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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 12374295Fax:Telefon:E-mail:

ÉvaKapcsolattartó 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

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Monitoring keretszerződésKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000389882019
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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:

77A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 077-183711A 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

Monitoring keretszerződés laboratóriumi mintavételekre és vizsgálatokra – az MNV Zrt. felelősségi körébe tartozó területeken az 
alapfeladatok ellátásához kapcsolódó, ezen belül a környezetvédelmi kötelezések teljesítéséhez szükséges mintavételezések, 
laboratóriumi elemzések, környezetvédelmi szakértői és tervezői feladatok elvégzése vállalkozási keretszerződés alapján. Ajánlattevő 
által teljesítendő feladatok a keretszerződés hatálya alatt: Ajánlatkérő számára hatósági határozatban előírt monitoring és 
utómonitoring kötelezettségek teljesítéséhez szükséges akkreditált mintavételi és akkreditált laborvizsgálatok elvégzése, az időszakos,
éves monitoring jelentések összeállítása. Közreműködés ajánlatkérő által teljesítendő környezetvédelmi feladatok megoldásában, 
mintavétellel, laboratóriumi vizsgálatokkal, egyéb tervezői, szakértői munkákkal, jellemzően tényfeltárások előkészítése, műszaki 
beavatkozási terv előkészítése, terepi feltárási munkák és szükségessé váló geofizikai mérések elvégzése, mintavételek, analitikai 
vizsgálatok (ennek keretében különösen talaj-, felszíni- és felszín alatti víz-, szennyvíz-, hulladékvizsgálatok), eredmények értékelése, 
mennyiségi kockázatfelmérés, minőségi, mennyiségi meghatározások, modellezés. Becsült főbb feladat mennyiségek az Alap 
szolgáltatási csomag részeként: Szakértői feladatok: 1440 mérnöknap Akkreditált mintavételek száma: 6 692 db Akkreditált 
laborminták száma 19 612 db, melyből fémvizsgálatok 4 848 db vízkémiai vizsgálatok 6 456 db szerves mikroszennyezők 636 db 
peszticidek 636 db halogénezett szerves vegyületek 6 972 db, melyből halogénezett alifás 600 db aromás szénhidrogének 600 db 
Ökotoxikológiai vizsgálatok, kémiai analitikai módszerekkel nem azonosítható szennyező komponensek hatásának kimutatása 
érdekében. 64 db A megadott mennyiségek a feladás időpontjában ismert hatósági monitoring kötelezésekben előírtak alapján 
kerültek meghatározásra, melyek tájékoztató mennyiségeknek tekintendők, mivel a szerződés időtartama alatt a monitoring helyszínek
számában, mintavételi pontok számában és a vizsgált komponensek körében is változások történhetnek. A keretszerződés 
keretösszege: 600.000.000,- Ft. A feladatok részletes meghatározását és a jelenleg ismert tervezett 27 helyszín felsorolását a 
közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Monitoring keretszerződés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Második rész, XV. fejezete szerinti nyílt eljárás

Uniós Nyílt eljárás
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Értékelés részszempont ért. pontszám ért.pontszám x súlyszám - M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági 
követelményen felüli, laborvezetőként szerzett szakmai tapasztalata (súly 10) (min. 0 hónap, max. 36 hónap (
súly 10) 10 100 - M/2.5. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, víz- és földtani közeg 
védelem szakértő szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max: 36 hónap) (súly:10) 10 100 - 
Alapszolgáltatási csomag – Szakértői feladatok (Ft) (súly 20) 10 200 - Alapszolgáltatási csomag – Mintavételek 
és laborvizsgálatok (Ft) (súly 55) 10 550 - Kiegészítő szolgáltatási csomag (Ft) – opciós tétel (súly 5) 10 50

Szöveges értékelés:

1000Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

BET Konzorcium közös ajánlattevők: Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. konzorciumvezető (1116 Budapest, 
Fehérvári út 144., adósz: 12079999-2-43) TI-ROL Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. tag (1182 Budapest, Királyhágó út 73., 
adósz: 12833845-2-43) ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. tag (1095 Budapest, Soroksári út 164., 
adósz: 11969567-2-43) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, laborvezetőként szerzett szakmai 
tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 36 M/2.5. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, víz- és földtani 
közeg védelem szakértő szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max: 36 hónap) 36 Alapszolgáltatási csomag 
– Szakértői feladatok (Ft) 182.160.000.- Alapszolgáltatási csomag – Mintavételek és laborvizsgálatok (Ft) 488.931.080.- 
Kiegészítő szolgáltatási csomag (Ft) – opciós tétel 8.825.740.- A közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati 
felhívásban és a jogszabályokban előírt feltételeknek, közös ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére, a kizáró okok 
hatálya alatt nem állnak.

12079999243Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1116 Budapest, 
Fehérvári Út 144.

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

-

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

-

Igen
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W&A Konzorcium közös ajánlattevők: WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és 
Minőségügyi Szolgáltató Kft. konzorciumvezető (1045 Budapest, Anonymus u. 6., adósz: 10772452-2-41), Adept Enviro Kft. tag (
1117 Budapest, Budafoki út 70. adósz: 25749977-2-43) Érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő a W&A Konzorcium közös ajánlattevők 
ajánlatát hiányosnak találta, ezért 2019. június 25-én hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérést adott ki, 2019. július 02. napján 
18:00 órai benyújtási határidővel. A hiánypótlás, felvilágosítás nyújtás benyújtására biztosított határidőn belül a W&A 
Konzorcium nem nyújtott be hiánypótlást, felvilágosítást. A hiánypótlásra nyitva álló határidőt követően, 2019. július 03-án 10:58
perckor a W&A Konzorcium dokumentumokat, valamint hiánypótlási határidő módosítási kérelmet töltött fel az EKR rendszerébe
, amely dokumentumok az elkésettségre tekintettel nem vehetők figyelembe. A W&A Konzorcium közös ajánlattevők ajánlatát a 
hiánypótlás, felvilágosítás nyújtás elmulasztására tekintettel, a Kbt. 71.§ (10) bekezdése rendelkezésének megfelelően, 

10772452241WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1045 Budapest, Anonymus Utca 6.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

BET Konzorcium közös ajánlattevők: Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. konzorciumvezető (1116 Budapest, 
Fehérvári út 144., adósz: 12079999-2-43) TI-ROL Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. tag (1182 Budapest, Királyhágó út 73., 
adósz: 12833845-2-43) ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. tag (1095 Budapest, Soroksári út 164., 
adósz: 11969567-2-43) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, laborvezetőként szerzett szakmai 
tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 36 M/2.5. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, víz- és földtani 
közeg védelem szakértő szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max: 36 hónap) 36 Alapszolgáltatási csomag 
– Szakértői feladatok (Ft) 182.160.000.- Alapszolgáltatási csomag – Mintavételek és laborvizsgálatok (Ft) 488.931.080.- 
Kiegészítő szolgáltatási csomag (Ft) – opciós tétel 8.825.740.- Közös ajánlattevők tették a legjobb ár-érték arányú ajánlatot 
tartalmazó érvényes ajánlatot.

12079999243Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1116 Budapest, Fehérvári 
Út 144.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az 
adható pontszám: 0-10 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:

100

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

Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. konzorciumvezető: II.1.4.11. Tűzszerészeti vizsgálat III.1.4. Mikrobiológiai 
vizsgálat III.1.6. Mikrobiológiai, toxikológiai vizsgálat IV. Talajmechanika V.1.18. Trícium vizsgálat folyt: VI.1.10)-ben

nem ismert
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V.2.8) folytatása: V.2.1. Vízkor meghatározás szénizotópokkal (C14, C13) V.2.2. Stabilizotóp (C,O,D,S.N) meghatározás V.5. 
Mikrobiológiai vizsgálatok V.6. Mikrobiológiai, toxikológiai vizsgálatok VI.2.2. Fertőzőképesség megállapítása VI.4.1. Környezeti zaj 

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.09.14Lejárata:2019.09.05Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

ajánlatkérő a benyújtott eredeti ajánlati tartalom szerint volt köteles figyelembe venni az ajánlatok bírálata során. Az így vizsgált
ajánlat nem teljes, az a hiánypótlási, felvilágosítás nyújtási felhívásban írtakra tekintettel nem felel meg a jogszabályokban és a 
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, az alábbiak szerint: A WESSLING Hungary Kft. 
vonatkozásában: - Ajánlattevő úgy nyilatkozott ajánlatában, hogy a társaság vonatkozásában el nem bírált cégbírósági módosítás 
van folyamatban, ugyanakkor nem csatolta az ajánlat részeként cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. - Az ajánlatban az értékelési részszempont tekintetében bemutatott 
szakemberekről benyújtott nyilatkozatot a WESSLING Hungary Kft. tette meg saját nevében, nem az ajánlattevői konzorcium 
nevében. - A kapacitást nyújtó szervezetekről benyújtott ajánlattevői nyilatkozatban és a kapacitást nyújtó szervezettel kötött 
előszerződésben nem ugyanazon alkalmassági feltételek kerültek megjelölésre a kapacitás nyújtásaként és a fennálló 
ellentmondás nem került tisztázásra. - Az ajánlattevő által ajánlati biztosítékként benyújtott bankgarancia nem tartalmazza az 
ajánlati biztosíték kifizetési kötelezettségét a banknak arra az esetre, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt 
ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba 
foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül, így az nem nyújt lehetőséget a Kbt
. 54. § (3) bekezdése szerinti esetben a bankgarancia érvényesítésére. Az Adept Enviro Kft. vonatkozásában: - Ajánlattevő úgy 
nyilatkozott ajánlatában, hogy a társaság vonatkozásában el nem bírált cégbírósági módosítás van folyamatban, ugyanakkor nem
csatolta az ajánlat részeként cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. A nyilvános adatbázisból elérhető cégkivonata tanúsága szerint nincs el nem bírált módosítása 
folyamatban, ügyvezetője azonban más személy, mint a konzorciumi megállapodást aláíró cég képviselő és a benyújtott aláírási 
címpéldányban megjelölt személy. Ajánlattevő nem tisztázta a fennálló ellentmondást. - Az Ajánlattevő által csatolt aláírási 
címpéldány olyan személytől származik, aki nem szerepel a cégkivonatban, ezért nem állapítható meg aláírási jogosultsága. 
Ugyanakkor a cégkivonatból az megállapítható, hogy az abban feltűntetett ügyvezető képviseleti jogosultsága későbbi, mint a 
konzorciumi megállapodás aláírásának időpontja, de korábbi, mint az ajánlat benyújtásának időpontja. Ajánlattevő nem tisztázta 
a fennálló ellentmondást. - Ajánlattevő nem nyújtotta be az értékelés alá kerülő M/2.5. pont szerinti szakember, M.Cs. 
végzettséget igazoló dokumentumának másolatát. - Az ajánlattevő által benyújtott, értékelés alá kerülő M/2.5. pont szerinti 
szakember, M.Cs. szakmai önéletrajzából nem állapíthatók meg a bemutatott szakmai tapasztalatból melyek az alkalmasság és 
melyek az értékelés tekintetében figyelembe veendő, felsorolt többlet szakmai tapasztalatok, az, hogy a tapasztalatok víz- és 
földtani közeg védelmi szakértői tapasztalatot takarnak, továbbá a megajánlott, 60 hónap előírt alkalmassági feltételt meghaladó
36 hónap többlet tapasztalat mennyisége, miután az önéletrajz összesen 84 hónapnyi figyelembe vehető tapasztalatot 
tartalmazott. Az ellentmondások nem kerültek feloldásra. A közös ajánlattevők vonatkozásában: - Az ajánlatban benyújtott, 
cégszerűen aláírt, pdf. formátumú Ártáblázat hiányos és nem a kiadott Ártáblázat szerinti sorrendben tartalmazza az Ártáblázat 
tételeit. A benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) érintően - valamennyi ajánlattevő hiányosan, vagy 
nem megfelelő tartalommal töltötte ki az EEKD-t. Közös ajánlattevők ajánlata a fentiekre tekintettel, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen, mert az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által 
előírt formai követelményeit.
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mérése TI-ROL Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.: - ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. tag: II.1.2.11. 
Teljesszelvényű fúrás, talaj- és talajvízmintavételi céllal ideiglenes kiképzéssel védőcső alkalmazással felső vízadó kizárása mellett, 100
m-ig II.1.2.16. Teljes szelvényű fúrás szilárd kőzetben hidrogeológiai céllal max 200 m-ig II.1.2.17. Magfúrás, szilárd kőzet fúrása 
földtani-hidrogeológiai célzattal, 200 m-ig II.2.1.6. Lyukkamerázás II.1.4.4. Csatorna-felülvizsgálat (kamerás vizsgálat) II.1.4.11. 
Tűzszerészeti vizsgálat IV. Talajmechanika




