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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:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

53A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 053-122031A 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

Alap megrendelés: 7 darab használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás teljeskörű rekultivációja. A kivitelezés során az alábbi 
munkálatokat kell elvégezni a 7 db kútkörzetre vonatkozóan összesen (a megadott mennyiségek becsült adatok): — Bejáró út javítása, 
megerősítése (2760 m2) — Földkitermelés akna mellől (140 m3) — Térbeton, mélyalap, kútakna feltörése (1860 tömör m3) — 
Betontörmelék rakodása (fel és le) (3670 laza m3) — Betontörmelék szállítása (43100 km*laza m3) — Betontörmelék átadása 
hasznosításra (3670 m3) — Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (40 m3) — Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét 
szállítása (360 km*m3) — Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (40 m3) — Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap 
kitermelése (20 tömör m3) — Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap elszállítása engedéllyel rendelkező telephelyre (1680 km*
lazam3) — Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap ártalmatlanítása (40 laza m3) — Termőföld utánpótlás (1860 tömör m3) — 
Termőföld rakodás (fel és le) (2392 laza m3) — Termőföld szállítás (68540 km*laza m3) — Deponált termőföld planírozása, 
tereprendezés (4300 m2) — Agrotechnikai rekultiváció, területrendezés (8900 m) — Nem szennyezett talaj kitermelése és visszatöltése
(10 m3) — Fakivágás, bozótirtás — Csőfej átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) — Ellenőrző 
mintavétel laborvizsgálattal (43 db) — A megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (2760 m2) — Zöldkár (7700 m2) — 
talajvédelmi terv (behordásra kerülő talaj) 7 db — A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep 
felszerelése) a tényleges mennyiség alapján kerül elszámolásra. Opciók ismertetése: Opciós megrendelésként maximum 2 darab 
használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás teljeskörű rekultivációja. A kivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni a 2 db 
kútkörzetre vonatkozóan összesen (a megadott mennyiségek becsült adatok): — Bejáró út javítása, megerősítése (510 m2) — 
Földkitermelés akna mellől (40 m3) — Térbeton, mélyalap, kútakna feltörése (596 tömör m3) — Betontörmelék rakodása (fel és le) (
1130 laza m3) — Betontörmelék szállítása (30200 km*laza m3) — Betontörmelék átadása hasznosításra (1130 m3) — Homok, 
zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (5 m3) — Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét szállítása (100 km*m3) — Homok, 
zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (5 m3) — Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap kitermelése (30 tömör m3) — Veszélyes
hulladéknak minősülő fúrási iszap elszállítása engedéllyel rendelkező telephelyre (2540 km*lazam3) — Veszélyes hulladéknak 
minősülő fúrási iszap ártalmatlanítása (60 laza m3) — Termőföld utánpótlás anyagár (650 tömör m3) — Termőföld rakodás (fel és le) (
921 laza m3) — Termőföld szállítás (18420 km*laza m3) — Deponált termőföld planírozása, tereprendezés (1215 m2) — Agrotechnikai 
rekultiváció, területrendezés (3747 m) — Nem szennyezett talaj kitermelése és visszatöltése (15 m3) — Fakivágás, bozótirtás — Csőfej 
átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) — Ellenőrző mintavétel laborvizsgálattal (9 db) — A 
megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (510 m2) — Zöldkár (770 m2) — Talajvédelmi terv (behordásra kerülő talaj) 
2 db — A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) a tényleges mennyiség 
alapján kerül elszámolásra.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

2015. évi CXLIII. törvény Második Része, XV. fejezet szerinti eljárás

Uniós Nyílt eljárás
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IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó összesített ajánlati ár: 99736580 HUF. Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást, amely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.

24291330203Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szegedi Út 4.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

Értékelési szempont a legalacsonyabb ár.Szöveges értékelés:

Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó összesített ajánlati ár: 99736580 HUF. Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, 
dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, az ajánlati felhívásban előírt
alkalmassági feltételeknek megfelelt, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére, .

24291330203Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, Szegedi Út 4.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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1./ Ajánlattevő a „Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról tárgyú nyilatkozatban azt jelölte, hogy 
változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció IX. 1) 7. pontjában előírta, hogy Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 2./ Ajánlattevő ajánlatában az 
EKR-en keresztül benyújtott „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” (Továbbiakban EEKD) megnevezésű dokumentum II
. rész: A pontjában a „gazdasági szereplőre vonatkozó információk” pont, D szakaszában az „Információk azokról az 

23440500203Regreen Field Korlátolt felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, 6433/23 Helyrajzi szám

1./ Az EKR rendszerben lévő Kbt. 67.§ (4) bekezdésre vonatkozó nyilatkozat nincsen kitöltve, valamint jelölve. 2./ Ajánlattevő 
ajánlatában az EKR-en keresztül benyújtott „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” (Továbbiakban EEKD) megnevezésű 
dokumentumban úgy nyilatkozott, hogy igénybe vesz alvállalkozót, azonban nem csatolta ajánlatában az ajánlati felhívás VI.3) 2. 
pontjában előírt, a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 3./ Ajánlattevő ajánlatában az EKR-en keresztül benyújtott „
Egységes európai közbeszerzési dokumentum” (Továbbiakban EEKD) megnevezésű dokumentumban úgy nyilatkozott, hogy 
igénybe vesz alvállalkozót, azonban az alvállalkozót nem vette fel a gazdasági szereplők közé. 4./ Ajánlatkérő az ajánlati felhívás 
VI.3) 2. pontjában előírta, hogy a szakmai ajánlat részeként a Fü-03, Fü-14 mélyfúrásokkal kapcsolatban az ajánlathoz csatolni 
kell az ajánlattevőnek a mélyfúrásnál lévő veszélyes hulladék (EWC 010505 vagy EWC 010506 olaj tartalmúfúróiszapok és 
hulladékok) befogadására vonatkozó befogadói nyilatkozatot a veszélyes hulladék befogadására jogosult társaságtól, valamint a 
részletes árajánlatot. Ajánlattevő nem nyújtotta be a veszélyes hulladék befogadására vonatkozó befogadói nyilatkozatot. A 
fentiek alapján a BQ Mérnöki Iroda Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

11393803203BQ Mérnöki Iroda Kft., 6722 Szeged, Bécsi Krt 23. A. fszt. 1.

1./ Közös ajánlattevők az EKR-en keresztül benyújtott „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” (Továbbiakban EEKD) 
megnevezésű dokumentumban úgy nyilatkoztak, hogy igénybe vesznek alvállalkozót, azonban nem csatolták ajánlatukban az 
ajánlati felhívás VI.3) 2. pontjában előírt, a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 2./ Közös ajánlattevők az EKR-en 
keresztül benyújtott „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” (Továbbiakban EEKD) megnevezésű dokumentumban úgy 
nyilatkoztak, hogy igénybe vesznek alvállalkozót, azonban az alvállalkozót nem vette fel a gazdasági szereplők közé. 3./ Közös 
ajánlattevők nem csatolták ajánlatukban a közbeszerzési dokumentum IX. 1) 4. pontjában előírt Közös ajánlattevő megjelölése 
tárgyú nyilatkozatot. (4. számú melléklet). 4./ Közös ajánlattevők nem nyújtották be a közbeszerzési dokumentum IX.1) 19. 
pontjában előírt nyilatkozatot a felelősségbiztosítás megkötéséről vagy kiterjesztéséről. (12. számú melléklet) A fentiek alapján a 
GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. és Euro-Konzorcium Speciál Transzport Zrt. közös 
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

10499449242GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft., 1089 Budapest, Bíró
Lajos Utca 51.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Mezei László (6414 Pirtó, Petőfi u. 73.) - AF III.1.3. M2) a) pont szerinti köv., Farkas Tamás (6400 Kiskunhalas, Fenyő u. 20/a.) - 
AF III.1.3. M2) b) pont szerinti köv., Vetraforce Kft. 22962629-2-42 - AF III.1.3. M2) c) pont szerinti köv.

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

Szállítás, mérnöki tanácsadás, csőfej átalakítás.

Mezei László (6414 Pirtó, Petőfi u. 73.), Farkas Tamás (6400 Kiskunhalas, Fenyő u. 20/a.), Vetraforce Kft. 22962629-2-42
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.05.16 12:21:55 Bvhkft

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

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:

2019.05.26Lejárata:2019.05.17Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe” pontban úgy nyilatkozott, hogy igényben vesz 
alvállalkozót, azonban olyan alvállalkozót adott meg, akinek a kapacitásait is igénybe veszi. 3./ Ajánlattevő nem nyújtotta be a 
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 4./ Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta ajánlatában az ajánlati felhívás VI.3) 2. 
pontjában előírt, a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 5./ Ajánlattevő a felelősségbiztosítás kiterjesztésére vagy 
megkötésére vonatkozó nyilatkozatban nem húzta alá a megfelelő hivatkozást. 6./ Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) 2. 
pontjában előírta, hogy a szakmai ajánlat részeként a Fü-03, Fü-14 mélyfúrásokkal kapcsolatban az ajánlathoz csatolni kell az 
ajánlattevőnek a mélyfúrásnál lévő veszélyes hulladék (EWC 010505 vagy EWC 010506 olaj tartalmú fúróiszapok és hulladékok) 
befogadására vonatkozó befogadói nyilatkozatot a veszélyes hulladék befogadására jogosult társaságtól, valamint a részletes 
árajánlatot. Ajánlattevő nem nyújtotta be a veszélyes hulladék befogadására vonatkozó befogadói nyilatkozatot. 7./ Ajánlattevő 
ajánlatában nem csatolta a kapacitást nyújtó szervezet(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintáját. 8./ A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján „csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt.”. Ajánlattevő ajánlatában nem csatolt a kapacitást nyújtó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt A fentiek alapján a Regreen Field 
Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
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