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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13280631Fax:+36 13280630Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12014516Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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:

Uránipari rekultiváció komplex monitoringKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001647512019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság
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25740136

Tartsay Vilmos Utca 3. I. emelet

Budapest HU110 1126

Lovász György

lovasz.gyorgy@bvh.hu +36 12010611

www.bvh.hu

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda EKRSZ_
41154256

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Budapest HU110 1054

Kabai Ildikó

kabai.ildiko@nagyeskiss.hu

www.bvh.hu
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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:

1A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 001-000567A 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

Az uránipari rekultiváció komplex monitoring rendszer üzemeltetése 2020. április 1. és 2024 március 31. között, éves monitoring 
tervek, a Környezetellenőrzési Szabályzat és a Kibocsátás Ellenőrzési Szabályzat alapján, valamint a mért és származtatott adatok 
átadása A Mecseki uránérc-bányászati és ércfeldolgozási hatásterületen (~ 120 km2) a környezeti elemek rendszeresmegfigyelése 
komplex monitoring rendszer által. A komplex monitoring rendszer üzemeltetése 1.4.2020 és 31.3.2024 közötti időszakban a 
Megrendelőáltal készített, és a hatóság által elfogadott éves monitoring tervek, a Környezetellenőrzési Szabályzat ésa Kibocsátás 
Ellenőrzési Szabályzat alapján, valamint a mért és származtatott adatok átadása vállalkozásikeretszerződés keretében. Átalánydíjas 
elszámolású feladatok: — Negyedéves üzemeltetési jelentés elkészítése, — Fűnyírás, kaszálás, bozótirtás a monitoring objektumok 
környezetében. Tételes elszámolású feladatok: — mérnöki, technikusi közreműködés, — karbantartás, — üzemeltetés, — mintavétel, —
in situ radiometriai vizsgálatok, — laboratóriumi vizsgálatok Becsült főbb feladat mennyiségek: Üzemeltetési jelentés: negyedévente 1 
db Fűnyírás, kaszálás, bozótírtás: évente 1 alkalommal Mérnöki, technikusi közreműködés: 40 mérnöknap / 490 technikusi műszak 
Karbantartás: — monitoring objektumok festése: 555 nm — tisztítószivattyúzás: 118 db Üzemeltetés: — radon monitoring állomások 
üzemeltetése: 6 db — vízszint észlelése automata műszerrel figyelőkútban (12 kút): 624 db — vízszint észlelése automata műszerrel 
figyelőkútban modemmel (25 kút): 400 db Mintavételek: — vízmintavétel (felszín alatti vízből szivattyúzással): 2970 db — szilárd 
mintavétel és minta előkészítés radiometriai vizsgálathoz: 350 db — növényi mintavétel és minta előkészítés radiometriai vizsgálathoz:
130 db In situ radiometriai vizsgálatok: — gammadózis teljesítmény meghatározása: 15200 db — radon vizsgálat - Levegő pillanatnyi 
222Rn koncentráció meghatározás: 1100 db Laboratóriumi vizsgálatok: — vízvizsgálat teljes vízkémia 14 komponens: 2000 db — 
vízminta alfa-spektrometriai vizsgálata, U izotóp-specifikus mennyiségi kiértékeléssel: 80 db — vízminta alfa-spektrometriai vizsgálata,
Po izotóp-specifikus mennyiségi kiértékeléssel: 80 db — vízminta gamma-spektrometriai vizsgálata: 40 db — szilárdminta 
226Ra-ekvivalens fajlagos aktivitásának meghatározása: 150 db A megadott mennyiségek keretmennyiségnek tekintendők, a szerződés
időtartama alatt a monitoring helyszínekszámában, a mintavételi pontok számában változások történhetnek. A keretszerződésben és 
mellékleteibenrögzített keretmennyiségek 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget Megrendelő. A részletes műszaki tartalom a 
Közbeszerzési Dokumentációban.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Uránipari rekultiváció komplex monitoring

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok
rendelkezéseinek. Ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem áll, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel. Az 
értékelési szempont - Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont - szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot nyújtotta be. Egyösszegű
nettó ajánlati ár: 311.326.500 Ft

11563192202MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 7633 Pécs, 
Esztergár Lajos Utca 19

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)

Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont - legalacsonyabb ár

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:

Ajánlattevő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a 
legkedvezőbb ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok
rendelkezéseinek. Ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem áll, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 311.326.500 Ft

11563192202MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 7633 Pécs, 
Esztergár Lajos Utca 19

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

1A 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:

Igen
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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:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában rögzítettek szerint moratórium nem alkalmazandó tekintettel arra, hogy tárgyi eljárásban 
egyetlen ajánlat került benyújtásra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

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

V.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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

jelenleg nem ismert

jelenleg nem ismert

2020.02.17

2020.02.17
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




