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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) 

Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postai cím: Pap Károly utca 4-6. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1139 

 
Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

Postai cím: Városgazda sor 1. 

Város: Szeged Postai irányítószám: 6728 

 
II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-
Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 
előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- 
és szállítójárművek beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben az NFP (AF.I.1. pont 1. szervezet) fel köz nev került többek kö-zött a 2014-2020 prog id-ban a 
KEHOP terhére finanszírozott hullgazd ber-ok megval-hoz szüks közb elj leb-ról való gondoskodás. 

Ennek megfelelően a jelen közb elj tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” eln 
KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azon hullgazd pr keretében a pr megval szüks alábbi gyűjtő- és szállítójárművek besz az alábbi 
menny: 

N3 kat felépítményezett tehergépjárművek (Gyűjtő-, és szállító járművek) az alábbiak szerint: 

tétel (típus) sorszáma tétel (típus) megnevezése mennyiség (db) 

1. Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű) 4 

2. Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) ürítőszerkezettel ellátott konténerrel 1 

3. Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) 2 

AK új (nem használt, nem felújított) eszk kíván jelen elj keretében beszerezni. 

Az 1. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű tehergj.  

Az aj árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését. 

Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai 
ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forg eng, rendszám kiadással kapcsolatos 
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egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére AK-ként szerződő végső kedvezményezett köteles akként, hogy azt az aj árra 
vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza. 

 

Hibaelhárítás: A hordozó járművek 1-3. tétel szerinti felépítmény nélküli járóképes alvázak és nyergesvontatók) tekintetében 
garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási területén (NUTS HU333) a 
javítás az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében szakszerelővel, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosított legyen 
(nyertes AT-ként szerződő fél 6 órán belüli időintervallumban köteles megfelelő személyi állománnyal a javítást a helyszínen 
elkezdeni): önálló kommunikációra képes vezérlőegységek hibatárolóinak lekérdezése, hibakódok törlése; alap beállítást igénylő 
beavatkozó elemek és/vagy jeladók, érzékelők alap beállítása; vezérlőegységek gyártómű által előírt szoftverfrissítése; indításgátló 
rendszer és elektronikus kulcs illesztés; részecskeszűrő kényszer (felhasználó által nem elvégezhető) regenerálása. Ezen túlmenően 
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 AT fel képezi minden szállított típusú tétel tek külön-külön, legalább 2 fő 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 megáll szerint, a leszállított eszk rend állási helyének a figy vételével, terv: 6729 Szeged, Sándorfalvi út II. 
Külterület 01207/75 hrsz. (Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Központ). 

A szerz tárgyát kép eszk kapcs műszaki elv és par, valamint a nyertes AT fel és a szerz felt részl a KD részét képező dok, műleírása 
és szerz tervezet tartalmazza. 

Amennyiben az AD bármelyik része valamilyen gyártm, típ, er dologra, elj, védj, szab, tev, szem, szárm vagy gyártási foly való hiv 
tart, úgy AK az azzal egyenértékű telj is elf a 321/2015. (X.30.) KR 46. § (3) bek al. 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második Rész XV. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás, Kbt. 81. § (1) bekezdés 

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 2018/S 075-166621 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 6074/2018 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (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: 2 [1] Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a 
„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 
szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú 
projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése 
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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: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

M-U-T Hungária Kft. 

2851 Környe, Iparcentrum 3. 

10526093-2-11 

 

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 az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak 
szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 

 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

Ajánlati ár (nettó Ft) 351.760.000,- nettó Ft+ Áfa 

Fajlagos üzemanyag fogyasztás (energiafelhasználás) 

- WHSC és WHTC szerinti átlagolt érték - 

[g / kWh] 

értékelési szempont körében figyelembe vett adat (tényadat) 1432,94 g/kWh 

Fajlagos szén-dioxid kibocsátás 

- WHSC és WHTC szerinti átlagolt érték - 

[g / kWh] 

értékelési szempont körében figyelembe vett adat (tényadat) 4501,48 g/kWh 

Fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás - WHSC és WHTC szerinti átlagolt érték  

[g / kWh] - 
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EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (értékelési szempont körében figyelembe vett adat) 1,512 g/kWh  

Fajlagos THC kibocsátás - WHSC és WHTC szerinti átlagolt érték  

[g / kWh] - 

EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (értékelési szempont körében figyelembe vett adat) 0,993 g/kWh 

Fajlagos részecske kibocsátás - WHSC és WHTC szerinti átlagolt érték  

[g / kWh] - 

EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (értékelési szempont körében figyelembe vett adat) 0,066 g/kWh 

 

MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság 

3527 Miskolc, Besenyői út 26. 

11440424-2-05 

 

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 az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak 
szerint előírt igazolási kötelezettségének előzetesen megfelelően eleget tett. 

 

Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 

 

Ajánlati ár (nettó Ft) 349 130 000 Ft nettó Ft+ Áfa 

Fajlagos üzemanyag fogyasztás (energiafelhasználás) 

- WHSC és WHTC szerinti átlagolt érték - 

[g / kWh] 

értékelési szempont körében figyelembe vett adat (tényadat) 1 431,000 g/kWh 

Fajlagos szén-dioxid kibocsátás 

- WHSC és WHTC szerinti átlagolt érték - 

[g / kWh] 

értékelési szempont körében figyelembe vett adat (tényadat) 4 491,500 g/kWh 

Fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás - WHSC és WHTC szerinti átlagolt érték  

[g / kWh] - 

EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (értékelési szempont körében figyelembe vett adat) 0,953 g/kWh  

Fajlagos THC kibocsátás - WHSC és WHTC szerinti átlagolt érték  

[g / kWh] - 

EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (értékelési szempont körében figyelembe vett adat) 0,949 g/kWh 

Fajlagos részecske kibocsátás - WHSC és WHTC szerinti átlagolt érték  

[g / kWh] - 

EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (értékelési szempont körében figyelembe vett adat) 0,056 g/kWh 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

Az értékelés 
részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben 

Az ajánlattevő neve:  
M-U-T Hungária Kft. 

Az ajánlattevő neve: MENTO 
Környezetkultúra Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
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az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Ajánlati ár (nettó Ft) 60,000     99,252     5 955,120     100,000     6 000,000     

A gépjárművek üzemeltetése közbeni 
energetikai és környezeti hatások 

          

2.1. alszempont: Megajánlott 1-3. tétel 
(típus) szerinti gépjárművek fajlagos 
üzemanyag fogyasztása 
(energiafelhasználása) (g/kWh)  

12,000     99,864     1 198,368     100,000     1 200,000     

2.2. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel 
(típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-
dioxid kibocsátása (g/kWh) 

7,000     99,778     698,446     100,000     700,000     

2.3. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel 
(típus) szerinti gépjárművek fajlagos 
nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) - 
EURO VI norma elváráson felüli többlet 
megajánlás 

7,000     100,000     700,000     63,029     441,203     

2.4. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel 
(típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC 
kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma 
elváráson felüli többlet megajánlás 

7,000     100,000     700,000     95,568     668,976     

2.5. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel 
(típus) szerinti gépjárművek fajlagos 
részecske kibocsátása (g/kWh) -EURO VI 
norma elváráson felüli többlet megajánlás 

7,000     100,000     700,000     84,848     593,936     

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    9 951,934       9 604,115     

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

Az ajánlatkérő az M-U-T Hungária Kft. ajánlattevő ajánlatának értékelésekor a számítási hiba javítása eredményeként kapott összeget vette 
figyelembe az elbírálás során. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési 
szempontja esetén a részszempontok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100, ahol 0 pont a legrosszabb, 
100 pont a legjobb érték. 

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: 

Ért módsz. - legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) valamint a 2. r. sz 2.1. és 2.2. alsz. esetében az aj elemeket olyan módon 
értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) aj tartalmi elemre a maximális, a többi aj pedig arányosan kevesebb 
pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. ba) 
pont. AK a 2. r.sz. 2.3-2.5. alsz. esetében az aj elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) 
aj tartalmi elemre a maximális, a többi aj pedig arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás módszerével osztja ki, KH 
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útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. bb) pont. R. sz szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső 
határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. 

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

 

M-U-T Hungária Kft. 

2851 Környe, Iparcentrum 3. 

10526093-2-11 

 

Az ajánlat 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 az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak 

szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
- Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

 

Az ellenszolgáltatás összege: 

Ajánlati ár (nettó Ft) 351.760.000,- nettó Ft+ Áfa 

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  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

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: 2 

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: 

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: (2018/10/03/) / Lejárata: (2018/10/13/) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/10/03/) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/10/03/) 

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: 

A kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások és/vagy 
nyilatkozatok benyújtására a MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság nem került felhívásra. 

A Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ajánlatkérő felhívta az ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló 
igényt (pályázatot; 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 
nem kerül megkötésre, vagy a Támogatási Szerződés módosítás nem kerül aláírásra vagy a változás bejelentés nem kerül 
elfogadásra. Jelen feltételek a szerződés. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

 

 

Budapest, 2018. október 3. 

 

 

Ellenjegyzem: 
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