiviteli- és megvalósulási terv készítése: 2 x 1-1 db, - Övárok
áthelyezése várhatóan 100 fm hosszban, - Övárok szintjének módosítása a nyomvonal megtartása mellett maximum 600 fm hosszban, Szintvonalas megvalósulási térkép készítése 1 db - Szöveges összefoglaló az elvégzett munkákról 1 db

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második 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:

2018/S 246-564890

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

249

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

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Igen

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:

5

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

RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
6400 Kiskunhalas, Vörösmarty Utca 5.

12505715203

Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. 1. értékelési
szempont: Nettó vállalkozói díj (tartalékkerettel együtt) (HUF) - súlyszám:70: 120172500,- HUF, P1=100 pont. 2. részszempont:
Vállalat késedelmi kötbér mértéke (%/nap) - súlyszám: 30: 0,3%/nap: 0,3%/nap, P2=100 pont.

MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7633 Pécs, Esztergár Lajos 11563192202
Utca 19
Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. 1. értékelési
szempont: Nettó vállalkozói díj (tartalékkerettel együtt) (HUF) - súlyszám:70: 174552000,- HUF, P1=69,16 pont. 2.
részszempont: Vállalat késedelmi kötbér mértéke (%/nap) - súlyszám: 30: 0,3%/nap: 0,3%/nap, P2=100 pont.

PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, 7632 Pécs, 12491296202
Faiskola Utca 3
Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. 1. értékelési
szempont: Nettó vállalkozói díj (tartalékkerettel együtt) (HUF) - súlyszám:70: 232048425,- HUF, P1=52,27 pont. 2.
részszempont: Vállalat késedelmi kötbér mértéke (%/nap) - súlyszám: 30: 0,3%/nap: 0,3%/nap, P2=100 pont.

Ökoproject Eger Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 3300 Eger, Szvorényi Utca 10 12515886210
Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. 1. értékelési
szempont: Nettó vállalkozói díj (tartalékkerettel együtt) (HUF) - súlyszám:70: 269671500,- HUF, P1=45,12 pont. 2.
részszempont: Vállalat késedelmi kötbér mértéke (%/nap) - súlyszám: 30: 0,3%/nap: 0,3%/nap, P2=100 pont.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

10000

Szöveges értékelés:

Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot és az ajánlati ára a
rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.

MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8119.10

Szöveges értékelés:

PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Részvénytársaság

6658.90

Szöveges értékelés:

Ökoproject Eger Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:
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6158.40

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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:
Részszempontok: • Minőségi szempont: vállalt késedelmi kötbér mértéke (nettó vállalkozási díj %-a / nap) Súlyszám: 30 A „Vállalt
késedelmi kötbér mértéke” minőségi szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra (KH Útmutató 1.
számú mellékletének A.1. pont bb) alpont – KÉ 2016. évi 147. szám). Az ár szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere
kerül alkalmazásra (KH útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) alpont – KÉ 2016. évi 147. szám). A Kbt. 77. § (1) bek alapján
az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: MK1. értékelési szempont: vállalt késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 0,3%/nap. A
Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet: MK1.: 0,1%/nap • Ár szempont:
nettó vállalkozási díj tartalékkerettel együtt (Ft) Súlyszám: 70 Az ár 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 [Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) alpont].
Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400
Kiskunhalas, Vörösmarty Utca 5.

12505715203

Az ellenszolgáltatás összege 120172500,- HUF. Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot
és az ajánlati ára a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Földmunka, növénytelepítés.
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Trínium Alfa Kft. (6400 Kuskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.), adószám: 23500721-2-03
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:
Trínium Alfa Kft. (6400 Kuskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.), adószám: 23500721-2-03. Ajánlati felhívás III.1.3. M1) pontja alapján
földmunka kapacitás biztosítása.

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

Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szegedi Út 4. 24291330203
Az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.03.19

Kezdete:

Lejárata:

2019.03.29

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.18

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.03.18

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.03.18 13:10:12

Bvhkft

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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