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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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I. szakasz: Ajánlatkérő
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) rendelkezései szerint: 2. § 37. pont alapján.

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

Vagyonkezelési szerződés „A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett hulladékgyűjtő 
gépjárművek közszolgáltatási célú működtetése, üzemeltetésbe adása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás keretében szolgáltatási koncesszió beszerzése. 
Átadásra kerülő hulladékgyűjtő gépjárművek: 
 
4 db tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes 22 m3-es (frsz.: RPJ-627, RPJ-628, RPJ-663, RPJ-664),  
1 db egykaros konténeremelő felépítményes, 1100 l-es ürítőszerkezettel ellátott 3 tengelyes (frsz.: RPJ-642), gyűjtőgépjármű 
2 db egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes hulladékszállító gépjármű (frsz.: RPJ-662, RPJ-641) 
Az Átadó Társulás Tulajdonos/Átadó, tagjai mint 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 
Baks Községi Önkormányzat 
Balástya Községi Önkormányzat 
Csengele Községi Önkormányzat 
Deszk Község Önkormányzata 
Dóc Községi Önkormányzat 
Ferencszállás Községi Önkormányzat 
Kelebia Község Önkormányzata 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Klárafalva Községi Önkormányzat 
Kübekháza Községi Önkormányzat 
Ópusztaszer Községi Önkormányzat 
Pusztaszer Községi Önkormányzat 
Röszke Község Önkormányzata 
Sándorfalva Város Önkormányzata 
Szatymaz Községi Önkormányzat 
Szeged MJV Önkormányzata 
Tiszasziget Község Önkormányzata 
Tompa Város Önkormányzata 
Újszentiván Községi Önkormányzat 
 
közigazgatási területén a Közszolgáltató/Üzemeltető végzi a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását, ártalmatlanításra történő 
elhelyezését, a szelektív hulladékgyűjtést, és kapcsolódó gyűjtőrendszer üzemeltetését, valamint a nagyobb méretű berendezési 
tárgyak szervezett gyűjtését, elszállítását (lomtalanítási akció keretében) az egyes helyi közszolgáltatások ellátásnak szabályait 
tartalmazó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott rendszer, módszer, és gyakoriság szerint. 
Az Átadó Társulás Tulajdonos/Átadó tagjai, mint 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata 
Forráskút Község Önkormányzat 
Öttömös Községi Önkormányzata 
Pusztamérges Községi Önkormányzat 
Ruzsa Község Önkormányzata 
Üllés Nagyközségi Önkormányzata 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
 
közigazgatási területén az FBH-NP Nonprofit Kft. mint közszolgáltató látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat az 
önkormányzati rendeletben meghatározott rendszer és módszer szerint. 
 
Részletes leírás a csatolt szerződéstervezet szerint. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

KEHOP-3.2.1 hullgy. gépjárművek közszolg. célú műk

Negyedik Rész XVIII fejezet

Nemzeti Hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárás egyszakaszos
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1.        Koncessziós díj Ft-ban kifejezve (2025. december 31. napjáig): 134.308.364,- Ft, 
Súlyszám: 80 

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:

1. Koncessziós díj Ft-ban kifejezve (2025. december 31. napjáig): 134.308.364,- Ft,: 
134 308 364,-Ft - 10 pont, súlyozottan 800 pont 
2. Meghiúsulási kötbér mértéke ….,-Ft (minimum az ajánlott összesen nettó koncessziós díj 3%-a 
HUF-ban kifejezve):4 030 000,-Ft - 10 pont, sűlyozottan 200 pont 

Szöveges értékelés:

1000Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Koncessziós díj Ft-ban kifejezve (2025. december 31. napjáig): 134.308.364,- Ft,: 
134 308 364,-Ft 
2. Meghiúsulási kötbér mértéke ….,-Ft (minimum az ajánlott összesen nettó koncessziós díj 3%-a 
HUF-ban kifejezve): 
4 030 000,-Ft 
 
Megfelelt az előírt szakember rendelkezésre állásának.

25595417206Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Magyarország 6728 Szeged, Városgazda Sor 1

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:

1A 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:

2021.01.12

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2015. évi CXLIII. tv. 128. § (1) bekezdése b) pontja alapján.

Igen
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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:

Koncessziós díj Ft-ban kifejezve (2025. december 31. napjáig): 134.308.364,- Ft, 
Legjobb ár-érték arányú ajánlat

25595417206Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Magyarország 6728 Szeged, Városgazda Sor 1

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)

 
 
Értékelési módszer: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 76. § (4) bekezdése alapján rögzített ár megajánlása 10 pont. 
 
2.        Meghiúsulási kötbér mértéke ….,-Ft (minimum az ajánlott összesen nettó koncessziós díj 3%-a HUF-ban kifejezve) 
 
Értékelési módszer: A legmagasabb, az Ajánlatkérő által minimum szinten megadott %-os mértéknek megfelelő vagy azt meghaladó 
meghiúsulási kötbér megajánlása 10 pont. 
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés e) pontja alapján nincs szerződéskötési moratórium.

2021.02.02

2021.02.02
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