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:
Megbízási szerződés „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése – KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001” című pályázathoz kapcsolódó
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:
— A „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése –
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001” című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű
pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti
mérnöki feladatok (Üzemek, telepek és tervezési-építési projektek szerződéses
feltételei,Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési
és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember sárga FIDIC), valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása során;
— A Projekt megvalósítására kötött építési szerződés szerinti létesítmények maradéktalan,
igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése;
— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a
vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése;
— Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak
alatt;
— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon
követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés
követése;
— A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel, együttműködés a
Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával),jogtanácsossal, projekt
menedzsment szervezettel
— A kedvezményezett szakértőjeként a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési dokumentációk
elkészítésében, valamint a közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságban való részvétel;
— Az eszközbeszerzési szerződés felügyelete, a beszerzendő eszközök leszállításának
ellenőrzése;
— Ellenőrzi, hogy a kivitelezői szerződésben szereplő horizontális vállalások teljesültek e
kivitelező részéről.
A Megbízott által végzett feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésében
foglaltaknak megfelelően, a Projekt földrajzi és ágazati adottságaiból fakadó helyi
specifikumok figyelembevételével kell teljesíteni!
A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök:
(A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek)

Létesítmény, eszközök Darab Kapacitás Kapacitás mennyisége
Házi komposztáló edényzet 5000 db
Újrahasználati központ 3 db
Válogató 2 csarnok, db
Előkezelő (mechanikai) 1 53.000 kapacitás, t
Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök
Osztott rekeszes gyűjtőjármű házhoz menő szelektív gyűjtéshez (csomagolási hulladékhoz) 6
db
Osztott rekeszes gyűjtőjármű házhoz menő szelektív gyűjtéshez (zöldhulladékhoz) 2 db
Edényzetek házhoz menő szelektív gyűjtéshez kiosztásra 35.000 db
Lerakó kapacitás kihasználtságának növelését szolgáló eszközök
Teleszkópos rakodó (mechanikai előkezelő) 1 db
Gumikerekes homlokrakodó (mechanikai előkezelő) 1 db
Targonca (mechanikai előkezelő) 1 db
Rakodókanalas dózer (depónia) 1 db
Gumikerekes homlokrakodó (anyagmozgatógép szelektív hulladékhoz) 1 db
Targonca (anyagmozgatógép szelektív hulladékhoz) 1 db
A részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás
tartalmazza.
3. A választott eljárás fajtája:
Uniós értékhatárokat elérő 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:
Ajánlati felhívás:
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 250-414700, közzététel napja: 2012.12.29.
Közbeszerzési Értesítő 20200/2012 számon, közzététel napja: 2013.01.04.
Korrigendum:
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 020-029249, közzététel napja: 2013.01.29.
Közbeszerzési Értesítő 1477/2013 számon, közzététel napja: 2013.02.01.
II. számú Korrigendum:
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 036-056066, közzététel napja: 2013.02.20.
Közbeszerzési Értesítő 2458/2013 számon, közzététel napja: 2013.02.22.
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): 1 (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):
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

Az ajánlattevő által ajánlott Egyösszegű ajánlati ár (nettó):

38.500.000.-Ft

Az ajánlattevő ajánlata teljes körű, az ajánlati felhívásban és dokumentációban
előírtaknak érvényesség, alkalmasság és tartalmi szempontból megfelelő.
Ajánlatok értékelési szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
(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: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: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:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:

UTIBER Közúti Beruházó Kft.
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

Ellenszolgáltatás összege (nettó):

38.500.000.-Ft

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette.
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:
Projektvezető Mérnök feladatok ellátása, Műszaki ellenőri feladatok ellátása,
Hulladékkezelés technológiai szakértői feladatok ellátása, Környezetvédelmi
intézkedések
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:
ENGMED Mérnöki és Egészségügyi Kft.
(1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 81.)

20%

FREEPLAN Építőipari, Informatikai és Szolgáltató Kft.
(1224 Budapest, Damjanich u. 77.)

13%

ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.
(1125 Budapest, Dániel út 54. C/fsz. 1.)

20%

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:
ENGMED Mérnöki és Egészségügyi Kft.
(1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 81.)
III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.2./ M.2.1. Projektvezető Mérnök
FREEPLAN Építőipari, Informatikai és Szolgáltató Kft.
(1224 Budapest, Damjanich u. 77.)
III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.2./ M.2.3. ME-É-I műszaki ellenőr
MESURE-HÍD Mérnöki Kft.
(3529 Miskolc, Perczel Mór u. 23.)
III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.2./ M.2.3. ME-KÉ műszaki ellenőr
ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.
(1125 Budapest, Dániel út 54. C/fsz. 1.)
III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.2./ M.2.4. Hulladékkezelés technológiai szakértő
ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.
(1025 Budapest, Utas u. 4.)
III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.4. A 310/2011 (XII.23.) Korn. rendelet 15.§ (3) bekezdésének i) pontja alapján azon
környezetvédelmi intézkedések leírása, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud
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:
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
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:-

2013.05.10.
2013.05.19.
2013.05.09.
2013.05.09.

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.

