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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Budafai meddőhányó vízelvezetés létesítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR001620102019
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

249A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Budafai meddőhányó vízelvezetés létesítése A tervezett vízilétesítmények megvalósítását Mánfa község külterületén, Komlótól D-i 
irányban fekvő tájrendezett Budafai meddőhányón, ill. a meddőhányó D-re eső környezetében kell elvégezni. A vízlevezetés tervezett 
létesítményei 1. Befogadó mederburkolása: 10 fm 2. Vízlevezető árok építése: 427 fm 3. Átközlekedő műtárgyak: 3 db 4. GABION 
fenéklépcsők: 9 db (meglévők) 5. Vízkivezető nyílás: 1 db 6. Energiatörő medence: 1 db (átalakításra tervezett) 7. Földsánc és vápa 
építés: 1.410 fm Előkészítő munkák: A munkaterületen el kell végezni az irtási- és fakivágási munkákat. A vízlevezető árok 
nyomvonalán a tuskókat is el kell távolítani. Földmunka: A tervezett vízilétesítmények megvalósításakor földmunka az árok kotrása és 
a töltés (sánc) építése során történik. - Mederkotrás 0+000 – 0+427 km szelvények között: 1003,2 m3 ebből 0,1 m vtg. humuszos talaj 
mennyisége: 73,2 m3 - Földsánc (töltés) építés: 3.240 m3 A vízlevezető árok kotrása során kitermelt ásványi nyersanyag teljes 
mennyisége (930 m3) a földsáncok építésére kerül felhasználásra, a beruházásra igénybe vett ingatlanok határain belül. A 
meddőhányón tervezett földsáncok megvalósításához (3.240 m3–930 m3 =) 2.310 m3, töltésépítésre alkalmas földanyag beszállítására 
lesz szükség. A beszállítás csak hivatalosan engedélyezett bányából (pl. Komlói kőbánya talajdepójából) történhet. A humuszos 
termőtalaj a 0380/15. hrsz ingatlan 366 m2 kiterjedésű részén kerül elterítésre max. 20 cm vastagságban, a Humuszgazdálkodási 
talajvédelmi tervben foglaltak szerint. GABION kőkosarak, Reno matracok A GABION kőkosarak belső oldalait geotextíliával kell 
bélelni, kitöltésük megfelelő szemcseméretű (LMA 5/40) vízépítési terméskővel történhet. A kőkosarakat rendezett, zúzottkővel 
szükség szerint kiegyenlített tükörre kell elhelyezni. A nyílt mederszakaszokat 0,23 m vastag, terméskő kitöltésű RENO matracokkal 
kell burkolni a kimosódások megakadályozása érdekében. A RENO matracok elhelyezése geotextíliára történik, kitöltésük megfelelő 
szemcseméretű (LMA 5/40) vízépítési terméskővel történhet. A matracokat rendezett, zúzottkővel szükség szerint kiegyenlített tükörre
kell elhelyezni. Átereszek építése: A tervezett 3 db áteresz kereskedelmi forgalomban kapható előregyártott vasbeton szerkezetekből (
CSOMIÉP Kft., vagy azzal műszakilag egyenértékű más termék) épül, amelyeket 15 cm vastag homokoskavics ágyazatra épített 10 cm 
vastag szerelőbetonon kell elhelyezni. Befejező munkák: A földmunkával érintett felületeket rendezni és füvesíteni kell. A füvesítésre 
olyan fűmag keveréket kell alkalmazni, melynek jó a talajvédő hatása és kevés gondozást igényel. A szükséges vetőmagmennyiség 4 
dkg/m2. Részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás 
esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Budafai meddőhányó vízelvezetés létesítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.bvh.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

ÁR és 3. minőségi értékelési szempont: fordított arányosítás, 1., 2., 4. minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás. 
Módszerek leírása részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A felhívás III.1.3.) M/2.1 pont szerinti szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet 
szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) : 46 A kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás 
hónapokban meghatározva ( min. 0, max 24): 24 A jótállási időszak alatt a Megrendelő által bejelentett garanciális hiba 
Vállalkozó általi kijavításának megkezdési időpontja, a bejelentéstől számítva (min. 1 naptári nap max. 5 naptári nap kiszállási 
idő): 1 Vállalt késedelmi kötbér mértéke (legalább 0,5%/nap, értékelt maximum 1%/nap a teljes nettó vállalkozói díjra vetítve 1 
Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül: 45.897.110,- Ft Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati 
felhívásban és a jogszabályokban előírt feltételeknek, ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem áll.

12491296202PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, 
Magyarország 7632 Pécs, Faiskola Utca 3

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

Igen
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VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.03.23Lejárata:2020.03.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi 
indokok alapján: A felhívás III.1.3) pont P/1 pontjában ajánlatkérő előírta, hogy Ajánlattevőnek be kell nyújtania valamennyi 
számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) arra nézve, hogy mióta vezeti a számlákat és volt-e a 
számlákon az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás. 
Az ajánlattevő által csatolt, a Budapest Bank Zrt. által kiállított igazolás nem megfelelő, mert az nem az ajánlatkérő által előírt 
időszak tekintetében került kiállításra. Az eljárást megindító felhívás feladásának napja 2019.12.23. napja volt, az igazolás 
azonban 2020. január 23. napjától kezdődően igazolja, hogy a számlán a vizsgált időszakban (kettő év) egybefüggően 15 napot 
meghaladó sorba állítás nem volt. Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem igazolta, hogy az ajánlattevő számláján az ajánlattételi 
felhívás feladásától (2019. december 23.) visszafelé számított kettő évben egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás nem 
volt.

14683213241Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. , Magyarország 1136 Budapest, Reitter Ferenc Utca 88/a.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot és az ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összegére tekintettel is megfelelő. A felhívás III.1.3.) M/2.1 pont szerinti szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez 
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) : 46 A kötelezően előírt 36 hónapos 
jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva ( min. 0, max 24): 24 A jótállási időszak alatt a Megrendelő 
által bejelentett garanciális hiba Vállalkozó általi kijavításának megkezdési időpontja, a bejelentéstől számítva (min. 1 naptári 
nap max. 5 naptári nap kiszállási idő): 1 Vállalt késedelmi kötbér mértéke (legalább 0,5%/nap, értékelt maximum 1%/nap a teljes
nettó vállalkozói díjra vetítve 1 Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül: 45.897.110,- Ft

12491296202PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, Magyarország 
7632 Pécs, Faiskola Utca 3
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:




