ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000489322020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Mártonbánya vágatainak tömedékelése I. ütem

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

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Lovász

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

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
Mártonbánya vágatainak tömedékelése I. ütem

EKR000489322020

2020.08.07 13:47:34

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Miskolc, Mártonbánya földalatti vágatrendszere egy részének (I. ütem) fúrólyukakon keresztül, homokzaggyal történő tömedékelése
2500 m3 ülepedett homokkal, homok beszerzésével, helyszínre szállításával a tömedékeléshez szükséges teljes infrastruktúra – ide
nem értve a fúrólyukak kialakítását és felhagyását - kiépítésével és üzemeltetésével. 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.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik Része , XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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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

Adószáma

Stone Mining Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 3733 Rudabánya, Sport Út 15 25777893205
Az M/2 pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap
, min. 0, max. 36): 81; Nettó ajánlati ár (Ft): 44.750.000,- Ft. Ajánlattevő benyújtott igazolásai, nyilatkozatai alapján az
alkalmassági követelményeknek megfelel, kizáró okok hatálya alatt nem áll, benyújtott ajánlata mindenben megfelel az eljárást

EKR000489322020

megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok előírásainak, melyre tekintettel érvényes.

Lyukószén Bányászati Befektetési Kft, Magyarország 3532 Miskolc, Lyukóbánya Telep

11079659205

Az M/2 pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap
, min. 0, max. 36): 221; Nettó ajánlati ár (Ft): 99.884.000,- Ft. Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak megfelel, vagyis érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Stone Mining Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1000.0

Szöveges értékelés:

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.

Lyukószén Bányászati Befektetési Kft
Szöveges értékelés:

503.2

Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Nettó ajánlati ár (Ft): a pontszámok megadása a Közbeszerzések Tanácsa Útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)
VI.1.A. 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A felhívás III.1.3.) M/2.pont szerinti szakember MV-VZ vagy
MV-VZ-R, vagy MV-B, vagy MV-BR jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap,
min. 0, max. 36): a pontszámok megadása a Közbeszerzések Tanácsa Útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 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:
Stone Mining Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 3733 Rudabánya, Sport Út 15

25777893205

Nettó ajánlati ár (Ft): 44.750.000,- Ft. Ezen ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot ( összpontszám:
1000,00 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:
felelős műszaki vezető
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
LAUDIS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 21222171-1-05
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:
LAUDIS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 21222171-1-05, Az ajánlati felhívás III.1.3 pontjának M/2 alkalmassági
minimumkövetelménye
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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
2020.07.02

Kezdete:

Lejárata:

2020.07.12

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2020.07.02
2020.07.02

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

2020.07.02 09:26:46

Bvhkft

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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