HL/S S130
09/07/2019
319913-2019-HU

- - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás

1/6

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319913-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Győr: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
2019/S 130-319913
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
Szolgáltatásmegrendelés
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
EKRSZ_23274835
Városház tér 1.
Győr
9021
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsi Róbert
Telefon: +36 96824919
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu
Fax: +36 96961628
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hulladek.gyor.hu
I.2)

Információ közös közbeszerzésről

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodási közfeladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000300142019

II.1.2)

Fő CPV-kód
90500000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
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Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátása, valamint a kialakított települési hulladék-gazdálkodási rendszer eszközeinek,
berendezéseinek és létesítményeinek üzemeltetésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés
II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7)

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 600 000 000.00 HUF

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
90500000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:
A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város és annak környezetében 112 település közigazgatási területe,
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyék

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Feladat: a hulladékátvétel, gyűjtés,szállítás,átrakás,kezelés,hulladékgazdálkodási feladatok ellátása,
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett létesítmény fenntartása, üzemeltetése, az
ingatlanhasználók által összegyűjtött és rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából
történő rendszeres szállítása,a gyűjtőhelyek, átrakó állomások, előkezelő,illetve hasznosító telepek,továbbá a
települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése, ügyfélszolgálati iroda működtetése. A
feladatok ellátása részben a közszolgáltató által biztosított eszközökkel, berendezésekkel és létesítményekkel,
részben a megrendelő által átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint létesítmények használatával
történik.
Főbb mennyiségi adatok:
2

— az érintett települések összterülete: 2471 km
— az érintett települések állandó lakónépessége (1.1.2017-én) 262 523 fő.
Lakások száma: 111 574 db, önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe bevonva: 103 122
háztartás, 3 940 gazdálkodó szervezet, 824 intézmény, (aktualizálás alatt)
2

A terület átlagos népsűrűsége 106 fő/km
— a közszolgáltatás keretében a lakosságtól és a gazdálkodó szervezetektől begyűjtött hulladék mennyisége
2017. évben: vegyes hulladék 28 348 271 kg, maradék hulladék 16 495 408 kg, biohulladék 10 712 012
kg, papír,műanyag,üveg,fém(szelektív szigetről) 7 386 764 kg,hulladékudvarokról (15 frakció) 15 211 561
kg,összesen 78 154 016 kg,
— a 2017.évben a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyiségét a dokumentáció tartalmazza,
— négyféle (papír, üveg, műanyag, fém) hulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas gyűjtőszigetek száma
jelenleg: 349 db (minden településen épült gyűjtősziget,a népesebb településeken több gyűjtősziget is épült),
— 13 hulladékfrakció konténerekben történő gyűjtésére alkalmas hulladékudvarok száma: 43 db, - átrakó
állomások száma: 2 db (Vaszar, Sikátor),
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— központi regionális telep 1 db (Regionális Hulladékkezelő Központ és Nem Veszélyes Hulladéklerakó, GyőrSashegy),
— az elkülönített gyűjtésből származó hasznosítható anyagok előválogatását, bálázását végző válogatómű
kapacitása: 35 000 t/év,
— lakossági hulladékgyűjtés: megrendelő családi házas övezetben háztartásonként kettő frakció (maradék
és bio), négy lakásnál többlakásos ingatlan esetében egy frakció (vegyes) - a szolgáltatás igénybevételét
dokumentáló jeladó berendezéssel ellátott- gyűjtőedényt biztosít, a közszolgáltatónak ezekhez kapcsolódóan
három szállító vonalat kell üzemeltetni. Ezen feladat ellátásához a megrendelő által biztosított gyűjtőedények
mennyisége nem elegendő, így közszolgáltató további legalább 40 000 db jeladóval ellátott gyűjtőedényt
köteles biztosítani az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához,
— biohulladék szállítása legalább heti egy alkalommal,
— megrendelő a szállítási feladat elvégzéséhez 20 db speciális járművet biztosít, melyekből 4 db hulladék
gyűjtőedény mosására alkalmas. Amennyiben ezen feladat ellátásához a megrendelő által biztosított járművek
mennyisége nem elegendő, úgy a további szükséges, edényazonosítóval ellátott szállító járművek biztosítása
közszolgáltató kötelezettsége,
— a lomtalanítás megszervezése és elvégzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
— A konténerben vegyes hulladékot gyűjtő nem természetes személyek kiszolgálására a közszolgáltató
legalább az alábbiakat köteles biztosítani:
3

25 db 5 m -es konténer
3

4 db nyitott 20 m -es konténer
3

1 db nyitott 10 m -es konténer
3

2 db tömörítõs 16 m -es tartály présfejjel
3

4 db tömörítõs 20 m -es tartály présfejjel
3

99 db zárt 4,3 m -es konténer
3

1 db öntömörítős 24 m -es konténer
Amennyiben helyben kívánja a közszolgáltató a konténereket üríteni, akkor ahhoz önürítős kukás gépjárművet
kell biztosítania.
Közszolgáltatás tervezett kezdése: 1.7.2019, időtartama: 60 hónap Az OHKT-ben foglaltak szerint kell
szolgáltatni.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) 338530101002101 OKJ számú települési hulladékgyűjtő és szállító képzettséggel
rendelkező szakemberek száma (fő) (max. 12 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2) 315820600103101 OKJ számú emelőgép kezelő/konténeremelő képzettséggel
rendelkező szakemberek száma (fő) (max.5 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3) 338530100000000 OKJ számú hulladéktelepkezelő képzettséggel rendelkező
szakemberek száma (fő) (max.6 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 4) 315820600103104 OKJ számú földmunka rakodó és szállító gépkezelői
képzettséggel rendelkező szakemberek száma (fő) (max.10 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 5) 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. szerinti környezetvédelmi megbízott szakember
minőségbiztosítás és/vagy hulladékgazdálkodás területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (max.140
hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 1

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: nem
II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A II.2.5) pontban az ár kritérium technikai okból került megjelölésre, AK az ajánlati árat a Kbt.76.§(4)bek.szerint
a 317/2013.(VIII.28.)Kr.1.§(11) bek.tekintettel nem értékeli,a szolgáltatási díj rögzített mértéke a
Ht.88.§(3)bek.bh)pont szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 066-154963

IV.2.8)

Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)

Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1
Elnevezés:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
25/06/2019

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_19069463
Orgona utca 10.
Győr
9024
Magyarország
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Telefon: +36 209225670
E-mail: kozbeszerzes@gyhg.hu
Fax: +36 96505015
NUTS-kód: HU221
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 600 000 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván
Igénybe venni:
Jeladó (chip)alapú hulladékürítés alkalmankénti mérésére és számlázására alkalmas szoftver és távfelügyeletet
ellátásához szükséges 43 hulladékudvar kameráinak megjelenítésére alkalmas diszpécserközpont működtetése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3)
További információk:
A II.1.7. A beszerzés végleges összértéke technikai okból került megjelölésre, a szolgáltatási díj rögzített
mértéke a Ht. 88.§ (3) bek. bh) pont szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.
Ajánlattevők:
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9024 Győr, Orgona utca 10.
Adószám: 24232643-2-08
VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.
Adószám: 24662837-2-07
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148.§ alapján

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
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Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
04/07/2019

09/07/2019
S130
https://ted.europa.eu/
TED

- - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/6

