9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Miskolc
és
térsége
települési
szilárdhulladék-kezelési
rendszerének
továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosító számú
projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzése FIDIC
SÁRGA Könyv szerződéses feltételei alapján vállalkozási szerződés keretében.
Az Ajánlatkérő által gesztor Önkormányzatként képviselt Miskolc Térségi
Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése keretén belül az alábbi
hulladékkezelő létesítmények kiépítésére kerül sor a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001
projekt részeként:
— Hejőpapi mechanikai előkezelő mű,
— Hejőpapi hulladéktároló szín,
— Miskolc, hulladéktároló szín.
A Hejőpapiban kiépítendő mechanikai-optikai előkezelő mű célja, hogy a begyűjtésre
kerülő kevert települési hulladékoknak mechanikai-optikai hulladékkezelő módszerek
alkalmazásával történő előkezelésével a hasznosítható hulladék minél nagyobb
hányadát válassza le.
A leválasztásra kerülő hasznosítható hulladékok a következők:
— ferromágneses fémek,
— színes fémek (pl. Al), kompozitok,
— papír, csomagolási papír, karton,
— PE fólia,
— PET,
— PP / HDPE,
— könnyű frakció maradéka, (továbbiakban RDF),
— egyéb hasznosítható frakciók Vállalkozó ajánlatának megfelelően.
Az elvégzendő munkák részletes leírását, műszaki feltételeit, az ajánlati dokumentáció
és a Megrendelő követelményeit tartalmazó 3. kötet, az egyösszegű ajánlati ár bontását
tartalmó 4. kötet és az indikatív tervdokumentációt tartalmazó 5. kötet tartalmazza.
Az építési munkák (indikatív terv) főbb tájékoztató mennyiségei a következők szerint
alakulnak:
Hejőpapi mechanikai-optikai előkezelő mű (indikatív tervdokumentáció):
— humuszmentés,
— 3 technológiai részre osztott (feladás, feldolgozás, végtermék leválasztása) acél
tartószerkezetű csarnok, trapézlemezes borítással 90 m x 42 m = 3780 m²-es névleges
alapterülettel, attikával, 10 db 500/600-as ipari kapuval, kezelő irodával, mely
melegedőként is funkcionál,
— csarnokon belül, csiszolt-simított, a telepítésre és a jellemző hulladékszállító és
alkalmazásra kerülő munkagépek által okozott terheléshez tervezett dilatált beton
burkolat,

— ivóvíz ellátás kiépítése a csarnokon belüli irodában építési engedély előírásai
alapján, a meglévő vízgépházról történő lecsatlakozással, vagy új kút és víztisztítási
technológia létesítésével,
— csarnokon belüli fogadó tér csurgalékvíz gyűjtés és elvezetés kiépítése, gyűjtő akna
csarnokon kívüli telepítése,
— acél tartószerkezetű fedett szín leválogatott anyagok átmeneti tárolására 100,74 m²
névleges alapterülettel,
— belső világítás, csarnok körülő térvilágítás és csarnok külső világítás kiépítése,
— beton térburkolat csarnok körül 2185 m²,
— aszfalt térburkolat 3791 m²,
— csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, árokkal, folyókákkal és átemelő aknával,
— tűzvédelmi rendszer kiépítés 450 m³ tüzivíz tározóval és 6 db csarnokon belül
elhelyezett tűzcsappal, 24 db hő és füstelvezető kupolával vagy területileg illetékes
tűzoltóság által engedélyezett ekvivalens tűvédelmi rendszerrel,
— középfeszültségű méréssel kiépített transzformátor kiépítése,
— mechanikai-optikai elven működő hulladékelőkezelű technológia telepítése és
próbaüzeme,
— telepen belüli csatlakozás a meglévő úthálózathoz.
Hejőpapi tároló szín:
— humuszmentés,
— acél tartószerkezetű, trapézlemezes fedésű, 408 m² hasznos alapterülető három
oldalról fedett tárolószín,
— 1,5 m-es beton lábazat, beton padlóburkolattal,
— rövidebb oldal 2 db 5,5 m-es, hosszabbik oldal 6 db 6,0 m-es raszterrel,
— tiszta belmagasság min 5,0 m,
— tárolószínen belüli világítás kiépítése,
— acél hágcsó kiépítése,
— körbejárást biztosító burkolat kiépítése,
— övárkon átjárást lehetővé tevő, teljes hosszában munkagéppel átjárható rács
kiépítése,
— csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
Miskolc tároló szín:
— aszfalt burkolat bontása,
— 48,55 m x 11,70 m névleges területű három oldalról fedett, acélszerkezetű,
trapézlemezes burkolatú tárolószín,
— min. 5,0 m tiszta belmagasság,
— min. 1,0 m magas beton lábazata,
— beton térburkolat a tárolószín területén belül.
— csapadékvíz gyűjtés és elvezetés kialakítása tárolószínen és az érintett környező
burkolatoknál.
Tervezési és engedélyeztetési feladatok:
Vállalkozó feladata a megadott három létesítmény kiviteli és megvalósulási
tervdokumentációjának elkészítése a hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján. Vállalkozó feladata továbbá a 18/1996. (VI.
13.) KHVM rendelet szerint a csurgalékvíz és csapadékvíz gyűjtő rendszerre
vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk összeállítása, a kivitelezést
követően a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció
elkészítése. A megvalósulási, vízjogi üzemeltetési engedély felülvizsgálati
dokumentáció összeállítása során engedélyesként az Üzemeltetőt kell megnevezni.

Vállalkozónak a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ területére tervezett
transzformátor vonatkozásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságánál a 320/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet 12-13. § alapján engedélyezési eljárást is le kell folytatnia, továbbá össze kell
állítania a használatbavételhez szükséges engedélykérő dokumentációt.
A próbaüzem jogszerű teljesítéséhez szükséges tervezési és engedélyezési eljárás
ajánlattevő feladata.
Kivitelezési feladatok:
Vállalkozó feladata a megadott létesítményeknek az 1997. évi LXXVIII Tv. és a
végrehajtására kiadott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, továbbá a kivitelezés
időpontjában hatályos vonatkozó jogszabályok szerinti első osztályú, hiánytalan
kivitelezése a tender dokumentáció, a megkötésre kerülő szerződés, a 3. kötet előírásai
és Vállalkozó ajánlata alapján.
Régészeti feltárás: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Hejőpapi 073/6 hrsz.
nyilvántartott régészeti lelőhely, ezért a hatályos jogi szabályozás (módosított
393/2012. Korm. rendelet) alapján Előzetes Régészeti Dokumentáció Elkészítése
(ERD) szükséges. Az ERD készítés során tisztázásra kerül az esetleges lelőhely
kiterjedése, a beavatkozási területre eső teljes rétegsor, a szükséges megelőző feltárás
mértéke. A ERD készítés költségeit Megrendelő viseli. Megrendelő az ERD készítést
jelen beszerzéstől függetlenül végzi a munkaterület átdásáig. Miskolc 4752/4 hrsz.
esetében beépített (burkolt felülettel ellátott) területen kerül sor, a terület nem
nyilvántartott régészeti lelőhely, ezért régészeti feltárást az illetékes Hatóság nem írt
elő.
Vállalkozó köteles továbbá próbaüzemet lefolytatni a dokumentációban megadottak
szerint.
3. A választott eljárás fajtája:
Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra)
és közzétételének/megküldésének napja: 2013/S 149-258509, 2013. augusztus 2.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett
anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került
elvonásra, átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): egy
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat

kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
MGH Miskolc Konzorcium (3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz)
Az MGH Miskolc Konzorcium tagjai:
1. MENTO Környezetkultúra Kft.
Székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz
2. GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.
3. HE-DO Kft.
Székhelye: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 2.614.276.000,-HUF
A megvalósítandó mechanikai-optikai kezelőmű átlagos betáplálási villamos
teljesítmény igénye (kW): 726 kW
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve: MGH Miskolc
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(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés
során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot: 1-2. bírálati szempont tekintetében: A
Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012.
évi 61. szám; 2012.6.1.) III. /A/1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MGH Miskolc Konzorcium (3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz)
Az MGH Miskolc Konzorcium tagjai:
1. MENTO Környezetkultúra Kft.
Székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz
2. GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.
3. HE-DO Kft.
Székhelye: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 2.614.276.000,-HUF
Ajánlata kiválasztásának indokai: összességében legelőnyösebb ajánlat
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12.
* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: műszaki szakértés, őrzésvédelem, tervezés és
engedélyeztetés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld és sziklamunka, falazás és egyéb
kőművesmunkák, fém és könnyű épületszerkezet szerelése, lakatosszerkezet
elhelyezés, felülvilágító, felületképzés, közműcsatorna építés, közmű csővezeték és
szerelvények kivitelezése, csarnok vízellátása, kút fúrása, útépítés, villamos hálózat
munkái, technológia szállítás és próbaüzem, tájékoztató táblák kihelyezése,
bádogozás, hulladékkezelés és szállítás, elektromos energia ellátás, világítás,
térburkolat építés, tereprendezés, víztelenítés, rögzítések, tömítések elvégzése,
szállítási részfeladatok, betonacél szerelési munkák, daruzás, szakfelügyelet,
épületgépészeti feladatok, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, felelős
műszaki vezetői feladatok ellátása, pénzügyi szolgáltatások, biztosítások kötése,
kertészeti munkák
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint

a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 2.)
24%

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park,
Huber u. 1.) - AF. III.2.2) P/3
Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.) –
AF. III.2.3) M/1
DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 2.) – AF.
III.2.3) M/2 e) pont
KÁLLÓ-VILLSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4300 Nagykálló, Ároád út 10.
A. ép. I. em. 30.) – AF. III.2.3) M/2 f) pont
Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.) –
AF. III.2.3) M/3 f) pont
ÉPVILLTECHNIK Villamosipari, Tervező, Kivitelező Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. (5000 Szolnok, Toldi utca 8. fszt. 2.) – AF. III:2.3) M/3 d) pont
CSÖRSZ Mérnöki Szolgáltató Bt. (1222 Budapest, Ároád utca 19. C. ép. fszt. 2.) –
AF. 2.3) M/3 d), e) pont
NATURAQUA Környezetvédelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. (1031 Budapest,
Nánási út 65.) – AF. III.2.3) M/3 d), e) pont
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. január 15.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. január 15.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka: 22. * Az összegezés javításának időpontja: 23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

