14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit ZRt.
Postai cím: Bocskai u. 39.
Város: Polgárdi

Postai irányítószám: 8154

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése építési beruházás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Az Oroszlány, 0204/22 és 0204/24 helyrajzi számú telken tervezett szilárdhulladék-lerakó tér bővítése a vonatkozó 9441/2014. iktatószámú Észak- Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Egységes
környezethasználati engedélye és a vonatkozó kiviteli tervdokumentáció előírásai alapján.
Megvalósítani kívánt létesítmények
Műszaki védelemmel ellátott, nem veszélyes hulladék-lerakó csurgalékvíz elvezető- és visszalocsoló rendszerrel,
csurgalékvíz tároló medencével, monitorin kút eltömedékelésével és új kút kiépítésével, infrastruktúrális
létesítményekkel.
Nem veszélyes hulladéklerakó
A lerakó térnek három oldalról kell elkészíteni a lehatároló körtöltést összesen 222 fm hosszúságban. A lerakó teljes
területe a töltések között 5 186,4 m2.
A nem veszélyes hulladék-lerakó aljzatának, illetve rézsűjének a műszaki védelmét, valamint az épített ásványi
szigetelését az építési engedélyezési tervben foglalt rétegrendnek, valamint paraméterezésnek megfelelően kell kiépíteni.
A nem veszélyes hulladék-lerakó aljzatának műszaki védelme felülről lefelé:
• geotextília eltömődés elleni védelem 200g/nr
® felületi szivárgó OK 16/32 kavics k>10'3 m/s
30 cm
• geotextília mechanikai védelem 1200 g/m2
• HDPE szigetelő lemez
2,5 mm
• bentonit lemez k<5xl0"M
m/s
l cm
® geofizikai monitoring rendszer
• ásványi agyag szigetelés k<10'9 m/s 2x25 cm-es rétegben megépítve
50
cm meglévő meddőanyag talaj.
Monitoring kút eltömedékelése és új kút kiépítése:
A monitoring kút eltömedékeléséhez és az új kút kiépítéséhez szükséges vízjogi engedélyek beszerzése Vállalkozó feladat.
A meglévő K-9 jelű megfigyelőkút az épülő nem veszélyes hulladéklerakó tervezett helyén található, ezért eltömedékelése
és új megfigyelőkút kiépítése szükséges.
Infrastruktúrális létesítmények
A fenntartási munkák elvégzése érdekében a tervezett bővítési ütem köré 3 m széles kavicsolt burkolatú út kiépítése
szükséges, melynek a meglévő telepi utakhoz kell csatlakoznia.
A depónia területén belül a hulladékszállító gépjárművek általi ürítést az üzemi útról lecsatlakozó max. 10%-os
hosszirányú lejtésű, hulladékfeltöltési rámpa szolgálja.

A bővítés részeként megépítésre kerül egy 2000 m2 nagyságú beton térburkolat is, mely rétegrendje fentről lefelé haladva:
C30/37 vasbeton lemez
25 cm
C8/10 szerelőbeton
5 cm
Tömörített homokos kavics ágyazat
8 cm
Tömörített földmű
A térbetonon összegyűlő csurgalékvizet szintén a csurgalékvíz tároló medencébe vezetjük be KPE D 200-as vezetékkel.
A jelen pontban foglalt műszaki leírás nem teljeskörű, a részletes műszaki feltételeket az ajánlattételi dokumentáció V.
Részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki Leírás tartalmazza. Amennyiben a jelen pontban foglaltak és az V. Rész
Műszaki Leírás tartalma között eltérés van, úgy az V. Rész Műszaki Leírás tartalma az irányadó.
CPV: 45222110-3 Hulladéklerakó építése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend
szerinti eljárás (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás)
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, a nyílt
közbeszerzési eljárás szabályai alkalmazásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti 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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2018/03/14)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér
bővítése
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Lásd a jelen Összegezés az ajánlatok elbírálásáról V.2.2. pontja rendelkezéseit

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4 ]
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: DUVIÉP 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.
Ajánlattevő adószáma: 12219621-2-07
Alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak megfelel. Az
eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény, valamint műszaki illetve szakmai alkalmassági követelmény nem került
meghatározásra. Ajánlattevő az eljárásban megfelelően igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Valamennyi szükséges nyilatkozatot,
dokumentumot az előírásoknak megfelelően ajánlatába becsatolt. Az ajánlattevő ajánlata érvényes.

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint):
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónap):

267.999.945,- Ft
9 hónap

Ajánlattevő neve: V-DBK VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.
Ajánlattevő adószáma:
14160592-2-07
Alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak megfelel. Az
eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény, valamint műszaki illetve szakmai alkalmassági követelmény nem került
meghatározásra. Ajánlattevő az eljárásban megfelelően igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Valamennyi szükséges nyilatkozatot,
dokumentumot az előírásoknak megfelelően ajánlatába becsatolt. Ajánlattevő ajánlata tartalmazza az igazolásokat is a kizáró okok
tekintetében. Ajánlatkérő minderre figyelemmel a Kbt. 69. § (4) bekezdésének is megfelelően úgy tekintette, mintha a korábban benyújtott
igazolást az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be. Az ajánlattevő ajánlata érvényes.

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint):
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónap):

264.940.095,- Ft
36 hónap

Ajánlattevő neve: MAVA-PLAN Kft.
Ajánlattevő címe: 2484 Agárd, Mező u. 10/a.
Ajánlattevő adószáma:11453859-2-07
Alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak megfelel. Az
eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény, valamint műszaki illetve szakmai alkalmassági követelmény nem került
meghatározásra. Ajánlattevő az eljárásban megfelelően igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Valamennyi szükséges nyilatkozatot,
dokumentumot az előírásoknak megfelelően ajánlatába becsatolt. Az ajánlattevő ajánlata érvényes.

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint):
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónap):

274.510.780,- Ft
36 hónap

Ajánlattevő neve: Port Holding Kft. Társaság
Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Budafoki út 64.
Ajánlattevő adószáma: 14117099-2-43
Alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak megfelel. Az
eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény, valamint műszaki illetve szakmai alkalmassági követelmény nem került
meghatározásra. Ajánlattevő az eljárásban megfelelően igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Valamennyi szükséges nyilatkozatot,
dokumentumot az előírásoknak megfelelően ajánlatába becsatolt. Az ajánlattevő ajánlata érvényes.

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint):
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónap):

269.842.202,- Ft
36 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont
szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai (adott
esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Egyösszegű nettó
ajánlati ár (nettó
forint)

A szerződés
teljesítésében részt
vevő személyi
állomány
tapasztalata
(hónap)

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

DUVIÉP 2000 Építőipari
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

V-DBK Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű
Társaság

MAVA-PLAN Korlátolt
Felelősségű Társaság

Port Holding Korlátolt
Felelősségű Társaság

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata

70

9,90

692,81

10

700

9,69

678,04

9,84

688,56

30

3,25

97,50

10

300

10

300

10

300

790,31

1000

978,04

988,56

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 pont
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: 2
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb egyösszegű
nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A relatív értékelés módszerei 1. Az arányosítás ba)
Fordított arányosítás módszere tartalmazza
A értékelés módszere képletekkel leírva:

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes

jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot használ a pontszámítás során).
2. értékelési részszempont - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónap)
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében az alábbiak szerint értékeli a szerződés teljesítésében részt vevő személyi
állomány szakmai tapasztalatát:
Ajánlatkérő ezen 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 36 hónapban határozza meg az ajánlati
elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
Ajánlatkérő ezen értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza, hogy amennyiben ajánlattevő
nem ismertet szakemberre vonatkozó tapasztalatot, azaz megajánlása 0 hónap, úgy az 0.
Ajánlatkérő ezen értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza, hogy amennyiben ajánlattevő
nem ismertet szakemberre vonatkozó tapasztalatot, azaz megajánlása 0 hónap, úgy az 0 pontot eredményez.
A 2. értékelési részszempont esetében az értékelés relatív értékeléssel, egyenes arányosítás útján történik az alábbi képlet szerint.
Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb megajánlás a maximális pontszámot (10 pont) kapja, a többi megajánlás a
legkedvezőbbhöz képesti eltérés arányában kevesebb pontszámot kap (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklete A relatív értékelés
módszerei 1. Az arányosítás bb) Egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes
jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot használ a pontszámítás során).
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:
V-DBK VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe:
8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.
Ajánlattevő adószáma: 14160592-2-07
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 264.940.095,-Ft + ÁFA
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő a kiírásban szereplő formai és tartalmi előírásoknak megfelelő érvényes
ajánlatot tett, és érvényes ajánlattevőként az összességében legelőnyösebb a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.
Ajánlattevő tette az ajánlatkérő részére a meghatározott feltételek alapján, az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot, a V-DBK VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő összpontszáma a
legnagyobb. Megállapítható továbbá, hogy az ajánlattevő megajánlása megalapozott, az a kiírás rendelkezéseivel, az
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékével is összhangban áll.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 -

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2018/04/11) / Lejárata: (2018/04/16)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/04/10)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/04/10)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban kifejezetten hivatkozta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és a szerint rendelkezett. Melyre
figyelemmel a közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő akként döntött, hogy az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot. Ezen vizsgálat időpontjában az ajánlattevők sorrendje.

Ajánlattevő neve
Sorrendben elfoglalt helye
Port Holding Kft. .
2.
MAVA-PLAN Kft.
3.
Duviép 2000 Kft.
4.
V-DBK Vagyonkezelő Kft.
1.
Mindennek eredményeként az alábbi ajánlattevő tekintetében Ajánlatkérő nem végezte el a bírálatot:
1/ Ajánlattevő neve: Port Holding Kft. Társaság Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Budafoki út 64.
Ajánlattevő adószáma: 14117099-2-43
2./Ajánlattevő neve: MAVA-PLAN Kft. Ajánlattevő címe: 2484 Agárd, Mező u. 10/a.
Ajánlattevő adószáma:11453859-2-07
3./ Ajánlattevő neve: DUV1ÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő címe: 8000
Székesfehérvár, Bakony u. 6.
Ajánlattevő adószáma: 12219621-2-07

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

