9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Szállítási szerződés keretében a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladékkezelési rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001
számú projekt megvalósulásához szükséges eszközök beszerzése
1. rész:
1. tétel: 5 000 db 240 literes műanyag hulladéktároló edény szállítása
2. tétel: 30 000 db 120 literes hulladéktároló edény szállítása
3. tétel: 5 000 db házi komposztáló edényzet szállítása
4. tétel: 3 db újrahasználati központ szállítása
2. rész:
1. tétel: 7 db hulladékgyűjtő tehergépjármű 16 m³-es felépítménnyel szállítása
2. tétel: 1 db kompakt hulladékgyűjtő tehergépjármű 8 m³-es felépítménnyel
szállítása
3. tétel: 2 db bálafogó adapterrel szerelt targonca szállítása
4. tétel: 1 db lánctalpas dózer szállítása
5. tétel 1 db teleszkópos rakodó szállítása
6. tétel: 2 db gumikerekes homlokrakodó szállítása
A 2. rész tekintetében:
- az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, és amely eszközöknél ez
követelmény rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai
ügyintézés);
A 2. rész tekintetében:
- hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban és garancián túl a hiba
bejelentését követő 24 órán belül szakszerelőkkel biztosított legyen;
- képzés: a gépenként 2 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű
használatra.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó
költségeket is.
3. A választott eljárás fajtája:
Kbt. II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra)
és közzétételének/megküldésének napja: 2013. május 25., TED 2013/S 100-171215
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett
anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került
elvonásra, átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
részenként egy-egy
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1. részre adott ajánlat:
Ajánlattevő neve: Polyduct Műanyagipari Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai út 62.
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
Bírálati szempont

Ajánlat

Ajánlati ár (nettó HUF)

278.885.200,-Ft

Jótállás (hónapokban)

12 hónap

2. részre adott ajánlat:
Ajánlattevői konzorcium:
Név: M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft. (Székhelye:
2851 Környe, Iparcentrum 3.)
Vezető adatai: M-U-T Hungária Kft. (2151 Környe, Iparcentrum 3.)
Tagok adatai: P1-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Endrész György
utca 2.)
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

Bírálati szempont
Ajánlati ár (nettó HUF)

Ajánlat
480.220.000,-Ft

Jótállás (hónapokban)

24 hónap

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve: Polyduct
Műanyagipari Zrt. ajánlattevő
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Az elbírálás

A
részszempont
ok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési
(adott
esetben (adott
pontszám
alszempontjai is)
esetben
az
alszempontok
súlyszámai is)
Ajánlati ár (nettó
80
100
HUF)
Jótállás
(hónapokban)
A
súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

20

100

Értékelési
pontszám
súlyszám
szorzata

és

8000
2000
10000

Az ajánlattevő neve: M-U-T
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2. rész:
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(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés
során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelést minden egyes részszempont esetében az értékarányosítás elvével végzi
az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi
megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap.
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
1. részre adott ajánlat:
Ajánlattevő neve: Polyduct Műanyagipari Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai út 62.
Ajánlati ár: 278.885.200,-Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: összességében legelőnyösebb ajánlat
2. részre adott ajánlat:
Ajánlattevői konzorcium:
Név: M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft.
(Székhelye: 2851 Környe, Iparcentrum 3.)
Vezető adatai: M-U-T Hungária Kft. (2151 Környe, Iparcentrum 3.)
Tagok adatai: P1-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Endrész
György utca 2.)
Ajánlati ár: 480.220.000,-Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: összességében legelőnyösebb ajánlat
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12.
* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
1. részre adott ajánlatban: logisztika-fuvarszervezés, termékek beüzemelés, szerelés,
matricázás
2. részre adott ajánlatban: szállítói közreműködés, fuvarozás, biztosítások, közvetített
szolgáltatások, szakértői tanácsadás, közvetítői közreműködés, ajánlatok bekérése
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint
a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
2. részre adott ajánlatban: LIEBHERR-ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MAGYARORSZÁG
Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Szentiváni út 10.): 24%.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
1. részre adott ajánlatban: Avermann-Horváth Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (7570 Barcs, Drávapart 2.) – III.2.2.) P.2.1
2. részre adott ajánlatban:
LIEBHERR-ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MAGYARORSZÁG Kereskedelmi Kft. (9027
Győr, Szentiváni út 10.) – III.2.3) pont M.1.2, III.2.3) pont M.2
Pagát Gold Kereskedelmi Zrt. (1165 Budapest, Újszász u. 43.) - III.2.3) pont M.1.2,
III.2.3) pont M.2
DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) - III.2.3) pont M.2
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. december 5.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. december 5.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka: 22. * Az összegezés javításának időpontja: 23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

