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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Bányászati célú kutak teljes körű rekultivációja

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 Nemzeti azonosítószám
Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Tartsay Vilmos Utca 3. I. emelet

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Lovász

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

lovasz.gyorgy@bvh.hu

Telefon:

EKRSZ_
25740136

1126

Ország:

Magyarország

György
+36 12010611

Fax:

+36 12014516

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
Bányászati célú kutak teljes körű rekultivációja

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000322432020

2020.07.10 12:49:36

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások teljes körű bányászati rekultivációja 2020 A feladatok részletes leírása a Közbeszerzési
Dokumentációban található. Alap megrendelés: 8 darab használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás teljes körű rekultivációja.
Akivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni a 8 db kútkörzetre vonatkozóan összesen (a megadottmennyiségek becsült
adatok): — Bejáró út javítása, megerősítése (56 000 m2) — Földkitermelés akna mellől (160 m3) — Térbeton, mélyalap, kútakna
feltörése (835 tömör m3) — Betontörmelék rakodása (fel és le) (1 660 laza m3) — Betontörmelék szállítása (35 450 km * laza m3) —
Betontörmelék átadása hasznosításra (1 660 m3) — Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (55 m3) — Homok,
zöldhulladék, altalaj, szemét szállítása (1 025 km * m3) — Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (55 m3) — Veszélyes
hulladéknak minősülő fúrási iszap kitermelése (40 tömör m3) — Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap elszállítása engedéllyel
rendelkező telephelyre (9 000 km * lazam3) — Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap ártalmatlanítása (60 laza m3) — Termőföld
utánpótlás (905 tömör m3) — Termőföld rakodás (fel és le) (1 315 laza m3) — Termőföld szállítás (28 640 km * laza m3) — Deponált
termőföld planírozása, tereprendezés (2 494 m2) — Agrotechnikai rekultiváció, területrendezés (6 700 m) — Nem szennyezett talaj
kitermelése és visszatöltése (20 m3) — Fakivágás, bozótirtás (0,1 ha) — Csőfej átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő,
tűszelep felszerelése) — Ellenőrző mintavétel laborvizsgálattal (30 db) — A megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (
5 600 m2) — Zöldkár (6 780 m2) — Talajvédelmi terv (behordásra kerülő talaj) 8 db — A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás,
csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) atényleges mennyiség alapján kerül elszámolásra.

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

2020/S 068-161738

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

70

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
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6400 Kiskunhalas, 24291330203
Szegedi Út 4.
A felhívás III.1.3.) M2) a) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai
tapasztalata (max. 12 hónap): 14 Nettó ajánlati ár (opcióval együtt) (Ft): 98.968.803,- Ft Csőfej átalakítás díja (nettó Ft/db)
52.500,- Ft Ajánlattevő benyújtott igazolásai, nyilatkozatai alapján az alkalmassági követelményeknek megfelel, kizáró okok
hatálya alatt nem áll, benyújtott ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok,
valamint a jogszabályok előírásainak, melyre tekintettel érvényes.

Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft., Magyarország 2100 Gödöllő, Ganz
Ábrahám Utca 2.

12945609213

A felhívás III.1.3.) M2) a) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai
tapasztalata (max. 12 hónap): 0 Nettó ajánlati ár (opcióval együtt) (Ft): 107.022.538,- Ft Csőfej átalakítás díja (nettó Ft/db)
60.000,- Ft Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) – (3) bekezdései alapján megfelelő, az ajánlat érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

1000.00

Szöveges értékelés:

Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.

829.75

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az 1. értékelési részszempont (Nettó ajánlati ár (opcióval együtt) (Ft)) esetében a pontszámok megadása a Közbeszerzési Hatóság
Útmutatójának (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) VI.1.A. 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. értékelési részszempont (csőfej átalakítás nettó Ft/db) esetében a pontszámok megadása a Közbeszerzési Hatóság Útmutatójának
(KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) VI.1.A. 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 3. értékelési
részszempont (M2) a) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai
tapasztalata (max. 12 hónap)) esetében a pontszámok megadása a Közbeszerzési Hatóság Útmutatójának (KÉ 2019. évi 227. szám;
2019. november 26.) VI.1.A. 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6400 Kiskunhalas,
Szegedi Út 4.

24291330203

Nettó ajánlati ár (opcióval együtt) (Ft): 98.968.803,- Ft Ajánlattevő ajánlata érvényes és ajánlata a legjobb ár-érték arányú
ajánlat.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
hulladékkezelés, környezetvédelmi tanácsadás, csőfej átalakítás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
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Mezei László (6414 Pirtó, Petőfi S. u. 73.) 8396225095, Vetraforce Kft. (1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) 22962629-2-42
V.2.11) 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:
Mezei László (6414 Pirtó, Petőfi S. u. 73.) 8396225095, III.1.3) M2) a pontja; Vetraforce Kft. (1151 Budapest, Mogyoród útja 42.)
22962629-2-42, III.1.3) M2) c pontja

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
BQ Mérnöki Iroda Kft., Magyarország 6722 Szeged, Bécsi Krt 23. A. fszt. 1.

Adószáma
11393803206

AT ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás
kérésben foglaltakat, nem felel meg a jogszabályokban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek az
alábbiak szerint: • AK a felhívás VI.3) 2. pontjában előírta, hogy csatolni kell a Pe-1, Fü-14 mélyfúrásokkal kapcsolatban 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. AT ajánlata nem
tartalmazza a befogadó nyilatkozatot. • AT az ajánlatban benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozat és az előszerződés alapján az M2) a) alkalmassági követelményre igazolására és egyúttal a 3. értékelési
részszempontra W.J. kapacitást nyújtó személyt, mint természetes személyt, magánszemélyt mutatja be, mint teljesítésbe
bevonni kívánt szakembert. Ugyanakkor az ajánlat 3-8. oldalán benyújtott önéletrajzból megállapítható, hogy W.J. szakember az
R. Kft. munkavállalója. AT nem oldotta fel a fenti ellentmondást. • AT által benyújtott EEKD II. részének B pontjában nem került
feltüntetésre a gazdasági szereplő képviselőjének születési helye és ideje. • AT által benyújtott EEKD II. részének D pontja nincs
kitöltve, azonban a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat alapján ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy olyan alvállalkozót is
igénybe kíván venni a teljesítés során, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe. AT nem oldotta fel a fenti
ellentmondást. • W.J. kapacitást nyújtó személy által benyújtott EEKD II. részében A pontjában az adószámnál tüntette fel a
kapacitás nyújtó személy adóazonosító jelét. • W.J. kapacitást nyújtó személy által benyújtott EEKD II. rész A pontjában az „e) A
gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze
azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?” kérdésnél az elektronikus elérhetőségnél feltüntette a
NAV köztartozásmentes adózói adatbázisának elérhetőségét. Azonban kapacitást nyújtó személy esetében az e) kérdésre adott
adat elektronikusan nem érhető el, nem szerepel az adatbázisban. • W.J. kapacitást nyújtó személy által benyújtott EEKD II.
részének B pontjában nem került feltüntetésre a születési helye és ideje. • W.J. kapacitást nyújtó személy által benyújtott EEKD
III. részének B pontjában valamennyi kérdés esetében elektronikus elérhetőségnél feltüntette a NAV elérhetőségét. Azonban
kapacitást nyújtó személy esetében ezen kérdésekre vonatkozó adat elektronikusan nem érhető el, nem szerepel az adatbázisban
. • W.J. kapacitást nyújtó személy által benyújtott EEKD III. részének D pontjában jelzett elektronikus elérhetőségnél a „nem”
választ adta meg. Az EEKD III. rész D. pontjában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g), h) és q) pontja szerinti kizáró okokra vonatkozó
információ az alkalmasságot igazoló személy tekintetében is elektronikusan elérhető. • AT és W.J. kapacitást nyújtó személy
között megkötött előszerződés nem felel meg a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak, mert nem tartalmazza, hogy az
adott szervezet olyan mértékben vesz részt a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e
kapacitásokra szükség van, amely biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben; illetve nem tartalmazza, hogy a kapacitást nyújtó szervezet/személy ténylegesen részt vesz a
teljesítésben. • AK előírta, hogy az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni. AT ajánlata
nem tartalmazza a megfelelő mértékű ajánlati biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolását.

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.05.15

Kezdete:

Lejárata:

2020.05.25

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2020.05.14
2020.05.14

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

2020.05.14 14:58:05
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