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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)
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Egyéb cím adatok:
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő
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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A 339/2014 (XII.19) Korm.rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai 
között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
(a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési 
eljárások lebonyolításáról való gondoskodás. Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre”, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű 
KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt(továbbiakban:Projekt)keretében a projekt 
megvalósulásához szükséges alábbi gépek beszerzése az alábbi mennyiségben: Anyagmozgató-rakodó gépek: tétel (típus) sorszáma 
tétel (típus) megnevezése alapmennyiség (db) (am) 1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 1 db 2. Targonca bálafogóval 2 db 3. 
Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép 1 db Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében 
beszerezni. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését. Hibaelhárítás: 
Valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését 
követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban 
köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A 
fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi 
minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó
betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő 
megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével. A szerződés tárgyát képező 
eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A megkötésre kerülő 
szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja. Amennyiben a dokumentáció bármelyik 
része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra 
vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz,úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.) 
Korm.rend. 46. § (3) bek. alapján.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 egyéb gépek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12053513Fax:+36 12053512Telefon:E-mail:

OO800Kapcsolattartó személy:
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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Nem
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Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Kuti Gábor

kuti.gabor@imperialkft.hu

http://imperialkft.hu/



EKR000551962018

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A 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:

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:

14770/2018A 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:

Második Rész, XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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41157

Részszempont / Súlyszám / Ajánlati érték / Értékelési pontszám / Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 1. 
Ajánlati ár (nettó Ft) 60 161 500 000 99,83 5 989,97 2. Megajánlott gépek minimális műszaki feltételeknél jobb
műszaki jellemzői 40 2.1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 15 2.1.1. Rakodási magasság kanál alsó 
csapszegénél mérve: min. 4.200 mm 10 60 60 600 2.1.2. Motor nyomaték: min 550 Nm 5 180 61,43 307,17 2.2.
Targonca bálafogóval 15 2.2.1. Névleges teherbírás: min. 3.000 kg (500 mm tehersúlypont esetén) 10 0 0,00 
0,00 2.2.2. Fordulási sugár: max. 2.600 mm 5 235 100 500 2.3. Iparigémes rakodó 10 2.3.1. Emelhető fülke 
szemmagasság: min. 5,0 m 5 0,2 66,67 333,33 2.3.2. Gémkinyúlás a forgózsámoly közepétől: min. 9 m 5 0,2 
100 500 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei 8230,47

Szöveges értékelés:

8230.47CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság

33889

Részszempont / Súlyszám / Ajánlati érték / Értékelési pontszám / Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 1. 
Ajánlati ár (nettó Ft) 60 161 550 000 99,80 5 988,12 2. Megajánlott gépek minimális műszaki feltételeknél jobb
műszaki jellemzői 40 2.1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 15 2.1.1. Rakodási magasság kanál alsó 
csapszegénél mérve: min. 4.200 mm 10 100 100 1000 2.1.2. Motor nyomaték: min 550 Nm 5 185 63,14 315,70 
2.2. Targonca bálafogóval 15 2.2.1. Névleges teherbírás: min. 3.000 kg (500 mm tehersúlypont esetén) 10 0 
0,00 0,00 2.2.2. Fordulási sugár: max. 2.600 mm 5 235 100 500 2.3. Iparigémes rakodó 10 2.3.1. Emelhető 
fülke szemmagasság: min. 5,0 m 5 0,3 100 500 2.3.2. Gémkinyúlás a forgózsámoly közepétől: min. 9 m 5 0,2 
100 500 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei 8803,81

Szöveges értékelés:

8803.81DM-KER Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 161 230 000 nettó Ft+ Áfa 2. Megajánlott gépek minimális műszaki feltételeknél jobb műszaki jellemzői 
2.1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 2.1.1. Rakodási magasság kanál alsó csapszegénél mérve: min. 4.200 mm 40 mm 
értékkel kedvezőbb 2.1.2. Motor nyomaték: min 550 Nm 293 Nm értékkel kedvezőbb 2.2. Targonca bálafogóval 2.2.1. Névleges 
teherbírás: min. 3.000 kg (500 mm tehersúlypont esetén) 0 kg értékkel kedvezőbb 2.2.2. Fordulási sugár: max. 2.600 mm 187 
mm értékkel kedvezőbb 2.3. Iparigémes rakodó 2.3.1. Emelhető fülke szemmagasság: min. 5,0 m 0,3 m értékkel kedvezőbb 2.3.2
. Gémkinyúlás a forgózsámoly közepétől: min. 9 m 0,2 m értékkel kedvezőbb Az alkalmasság indokolása: - Az ajánlat a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. - Az ajánlattal kapcsolatban
nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. - A kizáró okok, valamint az alkalmassági 
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások és/vagy nyilatkozatok benyújtására az AXIÁL 
Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem került felhívásra.

11376956203AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, 
6500 Baja, Szegedi Út 147.

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 161 500 000 nettó Ft+ Áfa 2. Megajánlott gépek minimális műszaki feltételeknél jobb műszaki jellemzői 
2.1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 2.1.1. Rakodási magasság kanál alsó csapszegénél mérve: min. 4.200 mm 60 mm 
értékkel kedvezőbb 2.1.2. Motor nyomaték: min 550 Nm 180 Nm értékkel kedvezőbb 2.2. Targonca bálafogóval 2.2.1. Névleges 
teherbírás: min. 3.000 kg (500 mm tehersúlypont esetén) 0 kg értékkel kedvezőbb 2.2.2. Fordulási sugár: max. 2.600 mm 235 
mm értékkel kedvezőbb 2.3. Iparigémes rakodó 2.3.1. Emelhető fülke szemmagasság: min. 5,0 m 0,2 m értékkel kedvezőbb 2.3.2
. Gémkinyúlás a forgózsámoly közepétől: min. 9 m 0,2 m értékkel kedvezőbb Az alkalmasság indokolása: - Az ajánlat a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. - Az ajánlattal kapcsolatban
nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. - A kizáró okok, valamint az alkalmassági 
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások és/vagy nyilatkozatok benyújtására a CE Dynamic
Kft. nem került felhívásra.

14113174243CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság, 1097 Budapest, Gubacsi Út 47.

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 161 550 000 nettó Ft+ Áfa 2. Megajánlott gépek minimális műszaki feltételeknél jobb műszaki jellemzői 
2.1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 2.1.1. Rakodási magasság kanál alsó csapszegénél mérve: min. 4.200 mm 100 
mm értékkel kedvezőbb 2.1.2. Motor nyomaték: min 550 Nm 185 Nm értékkel kedvezőbb 2.2. Targonca bálafogóval 2.2.1. 
Névleges teherbírás: min. 3.000 kg (500 mm tehersúlypont esetén) 0 kg értékkel kedvezőbb 2.2.2. Fordulási sugár: max. 2.600 
mm 235 mm értékkel kedvezőbb 2.3. Iparigémes rakodó 2.3.1. Emelhető fülke szemmagasság: min. 5,0 m 0,3 m értékkel 
kedvezőbb 2.3.2. Gémkinyúlás a forgózsámoly közepétől: min. 9 m 0,2 m értékkel kedvezőbb Az alkalmasság indokolása: - Az 
ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. - Az ajánlattal 
kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. - Az ajánlattevő ajánlata teljes 
körű, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások és nyilatkozatok - a kiküldött Kbt. 69. § (4) szerinti felhívást, hiánypótlási 
felhívást és felvilágosítás kérést követően - megfelelően benyújtásra kerültek, így az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel.

14309027213DM-KER Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli Út 22

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 161.550.000 HUF A kiválasztásának indokai: - Az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. - Az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok
, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. - Az ajánlattevő ajánlata teljes körű, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 
igazolások és nyilatkozatok - a kiküldött Kbt. 69. § (4) szerinti felhívást, hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést követően - 
megfelelően benyújtásra kerültek, így az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel. - Az ajánlattevő érvényes ajánlata minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak.

14309027213DM-KER Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli Út 22

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az ajánlatokat, az általa létrehozott Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli. Az értékelés az 1. részszempont (Ajánlati ár (nettó Ft)) 
tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) 1. számú melléklet A
.1.b) pont ba) alpontja szerinti „fordított arányosítás” módszerének alkalmazásával történik. Ajánlatkérő a 2. részszempont 2.1-2.3. 
értékelési alszempontjai szerinti ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlott értéket tartalmazó) 
ajánlati tartalmi elemre a maximális 100,00 pontot adja, a többi ajánlatra pedig az arányosan kevesebb pontszámot az egyenes 
arányosítás módszerével osztja ki. Az értékelés során Ajánlatkérő az alábbi műszaki paraméterekre tett kedvezőbb megajánlásokra 
terjed ki: Gép megnevezése: Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó Az értékelés során figyelembe vett műszaki paraméterre 
vonatkozó minimális elvárás (1): Rakodási magasság kanál alsó csapszegénél mérve: min. 4.200 mm Az értékelés során figyelembe 
vett műszaki paraméterre vonatkozó minimális elvárás (2): Motor nyomaték: min. 550 Nm Gép megnevezése: Targonca bálafogóval Az 
értékelés során figyelembe vett műszaki paraméterre vonatkozó minimális elvárás (1): Névleges teherbírás: min. 3.000 kg (500 mm 
tehersúlypont esetén) Az értékelés során figyelembe vett műszaki paraméterre vonatkozó minimális elvárás (2): Fordulási sugár max. 
2.600 mm Gép megnevezése: Iparigémes rakodó Az értékelés során figyelembe vett műszaki paraméterre vonatkozó minimális elvárás 
(1): Emelhető fülke szemmagassága: min. 5,0 m Az értékelés során figyelembe vett műszaki paraméterre vonatkozó minimális elvárás (
2): Gémkinyúlás a forgózsámoly közepétől: min. 9 m

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:

32338

Részszempont / Súlyszám / Ajánlati érték / Értékelési pontszám / Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 1. 
Ajánlati ár (nettó Ft) 60 161 230 000 100,00 6 000 2. Megajánlott gépek minimális műszaki feltételeknél jobb 
műszaki jellemzői 40 2.1. Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó 15 2.1.1. Rakodási magasság kanál alsó 
csapszegénél mérve: min. 4.200 mm 10 40 40 400 2.1.2. Motor nyomaték: min 550 Nm 5 293 100 500 2.2. 
Targonca bálafogóval 15 2.2.1. Névleges teherbírás: min. 3.000 kg (500 mm tehersúlypont esetén) 10 0 0,00 
0,00 2.2.2. Fordulási sugár: max. 2.600 mm 5 187 79,57 397,87 2.3. Iparigémes rakodó 10 2.3.1. Emelhető 
fülke szemmagasság: min. 5,0 m 5 0,3 100 500 2.3.2. Gémkinyúlás a forgózsámoly közepétől: min. 9 m 5 0,2 
100 500 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei 8297,87

Szöveges értékelés:

8297.87AXIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
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A kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások és/vagy 
nyilatkozatok benyújtására az AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a CE Dynamic Kft. nem került felhívásra. A Kbt. 135. § 
(12) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ajánlatkérő felhívta az ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási
szerződés módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el
nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés 
módosítását vagy a változás bejelentés el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére 
vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást 
akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés módosítás nem kerül 
aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a szerződés. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

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:

2019.02.08Lejárata:2019.01.29Kezdete:

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:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2019.01.29

2019.01.29




