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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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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

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

HulladékszállításKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000597502020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. EKRSZ_
61978076

Szabadkai Utca 9

Szentendre HU120 2000

Kada-Huszár Adrienn

dr.huszar.adrienn@szentendre.hu +36 26816443

DR. DÓKA ZSOLT ÜGYVÉD, FAKSZ EKRSZ_
98844881

Széchenyi István Tér 35. I. em. 6.

Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt

drdokazsolt@drdoka.hu
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

121A 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

Hulladékszállítási feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében. Az Ajánlattevő kötelezettsége az Ajánlatkérő által begyűjtött 
hulladék továbbszállítása. A hulladék jellemzően hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származik. Az ajánlattevőnek rendelkeznie 
kell az alábbi hulladéktípusokra hulladékszállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, melyet az ajánlathoz csatolni kell: 
EWC (HAK) kód 15 01 06 (Egyéb kevert csomagolási hulladék), EWC (HAK) kód 15 01 07 (Üveg csomagolási hulladék), EWC (HAK) 
kód 17 09 04 (Építési és bontási hulladék), EWC (HAK) kód 20 01 01 (Papír és karton), EWC (HAK) kód 20 02 01 (Biológiailag lebomló 
hulladék), EWC (HAK) kód 20 03 01 (egyéb települési hulladék) és EWC (HAK) kód 20 03 07 (Lomhulladék). Ajánlatkérő jelen 
eljárásban jellemzően meghatározott viszonylatokra kér ajánlatot. A főbb szállítási címek tekintetében szállítási viszonylatra szükséges
árat megadni. Kérünk megadni továbbá egy általánosan használható egyedi díjat is (Ft/km), 50 km-t nem meghaladó és 50 km-t 
meghaladó távolságra található célállomásig. Ez az egyedi ár alkalmazandó azokban az esetekben, melyre szállítási viszonylatra 
megadott díj az eljárásban nem került megadásra, illetve az eseti, nem rendszeres szállításokra is. Az egyedi ár az úthasználati díjat 
nem tartalmazza! A szállítási viszonylatok alapján az alábbi útvonalak kerültek meghatározásra: Szentendre – Budapest, Mélyfúró utca
(HUHA); Szentendre – Budapest Duna utca 42.; Szentendre – Pusztazámor, Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ; 
Szentendre – Gyál, Gyáli Hulladékkezelő Központ; Szentendre – Budapest Kozma utca; Szentendre- Szentendre, Ipar u. Az éves 
mennyiség hozzávetőlegesen 43.000 km (telephelytől célállomásig számítva a távolságokat), mely a tervezettszállítási viszonylatokból 
és egyedi díj által meghatározott szállítási mennyiségekből tevődik össze. A tervezett mennyiség számításánál csak a célállomásig 
megteendő út került figyelembevételre! Az egyes viszonylatokra tervezett mennyiségek a csatolt dokumentációban találhatóak, azzal, 
hogy ezek becsült mennyiségek, melyektől a tényleges mennyiség + 20 %-ban eltérhet. Vállalkozó a szállítást 32 m3-es konténerekkel ,
emelőhorgos multiliftes, pótkocsis gépjárművel köteles végezni. A 32 m3 kapacitású nyitott kivitelű, multilift típusú konténer 
biztosítása a vállalkozó feladata. A szállításokhoz szükséges konténerek minimum száma 2 db, mellyel az Ajánlattevőnek rendelkeznie 
kell. Az Ajánlattevő feladata továbbá jellemzően az Ajánlatkérő telephelyén található konténerek mozgatása is, melyre külön díjat 
szükséges megadni. A szolgáltatás részletes leírása és feltételei, igények és követelmények, mennyiségek a dokumentációban 
találhatóak.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Hulladékszállítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://www.vszzrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.vszzrt.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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ÁR Szentendre – Budapest, Mélyfúró utca (HUHA) nettó Ft/fuvar: 25 500 ÁR Szentendre – Budapest Duna utca 42. nettó Ft/fuvar
: 74 000 ÁR Szentendre – Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ nettó Ft/fuvar: 89 500 ÁR Szentendre – Gyál, Gyáli 

105646402131+1 REKLÁM-SPED Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozó Kft, Magyarország 2022 Tahitótfalu, Pinty 
Utca 9

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)

Ár: fordított arányosítás, minőségi szempont: igen válasz 100 pont, nem válasz 0 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:

1000

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

Szöveges értékelés:

99001+1 REKLÁM-SPED Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozó Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta. ÁR Szentendre – Budapest, Mélyfúró utca (HUHA) nettó Ft/fuvar: 
25 500 ÁR Szentendre – Budapest Duna utca 42. nettó Ft/fuvar: 74 000 ÁR Szentendre – Pusztazámori Regionális 
Hulladékkezelő Központ nettó Ft/fuvar: 89 500 ÁR Szentendre – Gyál, Gyáli Hulladékkezelő Központ nettó Ft/fuvar: 59 500 ÁR 
Szentendre – Budapest Kozma utca nettó Ft/fuvar: 39 000 ÁR Szentendre – Szentendre Ipar u. nettó Ft/fuvar: 13 200 ÁR Egyedi 
ár 50 km-t meg nem haladóan nettó Ft/km: 1 350 ÁR Egyedi ár 50 km-t meghaladóan nettó Ft/km: 420 ÁR Konténermozgatási díj
nettó Ft/alkalom: 3 500 Önrakodó gép ajánlattevő általi biztosítása a fel- és lerakodáshoz (IGEN/NEM): NEM

105646402131+1 REKLÁM-SPED Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozó Kft, Magyarország 2022 Tahitótfalu, 
Pinty Utca 9

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

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:

Igen
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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:

Lejárata:Kezdete:

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:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Hulladékkezelő Központ nettó Ft/fuvar: 59 500 ÁR Szentendre – Budapest Kozma utca nettó Ft/fuvar: 39 000 ÁR Szentendre – 
Szentendre Ipar u. nettó Ft/fuvar: 13 200 ÁR Egyedi ár 50 km-t meg nem haladóan nettó Ft/km: 1 350 ÁR Egyedi ár 50 km-t 
meghaladóan nettó Ft/km: 420 ÁR Konténermozgatási díj nettó Ft/alkalom: 3 500 Önrakodó gép ajánlattevő általi biztosítása a 
fel- és lerakodáshoz (IGEN/NEM): NEM A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.

2020.07.23

2020.07.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




