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: Tinnye Község Önkormányzata
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre út 9.
Város: Tinnye

Postai irányítószám: 2086

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás célja hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése volt Tinnye Község közigazgatási területén települési
szilárd hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése tárgyban, az Ajánlatkérő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási
kötelezettségének közszolgáltatási szerződés útján történő biztosítása érdekében.
A nyertes ajánlattevő feladata különösen az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlanhasználóktól a települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja, ideértve a háztartásban képződő
zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is,
b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja,
c) az önkormányzati közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja
és gondoskodik a hulladék kezeléséről, külön díj ellenében,
d) gondoskodik az a)-c) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről,
e) a begyűjtött hulladék mennyiségéről, fajtájáról, újrahasznosítás módjáról, mértékéről rendszeres és folyamatos adatszolgáltatás
az önkormányzat és a lakosság irányába,
f) a begyűjtött hulladék mennyiségéről, fajtájáról, újrahasznosítás módjáról, mértékéről rendszeres és folyamatos adatszolgáltatás
az önkormányzat és az NHKV Zrt. felé.
A közszolgáltatást az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban:OHKT) foglaltaknak megfelelően
kell ellátni.
A közfeladat ellátásához szükséges minimális minősítési osztály: A/I.
A részletes paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A szerződés további 24 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141.§ (4) bekezdés szerinti szerződésmódosítással.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 113.§ szerinti a nyílt eljárás
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:

1

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: 2 (2018.04.13.)
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 [ ] Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Az eljárás eredményes volt  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:
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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):
DEPÓNIA Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
cjsz: 07-09-007690
adószám: 12592201-2-07

1.

ajánlattevő

Depónia Nonprofit Kft.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT

MEGAJÁNLÁS

ajánlattevőnek
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
szóló törvény szerinti osztályba sorolása
(minősítési fokozat és minősítési kategória)

III. MINŐSÍTÉSI FOKOZAT
„C” MINŐSÍTÉSI KATEGÓRIA

2

súlyszám

pontszám

50

50*100=5000

lomhulladék
gyűjtés
házhoz
menő
rendszerben teljesítése (környezetirányítási
cél) (igen/nem)
20 m3 illegális hulladék elszállítása
(célgéppel vagy konténerrel, rakodással,
elszállítandó hulladék mennyisége 20 m3,
képzett érték, minta ár) (nettó Ft)
összesen

2.

3.

IGEN

20

20*100=2000

31.480 NETTÓ Ft/20 m3 hulladék
elszállítása

30

30*100=3000

10000

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.)
DEPÓNIA Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
cjsz: 07-09-007690
adószám: 12592201-2-07 .
Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

1. ajánlattevőnek a hulladékgazdálkodási
50
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló
törvény szerinti osztályba sorolása (minősítési
fokozat és minősítési kategória)
2. lomhulladék gyűjtés házhoz menő rendszerben
20
teljesítése (környezetirányítási cél) (igen/nem)
3 20 m3 illegális hulladék elszállítása (célgéppel vagy 30
konténerrel, rakodással, elszállítandó hulladék
mennyisége 20 m3, képzett érték, minta ár) (nettó
Ft)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

Értékelési
pontszám

Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata

100

50*100=5000

100

20*100=2000

100

30*100=3000

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

10000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 21-100
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: 2
Jelen közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes Ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat, az alábbi értékelési
részszempontok és súlyszámok alkalmazásával:
ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT
1.
2.
3.

SÚLYSZÁM

ajánlattevőnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti
osztályba sorolása (minősítési fokozat és minősítési kategória)
lomhulladék gyűjtés házhoz menő rendszerben teljesítése (környezetirányítási cél) (igen/nem)
20 m3 illegális hulladék elszállítása (célgéppel vagy konténerrel, rakodással, elszállítandó hulladék
mennyisége 20 m3, képzett érték, minta ár) (nettó Ft)

50
20
30

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés:
Az 1. részszempont vonatkozásában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény szerinti
minősítést kell megadnia az ajánlattevőnek. ajánlattevő megajánlást tehet olyan minősítési osztályra vonatkozóan is, mellyel nem rendelkezik, de a
szerződéskötésig vállalja, hogy azzal rendelkezni fog, nyertessége esetén. Nem köthető meg a nyertessel a szerződés, ha a nyertes ajánlattevő nem
rendelkezik a 2013. évi CXXV. törvény szerinti minősítéssel, mivel az a közszolgáltatói feladatellátás törvényi előfeltétele.
A részszempont pontkiosztással értékelhető, mely pontkiosztás a környezetvédelmi fontosságot tükröző progresszív pontkiosztás, melyben

a legmagasabb értéket a legkívánatosabb környezetirányítási és hulladékgazdálkodási célokat megvalósító C/III. minősítési osztály kapja
(100 pont), míg

a legalacsonyabbat a legalacsonyabb, A/I. minősítési kategória kapja (1 pont).
Ha a minősítéssel ajánlattevő az ajánlat beadáskor még nem rendelkezik, de vállalja a minősítésnek a szerződéskötésig történő megszerzését, a vállalt
minősítési osztály szerint kap értékelési pontszámot.
A pontkiosztás tükrözi a kormányzati hulladékgazdálkodási politikában és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben, valamint az Országos
Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott hulladékgazdálkodási és környezetirányítási célokat. Ajánlatkérő a fenntartható hulladékgazdálkodást
kíván elérni a településen a beszerzés keretében.

3

A minősítésnek legalább az ajánlattételi határidőben érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és amennyiben a bírálati szakban érvényét és/vagy hatályát
veszi, a szerződéskötésig a bírálatkor figyelembe vett minősítéssel legalább azonos minősítésű, vagy magasabb színvonalú minősítéssel kell rendelkezne
a nyertes ajánlattevőnek.
Bármely minősítési kategória megajánlása esetében is el kell látni a hulladékgazdálkodási tevékenység minden elemét a szolgáltatás keretében, a
hulladék szakszerű begyűjtésétől és elszállításától, annak ártalmatlanításáig, lerakásáig, vagy hasznosításáig.
A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő feltételekkel kell rendelkeznie:
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel,
berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a
közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki
ellenőrzésére;
b) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen
bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően képzett - szakemberrel;
d) a környezetvédelmi hatóság által kiadott minősítési engedéllyel;
e) a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel.
A részszempont pontkiosztása az alábbi progresszív módszer szerint történik:
minősítési osztály és kategória
A/I
B/1
C/I
A/II
B/II
C/II
B/III
C/III

pontszám
1,00 pont
2,00 pont
4,00 pont
6,00 pont
12,00 pont
25,00 pont
50,00 pont
100,00 pont

Az értékelés módszere pontkiosztás a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatója (147/2016.) alapján.
A 2. értékelési részszempont szerinti értékelés:
A 2. értékelési részszempontnál
 amennyiben az értékelési részszempont szerinti házhoz menő lomtalanítást biztosít ajánlattevő a szolgáltatás során nyertessége esetében, akkor
„igen” megajánlást tesz, a maximális 100,00 pontot kapja,
 amennyiben az értékelési részszempont szerinti házhoz menő lomtalanítást nem biztosít ajánlattevő a szolgáltatás során nyertessége esetében,
ajánlat megajánlása „nem” az adott részszempont kapcsán - , úgy az értékelési szempontra az ajánlattevő 1,00 pontot kap.
Az értékelés módszere pontkiosztás a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatója (147/2016.) alapján.
A pontozás az alábbiak szerint történik:
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését abszolút értékelési módszerrel, azon belül a pontozás módszerével értékeli, az alábbiak szerint:
amennyiben a házhoz menő lomtalanítást biztosít ajánlattevő a szolgáltatás során nyertessége esetében,
megajánlása „igen”
amennyiben a házhoz menő lomtalanítást nem biztosítja ajánlattevő a szolgáltatás során nyertessége
esetében, megajánlása „nem”

100,00 pont
1,00 pont

A 3. értékelési részszempont szerinti értékelés:
Ezen részszempontok vonatkozásában csak pozitív egész szám ajánlható.
Az értékelés módszere ezen részszempontok tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű
ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb, maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb
ajánlathoz viszonyított arányban csökken.
A fordított arányosítás a következő képlet alapján kerül alkalmazásra:
P tételn = (Lnlegjobb/ Ln) X (Pmax- Pmin) + Pmin
ahol
P tételn = a meghatározandó pontérték
Lnlegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke
Ln = az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke
Pmax = a pontok felső határa
Pmin = a pontok alsó határa

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
DEPÓNIA Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
cjsz: 07-09-007690
adószám: 12592201-2-07
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1.

2.
3.

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT

MEGAJÁNLÁS

ajánlattevőnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti osztályba
sorolása (minősítési fokozat és minősítési kategória)
lomhulladék gyűjtés házhoz menő rendszerben teljesítése
(környezetirányítási cél) (igen/nem)
20 m3 illegális hulladék elszállítása (célgéppel vagy
konténerrel, rakodással, elszállítandó hulladék mennyisége
20 m3, képzett érték, minta ár) (nettó Ft)

III. MINŐSÍTÉSI FOKOZAT
„C” MINŐSÍTÉSI KATEGÓRIA
IGEN
31.480 NETTÓ Ft/20 m3 hulladék elszállítása

Egyetlen ajánlattevő, ajánlat érvényes. Összességében legkedvezőbb ajánlat, a legjobb ár-érték arány.




Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;
Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak,
ezért érvényes;
Az ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének;

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
Egyetlen ajánlat volt.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen nem
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:
Kapacitásbiztosító szervezetet nem vett igénybe ajánlattevő.
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:
Egyetlen ajánlat volt.

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:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2018/07/20) / Lejárata: (2018/07/20)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/07/20)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/07/20)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2

5

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
Az egyetlen ajánlattevőre tekintettel szerződéskötési moratórium nincs.

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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