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Tárgy: 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatok  

tárgyú közbeszerzési eljárása 

EKR001177732022 

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

 Hivatalos név: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

 Postai cím: Szabadkai utca 9. 

 Város: Szentendre  Postai irányítószám: 2000  

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatok 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A feladat Szentendre város közigazgatási területén az önkormányzati kezelésben lévő utak síkosság-mentesítése és 

hóeltakarítási munkálatainak elvégzése a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 

rendelet – a továbbiakban: R. – téli útüzemeltetésre vonatkozó rendelkezései és Szentendre Város Téli Útüzemeltetési 

Szabályzata – a továbbiakban: Szabályzat – alapján. Szentendre úthálózata hozzávetőlegesen 136,36 km hosszú. 

Az alapfeladatok között kiemelt jelentőségű a kezelt önkormányzati közút hálózaton továbbá a Szabályzatban 

meghatározott járdaszakaszokon téli időszakban az időjárási körülmények vagy csapadék következtében csúszóssá 

váló útfelületek síkossága elleni védekezés, a síkosság megszüntetése (a megfelelő szóróanyag biztosításával), illetve 

a hó eltávolítása. 

Az Ajánlattevőnek a készenléti időszakban november 15-e és március 15-e között folyamatos rendelkezésre állási 

kötelezettsége áll fenn, továbbá folyamatosan – 24 órában – ellátja a hódiszpécseri feladatokat. Ajánlattevő látja el a 

téli útüzemeltetéssel kapcsolatos útellenőrzési feladatokat is. 

A szóróanyagot az Ajánlattevő biztosítja, maga szerzi be és szállítja le. A szóróanyagot a Megrendelő által megadott 

helyen (Megrendelő telephelyén) kell mérlegelni. 

Ajánlattevő a feladatokat a szerződés fennállása alatt november 15. napján 08:00 órától – március 15. napján 08:00 

óráig végzi. E tartam átlagos téli időjárási viszonyok alapján került megállapításra. 

Ajánlattevő vállalja, hogy amennyiben a megjelölt időszakot megelőzően vagy követően rendkívüli időjárási 

viszonyok miatt a feladat további ellátása is szükséges, úgy Ajánlatkérő felhívására azt a megadott egységárakon 

elvégzi. 

A Szabályzat előírásaiban szereplő teljes körű feladatellátáshoz szükséges kettősrendeltetésű szóró-ekéző 

járművekből legalább 1 db, illetve 4 db a keskeny, szűk utcák takarítására, valamint 1 db legalább 2,8 méter 

emelőmagasságú rakodógép. A részletes műszaki specifikációt a műszaki leírás tartalmazza. A gépjárműveknek 

rendelkeznie kell a műszaki leírásban rögzített sószóró adapterekkel és hóeke adapterekkel. 

Az Ajánlattevő által alkalmazott gépjárművezetők rendelkezzenek 3 év síkosság-mentesítési, és/vagy hó eltakarítási 

munkák terén szerzett gyakorlattal, illetve „C” kategóriába sorolt járművek vezetésére jogosító érvényes vezetői 

engedéllyel, melyek érvényességét a szerződés időtartama alatt folyamatosan fenn kell tartani. 

Minden egyéb feltételt a műszaki leírás, a szerződés továbbá a https://szentendre.hu/teli-utuzemeltetesi-szabalyzat-2/ 

webcímről elérhető Téli útüzemeltetési szabályzat tartalmaz. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

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

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós nyílt 

 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:  

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 155-443360  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16812/2022 (KÉ-szám/évszám) 
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 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2

 (éééé/hh/nn) 

 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: [ ] Rész száma:
2

 [ ] Elnevezés: Síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatok 

 Az eljárás eredményes volt x igen O nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: 

O A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen O 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:
2 

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: 2 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Berner-Med Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.  

Adószám: 25184914-2-13 

Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó megajánlás (Ft/alkalom): 100 000 (legalább 50 000 Ft, mely alatti megajánlás az 

ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a 100 000 Ft és az az feletti megajánlás maximum pontot ér)  

Készenléti díj (nettó Ft/hó) 4 980 000 

Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel történő tényleges munkavégzés időszakára 19 999 

Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) 39 900 

Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) 11 500 

Alkalmasságát megfelelően igazolta. 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése
2

  

 

ajánlattevő 
Berner-Med Korlátolt 

Felelőségű Társaság 

UNITRANSCOOP 

Fuvarozó és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó 

megajánlás (Ft/alkalom) 100 000,00  50 000,00  

pont 100,00  50,00  

súlyozott pont (súlyszám: 1) 100,00  50,00  
 

  

Készenléti díj (nettó Ft/hó) 4 980 000,00  22 320 000,00  

pont 100,00  22,31  

súlyozott pont (súlyszám: 21) 2 100,00  468,55  
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Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel 

történő tényleges munkavégzés időszakára) 19 999,00  22 000,00  

pont 100,00  90,90  

súlyozott pont (súlyszám: 14) 1 400,00  1 272,66  
 

  

Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, 

szállítással, tárolással együtt) 39 900,00  60 500,00  

pont 100,00  65,95  

súlyozott pont (súlyszám: 63) 6 300,00  4 154,88  
 

  

Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, 

szállítással, tárolással együtt) 11 500,00  14 000,00  

pont 100,00  82,14  

súlyozott pont (súlyszám: 1) 100,00  82,14  

összpont 10 000,00  6 028,23  
 

  

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
 

 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: 

Minőségi kritérium és a kapcsolódó súlyszám: 

Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó megajánlás (Ft/alkalom) (legalább 50 000 Ft, mely alatti megajánlás az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi, a 100 000 Ft és az az feletti megajánlás maximum pontot ér) 1 

Ár kritérium megbontása és a kapcsolódó súlyszámok:  

Készenléti díj (nettó Ft/hó) súlyszám 21 

Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel történő tényleges munkavégzés időszakára súlyszám 14 

Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) súlyszám 63 

Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) súlyszám 1  

Pontkiosztás módszere: fordított arányosítás. 

Ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő 

megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  

1. Kötbér részszempont: Arányosítás, képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb * 100.  

2. Ár részszempontok: Arányosítás, képlet: P = (Alegjobb/Avizsgált * 100.  

A fenti képletben:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke.  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.  

Az Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít.
 

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

Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka: 

 V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Berner-Med Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.  

Adószám: 25184914-2-13 

Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó megajánlás (Ft/alkalom): 100 000 (legalább 50 000 Ft, mely alatti megajánlás az 

ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a 100 000 Ft és az az feletti megajánlás maximum pontot ér)  

Készenléti díj (nettó Ft/hó) 4 980 000 

Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel történő tényleges munkavégzés időszakára 19 999 

Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) 39 900 

Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt) 11 500 

A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 
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 V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:
2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2

 O igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
2 

 V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 
 

 V.2.11) 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:  

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: 

 V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

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

 V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
2 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:
2 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2022/10/13 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022/10/12 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022/10/12 (éééé/hh/nn) 

 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 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 

 VI.1.10) További információk: Az ajánlati felhívás VI.3) 17. pont szerint ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és 

(5) bekezdést, ennek alapján, valamint az értékelés alapján elfoglalt helyükre tekintettel az alábbi ajánlatok bírálatára 

nem került sor: 

Ajánlattevő neve: UNITRANSCOOP Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 9081 Győrújbarát Imre utca 41.  

Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó megajánlás (Ft/alkalom): 50 000 (legalább 50 000 Ft, mely alatti megajánlás az 

ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a 100 000 Ft és az az feletti megajánlás maximum pontot ér)  

Készenléti díj (nettó Ft/hó): 22 320 000  

Üzemóradíj (nettó Ft/óra/gép a géppel történő tényleges munkavégzés időszakára):  

22 000 Szóróanyag ár: só (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt): 60 500  

Szóróanyag ár: zúzalék (nettó Ft/tonna, szállítással, tárolással együtt): 14 000 

Értékelési pontszám: 6 028,23
 

 


