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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16961628Fax:+36 16961627Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.hulladek.gyor.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati TársulásAjánlatkérő 
neve:

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001190742019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás

EKRSZ_
23274835

Városház Tér 1

Győr HU221 9021

Borsi Róbert

tarsulas@hulladek.hu +36 96824919

ANPAST Europroject Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
61268595

Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.

Budapest HU110 1053

Stumpf Gábor

anpast@anpast.hu
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.09.12

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A szerződés tárgya: Teljesen földbe süllyesztett szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése Az ajánlatkérő által megadott helyszínekre 
összesen 20 db teljesen földbe süllyesztett szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése. 1 szelektív hulladékgyűjtő sziget tartalmaz 4 db
teljesen földbe süllyesztett hulladékgyűjtő konténert: papír, műanyag, fém és üveg részére. (összesen 80 db teljesen földbe süllyesztett
hulladékgyűjtő konténer). A régi hulladékszigetek elbontása, tereprendezés, gépi földmunkák, szintezés, telepítés, valamint minden 
szelektív hulladékgyűjtő szigetnél 1 db egyenként 30W teljesítményű napelemes LED-es lámpatest telepítése új lámpaoszlopokra.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti értékhatárt elérő értékű nyílt (Kbt. 115. §-a szerinti) közbeszerzési eljárás

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 239 256 000,- Ft Ajánlat kiválasztásának indoka: a legjobb ár-érték értékelési szempont alapján 
a legkedvezőbb ajánlatot adta és ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek

22927800208Euro Generál Zrt., 9026 Győr, Vízmű U. 2.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelés módszere: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) – fordított arányosítás, 2. A teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalata 
épületfelújítási munkák helyszíni irányításában ( maximum 24 hónap) (hónap) és 3. Többlet jótállás időtartama a minimumként 
meghatározott jótállási időn felül (maximum 24 hónap) (hónap) egyenes arányosítás.

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:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Kizáró okok nem állnak fenn Ajánlattevővel szemben, a szerződés teljesítésére gazdasági, pénzügyi és műszaki 
szempontból alkalmas, ajánlata érvényes.

Szöveges értékelés:

10000Euro Generál Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Kizáró okok nem állnak fenn Ajánlattevővel szemben, a szerződés teljesítésére gazdasági, pénzügyi és műszaki szempontból 
alkalmas, ajánlata érvényes. Ajánlat tartalmi elemei: A teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalata épületfelújítási 
munkák helyszíni irányításában (maximum 24 hónap) (hónap): 24 Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott 
jótállási időn felül (maximum 24 hónap) (hónap): 24 Vállalkozói díj (nettó Ft): 239 256 000

22927800208Euro Generál Zrt., 9026 Győr, Vízmű U. 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

2019.10.11

2019.10.11




