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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547360-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Győr: Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák
2022/S 194-547360

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosító szám: 15467256208
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina
E-mail: tarsulas@hulladek.gyor.hu 
Telefon:  +36 96824919
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hulladek.gyor.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önkormányzati társulás

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

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

II.1.1) Elnevezés:
Hulladékgyűjtő edények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000735182022

II.1.2) Fő CPV-kód
34928480 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében hulladékgyűjtő edények beszerzése.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
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Érték áfa nélkül: 510 672 974.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34928480 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák
39221260 Szemetesedények
44613700 Szemeteskonténerek
44613800 Hulladékgyűjtő konténerek

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:
Hulladékkezelő Központ - 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás 1. közbeszerzési részének eredményeként a keretmegállapodást kötött Ajánlattevő 
feladata a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés során az alábbi termékek szállítása 
a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az alábbi főbb eszköz kategóriák és mennyiségi adatok 
figyelembevételével:
Sorszám Eszköz Mennyiség (db)
1. Tétel 2500 literes „harang” alakú edény műanyag hulladék gyűjtésére 50
2. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény papír hulladék gyűjtésére 61
3. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény fém hulladék gyűjtésére 55
4. Tétel 1500 literes „harang” alakú edény üveg hulladék gyűjtésé-re 50
5. Tétel 1100 literes edény műanyag hulladék gyűjtésére 60
6. Tétel 1100 literes edény papír hulladék gyűjtésére 42
7. Tétel 1100 literes edény fém hulladék gyűjtésére 54
8. Tétel 1100 literes edény üveg hulladék gyűjtésére 60
9. Tétel 120 literes edény maradék (vegyes) hulladék gyűjtésére 4500
10. Tétel 120 literes edény bio hulladék gyűjtésére 4400
11. Tétel 240 literes edény vegyes hulladék gyűjtésére 2000
12. Tétel 240 literes edény hulladék szelektív (házhoz menő) gyűjtésére 12930
13. Tétel 1100 literes edény vegyes hulladék gyűjtésére 200
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében be-szerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a 
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbe-szerzési dokumentumok részét 
képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szállítási határidő vonatkozásában az alábbiakat rögzíti:
A teljesítési (szállítási) határidő minimum 30, maximum 90 naptári nap azzal, hogy
teljesítési (szállítási) határidő minden esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében a
konkrét, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés során az ajánlatkérő által kerül 
meghatározásra.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, 
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való 
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Minőségi kritérium - Név: 2.1. A 120 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1:2020 szabvány elvárásain 
túl-menően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) / 
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A 120 l-es hulladékgyűjtő edények esetén az edény test és fedél tömege együtt, 
kerék és tengely nélkül meghaladja az 5,0 kg-ot (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A 120 l-es hulladékgyűjtő edények megfelelnek a RAL-GZ 951/1 minőségi 
követel-ménynek (igen/nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A 240 l-es hulladékgyűjtő edények megfelelnek a RAL-GZ 951/1 minőségi 
követel-ménynek (igen/nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.5. A 1100 l-es hulladékgyűjtő edények megfelelnek a RAL-GZ 951/1 minőségi 
követel-ménynek (igen/nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás időtartama (hónapban) (36 hónap érvényességi küszöbnek minősülő 
megaján-láson felüli mérték, akként, hogy a max. 36 hónap többlet megajánláson felüli megajánlást Ajánlatkérő 
többlet pontszámmal nem értékeli) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 60

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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
Ajánlatkérő jelzi, hogy fax számmal nem rendelkezik.
A jelen eljárásban eljáró FAKSZ: Stumpf Gábor, lajstromszám (00063)
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretmegállapodás kerül megkötésre. A keretmegállapodás alapján 
történő közvetlen megrendelések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor. A 
közvetlen megrendelésekkel adásvételi szerződés jön létre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

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: 2022/S 101-279219

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:
Hulladékgyűjtő edények beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

07/10/2022 S194
https://ted.europa.eu/TED

3 / 6

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279219-2022:TEXT:HU:HTML


HL/S S194
07/10/2022
547360-2022-HU

4 / 6

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
26/09/2022

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11144393209
Postai cím: Kabai Utca 62
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: jbisztran@polyduct.hu 
Telefon:  +36 54480666
Fax:  +36 54480233
Internetcím: http://www.polyduct.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 342 027 290.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 510 672 974.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

44/2015.(XI.2.) Korm. rendelet 18.§ szerinti adatok:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát; az eljárás eredményes
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
4181 Nádudvar, Kaba u. 62.
11144393209
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén 
részenkénti bontásban.
1 ajánlat érkezett: POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
4181 Nádudvar, Kaba u. 62.
11144393209
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok 
megnevezését.
nem - nem vettek figyelembe sem környezetvédelmi sem szociális szempontokat az eljárás során

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § előírásai szerint.
Folytatás az AF. III.1.3. pontjából:
- Belső felülete sima felületű legyen, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára.
- Helymeghatározáshoz BDE-FDX, 134,2 kHz azonosítóval ellátva.
- „112” jelzéssel ellátva fekete színű hőnyomásos technológiával.
- A tartály 2 db műanyag keréken (keréktesten) legyen gördíthető, melyeken tömör gumiabroncs van.
- A kerekek a tartály külső részén helyezkedjenek el. Egy-egy kerék statikus teherbírása min 100 kg legyen.
- A tengely átmenő tengely legyen, átmérője Ø 22,0 ± 0,3 mm legyen.
- A tengely anyaga minőségi acélból, tömör kivitelben készüljön (csőtengely nem megengedett).
- A tengelyfelerősítésnél az edénytest min 6 mm vastag bordázattal rendelkezzen.
- A fedelet úgy kell kialakítani, hogy falvastagsága és bordázata révén ne vetemedjen. A felfekvő felület 
legfeljebb 30%-ánál lehet max 2 mm-es rés.
- A fedél zsanérozásnál a biztonságos min kétszeres zsanérozás az elvárt.
- Az edénytesthez a tartályfogantyú min 3 ponton legyen rögzítve.
- A zsanércsapszegeket csak roncsolásos eljárással lehessen megbontani (kiesés el-leni biztosítás).
- Ergonómiailag kialakított fogantyúkkal (2 db) rendelkezzen a tető a nyitáshoz.
- A fedél belső pereme úgy legyen kialakítva, hogy a kondenzvizet ne az edénybe vezesse.
- Elülső felvevő kialakítása olyan legyen, hogy a tartály fala és a felvevő pereme közötti távolság 33+8 -0 mm, 
és a felvevőperem függőleges legyen.
- A tartály felülete mindenütt homogén legyen.
- A leírás, illetve ábrázolás térjen ki a különböző merevítőbordák darabszámára, vas-tagsági méretére.
- A tartályokat méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel kell bemutatni úgy, hogy az használható legyen 
az alkalmasság, az MSZ EN 840 szabványcsoportnak való megfelelőség elbírálására. A leíráshoz képest a 
beszállított tartályok nem mutathatnak el-térést.
- Megengedett fedél csapódási zajszint: max. 92dB
- Edénytest és fedél együttes tömege (kerék és tengely nélkül): min 7,5 kg

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
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