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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Bányászati célú mélyfúrások elzárása 2020

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 mélyfúrások elzárása 2020

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000411242020

2020.07.08 14:59:02

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A nem hasznosítható, 5 db használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás (szénhidrogén kút) biztonságba helyezése, elzárása az ajánlati
dokumentációban szereplő felszámolási terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározott kútjavító berendezéssel és
személyzettel. A kútmunkálatok elvégzéséhez szükséges kútmunkálati folyadékok biztosítása a kútból kiöblített folyadékok, veszélyes
hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A kútmunkálat során a 5 db kútra vonatkozóan összesen 7 db cementdugó elhelyezése, 2 db
szelvényezési művelet végrehajtása és 2 db béléscső dugó elhelyezése. A kútmunkálatok során valamennyi kút vonatkozásában
széndioxid tartalmú réteg harántolása lehetséges. A kútjavító berendezés elhelyezéséhez a megközelítési útvonalak készítése,
megerősítése, kútjavító berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészítése. A műveletek befejezése után a bekötő utaknak és alapoknak
a természetes környezeti, eredeti állapotba történő visszaállítása. Opciók ismertetése: A nem hasznosítható 2 db használaton kívüli
bányászati célú mélyfúrás (szénhidrogén kút) biztonságba helyezése, elzárása az ajánlati dokumentációban szereplő felszámolási
terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlatkérő az opció szerinti feladatokat mindkét kút
vonatkozásában, vagy csak 1 kút vonatkozásában megrendelheti nyertes ajánlattevőtől. Az opció lehívására abban az esetben kerül sor
, amennyiben Ajánlatkérő fedezete ezen feladatok megrendelésére is fedezetet nyújt.

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:

2020/S 085-202035

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

86

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:

2

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

EKR000411242020

Adószáma

GOLDMINCO Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 7673 Kővágószőlős, Hrsz 0222/22

12621077202

Az M2) c) alkalmassági követelményre bemutatott szakembereken felüli többlet szakemberek száma (min: 0 értékelt max. 4): 4;
Nettó ajánlati ár (opcióval együtt) (Ft): 546.400.000,- Ft; Organizációs terv: 50 pont. Közös ajánlattevők ajánlata a
jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, vagyis érvényes.

MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft., Magyarország 5000 Szolnok, Kőrösi Út 43

11264965216

Az M2) c) alkalmassági követelményre bemutatott szakembereken felüli többlet szakemberek száma (min: 0 értékelt max. 4): 4;
Nettó ajánlati ár (opcióval együtt) (Ft): 526.215.000,- Ft; Organizációs terv: 50 pont. Közös ajánlattevők 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.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

GOLDMINCO Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

9204.8

Szöveges értékelés:

Közös ajánlattevők ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel.

MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

9500

Közös ajánlattevők 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.

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

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:
Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány ért-i szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás
nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a
legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatok ért.-i szempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0–100. Az „Az M.2.c) alkalmassági követelményre bemutatott szakembereken
felüli többlet szakemberek száma (min. 0 értékelt max. 4)” minőségi szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül
alkalmazásra. Az Organizációs terv értékelése az abszolút értékelés módszerével (pontozással) történik a dokumentációban
meghatározott szolgáltatási szinteknek való megfelelés alapján. Az ár szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül
alkalmazásra.
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:
MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft., Magyarország 5000 Szolnok, Kőrösi Út 43

11264965216

Nettó ajánlati ár (opcióval együtt) (Ft): 526.215.000,- Ft. Ezen ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot (
összpontszám: 9500,00 pont).
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:
Szállítás, útalap előkészítés, földmunkák, szelvényezés, gépészeti szervizszolgáltatások, Packer szerviz
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

EKR000411242020

Cseh János ec. 22756118-2-16, EKOL Logistics Kft. 24725707-2-43, MB Gépészeti Kft. 12662177-2-16, Hajdúné Vékony Terézia
ev. 72592393-2-29, Geoservice Kft. 10357080-2 -05, Athos Olajipari Szolgáltató Kft. 13066938-2-16
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.2.8) 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

Adószáma

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

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

2020.06.26

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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2020.06.26
2020.06.26

2020.07.06

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa
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