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Tárgy: 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Adásvételi szerződés használt hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzésére részajánlattételi lehetőséggel  

tárgyú közbeszerzési eljárása 

 

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

AK08235 

Szabadkai u. 9. 

Szentendre 

2000 

MAGYARORSZÁG 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés használt hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzésére részajánlattételi 

lehetőséggel 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Használt hulladékszállító gépjármű tömörítő lapos felépítménnyel lakossági szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésére, 

tolólapos hulladéktömörítő rendszerrel. A gépjármű a lakosság által kihelyezett települési hulladék gyűjtésére és 

szállítására szolgál. A gépjármű Magyarországon forgalomba helyezett, üzemképes állapotú legyen és rendelkezzen 

legalább 2019. december 31-ig tartó műszaki vizsgával. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az átadás-átvétel előtt a gépjárművet szakértővel megvizsgáltassa. Amennyiben a 

szállított jármű bármely paraméterében ajánlatkérő számára kedvezőtlen irányban eltér az ajánlatban megjelölt, adott 

paramétertől, a teljesítést ajánlatkérő nem fogadja el. 

1 db kéttengelyes hulladékgyűjtő tehergépjármű tömörítő lapos felépítménnyel 

A hulladékgyűjtő tartály geometriai térfogata minimum 10 m3  

A hulladékgyűjtő tartály kialakítása alkalmas legyen a települési vegyes hulladék, szelektív hulladék, zöldhulladék 

valamint a lomhulladék gyűjtésére A tartály doboz formájú, alaktartó acélkonstrukció legyen. Az oldalfalak és a tető egy 

megerősített keretszerkezettel, kopásálló acélból, folyamatos, ellenőrzött hegesztési varratokkal készüljön. 

A nyitható hátsórész kialakítása 

A lapátos tömörítő berendezést hidraulikus hengerek működtessék. Ürítésnél a „kireteszelés-nyitás” és a „zárás-

bereteszelés” funkciója automatikusan történjék. Csőtörés vagy nyomáscsökkenés esetére zuhanás gátló biztosítékok 

felszerelése szükséges. A töltővályú űrtartalma minimum 1,2 m3 legyen. A töltővályú tömített és csepegésmentes legyen. 

Tömörítési viszony vegyes hulladéknál legalább 1:4. A felépítmény rendelkezzen központi zsírzó berendezéssel. 

Beürítő szerkezet legyen alkalmas 60 litertől 1100 literig szabványosított edények karos rendszerű ürítésére. A beürítő 

szerkezet legyen alkalmas a nemzetközi szabványoknak megfelelő 60, 80, 110, 120, 240, 770 és 1100 literes edények 

ürítésére. Minden beürítési funkció egyes üzemben is működtethető legyen, de lehetséges legyen fél automatikus, vagy 

teljes automatikus üzemmód is. A célgép rendelkezzen „vészleállító” kapcsolóval. A beürítő garat maximális magassága 

160 cm. 

Sárga körvillogó legyen a felépítmény bal hátsó részére szerelve. 1 db munkafényszóró legyen a beürítő szerkezetnél. A 

hátsó irányfények a felépítmény megfelelő helyére legyenek felszerelve. 

Motor dízel üzemű motor turbófeltöltővel, a töltőlevegő közbenső hűtésével, a teljesítmény min. 160 kW. A 

környezetvédelmi minősítés legyen legalább EURO 3. 

Rugózás legyen erősített laprugó, hátul légrugó, megerősített stabilizátor elöl-hátul. 

Az alváz nagyszilárdságú, rugalmas acélból létraalváz, mely hossztartó vastagsági mérete a terhelésnek megfelelően kellő 

biztonsággal méretezve. Az össztömeg minimum 13.000 kg. 

A kormánymű állítható szervokormány legyen. 

Fékberendezés kétkörös fékrendszer, blokkolásgátlóval (ABS). 

A vezetőfülkének alkalmasnak kell lenni a gépkocsivezető és 2 fő rakodó elhelyezésére. Minden ülőhely biztonsági övvel 

legyen ellátva.  

További szerelvények szükségesek: rámpatükör, sárga tetővillogó beépítése, hátramenetnél bekapcsolódó hangjelzés. 

A kerekek gumiabroncsok tömlő nélküli kivitelben. 

Egyéb 

Futott kilométer maximum 200.000 km. 

Gyártási év minimum 2005.  

Magasság maximum 3600 mm 
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A szerződést annak megkötésétől számítva 60 napon belül kell teljesíteni. A tehergépjárművek vételára a részletekben 

kerül kifizetésre, oly módon, hogy 5 millió Ft a sikeres átadást követő 30 napon belül, a fennmaradó rész a szerződés 

megkötésétől számított 360 napon belül kerül megfizetésre.  

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: harmadik rész XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § szerinti nyílt 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018/04/14 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: 

1 db kéttengelyes hulladékgyűjtő tehergépjármű tömörítő lapos felépítménnyel 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

HÁZÁSZ Korlátolt Felelősségű Társaság  

2000 Szentendre, Sas utca 17/A. 

Adószám: 26295880-2-13. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Szempont megnevezése Ajánlat 

1. jótállás időtartama (minimum 12 hónap) 12 hónap 

2. A jármű motorjának energiafelhasználása WHSC szerint: 2,00 g/kWh 

3. A jármű motorjának üzemeltetés közbeni további 

környezetvédelmi és energetikai hatásai, ezen belül 
 

3.1. szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC szerint 4,00 g/kWh 

3.2. nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás WHSC szerint 5,00 g/kWh 

3.3. teljes szénhidrogén (THC) kibocsátás WHSC szerint 0,66 g/kWh 

3.4. részecske (PM) kibocsátás WHSC szerint 0,13 g/kWh 

4. Vételár nettó 14.000.000,- Ft 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 
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Az ajánlattevő neve: 

HÁZÁSZ Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 

is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 1. Jótállás időtartama 5 100 500     

 2. A jármű motorjának 

energiafelhasználása 

WHSC szerint 

5 100 500     

 3. A jármű motorjának 

üzemeltetés közbeni 

további 

környezetvédelmi és 

energetikai hatásai, 

ezen belül 

 

 3.1. szén-dioxid (CO2) 

kibocsátás WHSC 

szerint 

2 100 200     

 3.2. nitrogén-oxid (NOx) 

kibocsátás WHSC szerint 

1 100 100     

 3.3. teljes szénhidrogén 

(THC) kibocsátás WHSC 

szerint 

1 100 100     

 3.4. részecske (PM) 

kibocsátás WHSC szerint 

1 100 100     

 4. Vételár 85 100 8500     

 
A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
  10000 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 

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:  

Az 1. (jótállás) értékelési szempont esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb, a 2, 3 és az Ár értékelési szempont 

esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az értékelési tartományon belül pontozva.  

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Az alkalmazandó képlet: 

2, 3 és Ár  értékelési szempont esetében: 

P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100 

1. értékelési szempont esetében: 

P= (Avizsgált/Alegjobb) * 100 

A fentebbi képletek esetében: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott 

pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó 

súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot 

elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre 
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kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot 

nyújtó ajánlatot tevő. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

HÁZÁSZ Korlátolt Felelősségű Társaság  

2000 Szentendre, Sas utca 17/A. 

Adószám: 26295880-2-13. 

Ajánlati ár nettó 14.000.000,- Ft+ÁFA 

Az adott ajánlat az adott rész tekintetében a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes, egyetlen ajánlat. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: jótállás, szavatosság körébe tartozó autószerelési feladatok 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

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

"TEHERAUTÓ-SZERVÍZ" Javító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

Adószám: 14691021-2-13. 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

"TEHERAUTÓ-SZERVÍZ" Javító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

Adószám: 14691021-2-13. 

Eljárást megindító felhívás III.1.3) M/1. pont. 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: 2. Rész száma: 2. Elnevezés: 

1 db kéttengelyes hulladékgyűjtő tehergépjármű tömörítő lapos felépítménnyel 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

HÁZÁSZ Korlátolt Felelősségű Társaság  

2000 Szentendre, Sas utca 17/A. 

Adószám: 26295880-2-13. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Szempont megnevezése Ajánlat 

1. jótállás időtartama (minimum 12 hónap) 12 hónap 

2. A jármű motorjának energiafelhasználása WHSC szerint: 2,00 g/kWh 
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3. A jármű motorjának üzemeltetés közbeni további 

környezetvédelmi és energetikai hatásai, ezen belül 
 

3.1. szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC szerint 4,00 g/kWh 

3.2. nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás WHSC szerint 5,00 g/kWh 

3.3. teljes szénhidrogén (THC) kibocsátás WHSC szerint 0,66 g/kWh 

3.4. részecske (PM) kibocsátás WHSC szerint 0,13 g/kWh 

4. Vételár nettó 14.000.000,- Ft 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: 

HÁZÁSZ Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 

is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 1. Jótállás időtartama 5 100 500     

 2. A jármű motorjának 

energiafelhasználása 

WHSC szerint 

5 100 500     

 3. A jármű motorjának 

üzemeltetés közbeni 

további 

környezetvédelmi és 

energetikai hatásai, 

ezen belül 

 

 3.1. szén-dioxid (CO2) 

kibocsátás WHSC 

szerint 

2 100 200     

 3.2. nitrogén-oxid (NOx) 

kibocsátás WHSC szerint 

1 100 100     

 3.3. teljes szénhidrogén 

(THC) kibocsátás WHSC 

szerint 

1 100 100     

 3.4. részecske (PM) 

kibocsátás WHSC szerint 

1 100 100     

 4. Vételár 85 100 8500     

 
A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
  10000 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 

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:  

Az 1. (jótállás) értékelési szempont esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb, a 2, 3 és az Ár értékelési szempont 

esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az értékelési tartományon belül pontozva.  

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Az alkalmazandó képlet: 
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2, 3 és Ár  értékelési szempont esetében: 

P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100 

1. értékelési szempont esetében: 

P= (Avizsgált/Alegjobb) * 100 

A fentebbi képletek esetében: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott 

pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó 

súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot 

elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre 

kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot 

nyújtó ajánlatot tevő. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

HÁZÁSZ Korlátolt Felelősségű Társaság  

2000 Szentendre, Sas utca 17/A. 

Adószám: 26295880-2-13. 

Ajánlati ár nettó 14.000.000,- Ft+ÁFA 

Az adott ajánlat az adott rész tekintetében a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes, egyetlen ajánlat. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: jótállás, szavatosság körébe tartozó autószerelési feladatok 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

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

"TEHERAUTÓ-SZERVÍZ" Javító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

Adószám: 14691021-2-13. 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

"TEHERAUTÓ-SZERVÍZ" Javító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

Adószám: 14691021-2-13. 

Eljárást megindító felhívás III.1.3) M/1. pont. 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: 3. Rész száma: 3. Elnevezés: 

1 db háromtengelyes hulladékgyűjtő tehergépjármű tömörítő lapos felépítménnyel 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 1 
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

HÁZÁSZ Korlátolt Felelősségű Társaság  

2000 Szentendre, Sas utca 17/A. 

Adószám: 26295880-2-13. 

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 

Szempont megnevezése Ajánlat 

1. jótállás időtartama (minimum 12 hónap) 12 hónap 

2. A jármű motorjának energiafelhasználása WHSC szerint: 2,00 g/kWh 

3. A jármű motorjának üzemeltetés közbeni további 

környezetvédelmi és energetikai hatásai, ezen belül 
 

3.1. szén-dioxid (CO2) kibocsátás WHSC szerint 4,00 g/kWh 

3.2. nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás WHSC szerint 5,00 g/kWh 

3.3. teljes szénhidrogén (THC) kibocsátás WHSC szerint 0,66 g/kWh 

3.4. részecske (PM) kibocsátás WHSC szerint 0,13 g/kWh 

4. Vételár nettó 12.500.000,- Ft 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

    

  
  

Az ajánlattevő neve: 

HÁZÁSZ Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
Az értékelés A 

részszempontok 

      

 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 

is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 1. Jótállás időtartama 5 100 500     

 2. A jármű motorjának 

energiafelhasználása 

WHSC szerint 

5 100 500     

 3. A jármű motorjának 

üzemeltetés közbeni 

további 

környezetvédelmi és 

energetikai hatásai, 

ezen belül 

 

 3.1. szén-dioxid (CO2) 

kibocsátás WHSC 

szerint 

2 100 200     

 3.2. nitrogén-oxid (NOx) 

kibocsátás WHSC szerint 

1 100 100     

 3.3. teljes szénhidrogén 

(THC) kibocsátás WHSC 

szerint 

1 100 100     

 3.4. részecske (PM) 

kibocsátás WHSC szerint 

1 100 100     

 4. Vételár 85 100 8500     

 
A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 
  10000 
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  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 

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:  

Az 1. (jótállás) értékelési szempont esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb, a 2, 3 és az Ár értékelési szempont 

esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az értékelési tartományon belül pontozva.  

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

Az alkalmazandó képlet: 

2, 3 és Ár  értékelési szempont esetében: 

P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100 

1. értékelési szempont esetében: 

P= (Avizsgált/Alegjobb) * 100 

A fentebbi képletek esetében: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott 

pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó 

súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot 

elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre 

kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot 

nyújtó ajánlatot tevő. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

HÁZÁSZ Korlátolt Felelősségű Társaság  

2000 Szentendre, Sas utca 17/A. 

Adószám: 26295880-2-13. 

Ajánlati ár nettó 12.500.000,- Ft+ÁFA 

Az adott ajánlat az adott rész tekintetében a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes, egyetlen ajánlat. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: jótállás, szavatosság körébe tartozó autószerelési feladatok 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

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

"TEHERAUTÓ-SZERVÍZ" Javító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

Adószám: 14691021-2-13. 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

"TEHERAUTÓ-SZERVÍZ" Javító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

Adószám: 14691021-2-13. 

Eljárást megindító felhívás III.1.3) M/1. pont. 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján nem aktuális. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/06/04 (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
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VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

 

dr. Dóka Zsolt  

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

lajstromszám:00271 
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