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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatokKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001177732022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 10822612213

Szabadkai Utca 9

Szentendre HU120 2000

Dr. Kada-Huszár Adrienn

dr.huszar.adrienn@szentendre.hu +36 26816442

www.vszzrt.hu

DR. DÓKA ZSOLT ÜGYVÉD, FAKSZ 55950802233

Széchenyi István Tér 35. I. em. 6.

Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt

drdokazsolt@drdoka.hu

www.vszzrt.hu
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

16812/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 155-443360A 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

Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatok 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatok

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Második rész XV fejezet

Uniós Nyílt eljárás



EKR001177732022

Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó megajánlás (Ft/alkalom): 100 000 (legalább 50 000 Ft, mely alatti megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, a 100 000 Ft és az az feletti megajánlás maximum pontot ér) 

25184914213Berner-Med Korlátolt Feleőségű Társaság, Magyarország 2000 Szentendre, Szabadkai 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)

Minőségi kritérium és a kapcsolódó súlyszám:
Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó megajánlás (Ft/alkalom) (legalább 50 000 Ft, mely alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezi, a 100 000 Ft és az az feletti megajánlás maximum pontot ér) 1
Ár kritérium megbontása és a kapcsolódó súlyszámok: 
Készenléti díj (nettó Ft/hó) súlyszám 21
Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel történő tényleges munkavégzés időszakára súlyszám 14
Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) súlyszám 63
Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) súlyszám 1 
Pontkiosztás módszere: fordított arányosítás.
Ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: 
1. Kötbér részszempont: Arányosítás, képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb * 100. 
2. Ár részszempontok: Arányosítás, képlet: P = (Alegjobb/Avizsgált * 100. 
A fenti képletben: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke. 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 
Az Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít.

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:

10000.00Berner-Med Korlátolt Feleőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó megajánlás (Ft/alkalom): 100 000 (legalább 50 000 Ft, mely alatti megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, a 100 000 Ft és az az feletti megajánlás maximum pontot ér) 
Készenléti díj (nettó Ft/hó) 4 980 000
Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel történő tényleges munkavégzés időszakára 19 999
Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) 39 900
Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) 11 500
Alkalmasságát megfelelően igazolta.

25184914213Berner-Med Korlátolt Feleőségű Társaság, Magyarország 2000 Szentendre, Szabadkai 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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.10.24Lejárata:2022.10.13Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Készenléti díj (nettó Ft/hó) 4 980 000
Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel történő tényleges munkavégzés időszakára 19 999
Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) 39 900
Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) 11 500
A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.

2022.10.12

2022.10.12
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Az ajánlati felhívás VI.3) 17. pont szerint ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdést, ennek alapján, valamint az értékelés 
alapján elfoglalt helyére tekintettel az alábbi ajánlat bírálatára nem került sor:
Ajánlattevő neve: UNITRANSCOOP Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9081 Győrújbarát Imre utca 41. 
Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó megajánlás (Ft/alkalom): 50 000 (legalább 50 000 Ft, mely alatti megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, a 100 000 Ft és az az feletti megajánlás maximum pontot ér) 
Készenléti díj (nettó Ft/hó): 22 320 000 
Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel történő tényleges munkavégzés időszakára): 
22 000 Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt): 60 500 
Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt): 14 000
Értékelési pontszám: 6 028,23

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:
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