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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Hajógyári sziget azbesztmentesítés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)
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ÉvaKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Budapest 18386/4 hrsz.-ú (Hajógyári sziget) ingatlanon elhelyezkedő 212-es és 258-as számú csarnok épületek és külső terület 
azbesztmentesítése a rendelkezésre álló kivitelei tervek szerint, a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítása, 
valamint környező helyek levegő monitorozása. A nyertes ajánlattevő a következő főbb feladatok elvégzésére vállalkozik: 1. munkaterv 
készítése, engedélyeztetése 2. a munkavállalók egyéni munkavédelme, fertőtlenítése, a környezetben tartózkodók védelme 3. 
veszélytelenítési műveletek elvégzése - mentési és mérési terv készítése - munkaterület lehatárolása, 3 kamrás zsiliprendszer kiépítése
, elszállítási útvonal levédése, figyelemfelhívó feliratok elhelyezése - állványzat építése - mentesítő zóna építése, üzemeltetése - 
légtechnikai vezetékek azbesztzsinór peremtömítéseinek bontása, eltávolítása, lebontott azbeszttartalmú peremek, karimák PE fóliába 
történő hermetikus becsomagolása, konténerbe deponálása - klingerit tömítéseinek bontása eltávolítása, lebontott azbeszttartalmú 
peremek, karimák PE fóliába történő hermetikus becsomagolása, konténerbe deponálása - padozat porszívózása, maradékszál 
megkötés - a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítása A veszélytelenítéssel érintett terület 27.400 m2. 212-es 
épületben felmért mentesítendő mennyiségek: - kb. 1150 fm azbeszttel szennyezett acél tartószerkezet - tégla oldalfalak mentesítése - 
kb. 1600 m2 azbeszttel szennyezett padozat - 1 fm azbesztzsinór - 2 db klingerit karimatömítés 258-as épületben felmért mentesítendő
mennyiségek: - csarnok épület északi oldal belső lemez falfelületén és acél tartószerkezetén lévő szórt azbeszt kb. 1728 m2 - - csarnok 
épület déli oldal belső lemez falfelületén és acél tartószerkezetén lévő szórt azbeszt kb. 1616 m2 - 81 fm azbesztzsinór - 58 db klingerit
karimatömítés - 7780 m2 azbeszttel szennyezett padozat Azbeszttel szennyezett külső területek mentesítendő mennyiségek: - kb. 8000 
m2 azbeszttel szennyezett külső terület a 258-as épület északi és déli oldalain 4. hulladékkezelés A veszélytelenítési munkák során 
alapvetően veszély hulladékok fognak keletkezni. Kezelésük során a hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII.23.) Korm. rendelet, a 
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet, a veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendelet valamint az azbeszttel 
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006 (III.23.) EüM rendelet rendelkezéseit kell betartani. 5. 
monitoring Az azbesztmentesítési munka során folyamatosan szükséges a környező helyek levegő monitorozása és ellenőrzése annak 
megállapítása céljából, hogy a bontási munka milyen mértékben változtatja meg a levegő minőségét. A kivitelezési munkák során az 
épületeken kívüli térrészben az aktuális szélviszonyoknak megfelelő irányban rendszeres szállópor mérést kell végezni. Ellenőrizni kell
továbbá a levegő szállórost tartalmát a beavatkozás részét képező személy- és anyag kiadó zsilipeknél, valamint a negatív nyomást 
biztosító elszívó berendezések kilépő oldalánál. Tisztasági hatásfok mérés a mentesítés befejeztével, a NAT által akkreditált független 
laboratórium bevonásával. A monitoring pontok helye: a monitoring pontokat az uralkodó ÉÉNy-i széliránynak megfelelően az 
épületektől DDK-i irányban 50-50 m-re kell kijelölni. 6. az azbesztexpozíció megszüntetése A részletes közbeszerzési műszaki leírást az
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás



EKR001256842019

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban előírt feltételeknek, ajánlattevő 

10261969243IGNIS Értékmentő Kft., 1125 Budapest, Szarvas Gábor Utca 8/a

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)

Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az 
adható pontszám: 1-100 pont. A módszer: Az ár részszempont esetében fordított arányosítás, a minőségi értékelési részszempontok 
esetén egyenes arányosítás a dokumentációban foglaltak szerint.

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:

1001

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

6937.5DONEMOTI Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

10000IGNIS Értékmentő Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

DONEMOTI Korlátolt Felelősségű Társaság V.2.2) pont alatt, mint érvényes ajánlattevő kizárólag technikai okok miatt került 
feltüntetésre, tekintettel arra, hogy kizárólag ebben az esetben adható meg az V.2.3) a súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszáma. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásában élt a Kbt. 81.§ (5) bekezdés alkalmazásának a lehetőségével. 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (5) bekezdés előírásai szerint az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő – 
IGNIS Értékmentő Kft. – tekintetében végezte el, így DONEMOTI Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának teljes körű 
bírálatára nem került sor, ezért az nem tekinthető sem érvényes, sem érvénytelen ajánlatnak.

13204400241DONEMOTI Korlátolt Felelősségű Társaság, 1136 Budapest, Pannónia Utca 42

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban előírt feltételeknek, ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére, a kizáró okok hatálya alatt nem áll. 1) III.1.3. alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli releváns, épületek azbesztmentesítési feladatai 
kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata hónapban (max. 12 hónap) 2 hónap 2) Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 
280 805 114

10261969243IGNIS Értékmentő Kft., 1125 Budapest, Szarvas Gábor Utca 8/a

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.11.04Lejárata:2019.10.31Kezdete:

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:

LAWAND Mérnöki Iroda Kft. adószáma: 13209883-2-41, M.1.); Ádány Mihály adószáma: 41794128-1-33, M.1.)

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:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

alkalmasak a szerződés teljesítésére, a kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF): 280 805 114 
Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot.

Felelős műszaki vezetői és komplett műszaki management feladatok ellátása; veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás; 
azbesztmentesítési munkák

LAWAND Mérnöki Iroda Kft. adószáma: 13209883-2-41; Hungaropec Zrt. adószáma: 10844519-2-13

2019.10.30

2019.10.30
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.10.30 15:57:33 ZilahiGretaKlaudia

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásában élt a Kbt. 81.§ (5) bekezdés alkalmazásának a lehetőségével. Ajánlatkérő az ajánlatok 
bírálatát a Kbt. 81. § (5) bekezdés előírásai szerint az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő – IGNIS Értékmentő Kft. – 
tekintetében végezte el.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:




