ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Közbeszerzés
tárgya:

Veszélyes hulladék elszállítás, gyűjtőeszköz száll

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szombathely

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Markusovszky Lajos Utca 5.

Egyéb cím adatok:

Varga

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU222

vargatim@freemail.hu

Telefon:

Tímea
+36 304445810

Fax:

+36 13618788

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.markusovszky.hu/hu/index

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.markusovszky.hu/hu/index

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Vitál Management Kft.

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

markukozbesz@v-m.hu

HU101

Postai irányítószám:

Ország:

Magyarország

Szépvölgyi út 39. I. emelet
Varga
Telefon:

Tímea
+36 304445810

Internetcím(ek)
http://www.markusovszky.hu/hu/index

EKR000119832018

1037

Fax:

+36 13618788

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
http://www.markusovszky.hu/hu/index

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Veszélyes hulladék elszállítás, gyűjtőeszköz száll

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, hűtőkonténer biztosításával, valamint
egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése. Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét három
részre biztosítja. A beszerzés mennyisége részenként kerül meghatározásra: 1. rész Különleges kezelést igénylő egészségügyi
veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, hűtőkonténer biztosításával vállalkozási szerződés keretében Szombathely
telephelyen 200 tonna/év mennyiségű, A keletkező mennyiség éves átlaga Körmend esetén: 7395 kg/év kg, Celldömölk estében: 7019
kg/év, egészségügyi fekvőbeteg intézményben keletkező veszélyes egészségügyi hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, a hulladékok
gyűjtéséhez hűtő konténer biztosításával. Heti kétszeri szállítás. 2. rész Egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges
gyűjtőeszközök beszerzése adás-vételi keretszerződés keretében gyűjtőeszközök összesen 28220 db badella 60 literes badella 5 500 db
30 literes badella 14 500 db 10 literes badella 3 500 db 5 literes badella 2 100 db 2,5 literes badella 2 200 db 0,5 literes badella 420
db 3. rész Egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése adás-vételi keretszerződés keretében
11000 db fóliazsák (120 literes (hasznos kb 60. liter) gyűjtőzsák) 1-3.rész A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra,
típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokkal mindenben egyenértékű
megajánlást is elfogad, amely maradéktalanul kielégíti a műszaki leírásban meghatározott paramétereket. Ajánlattevőnek a műszaki
leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és az ajánlatában
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon
megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt II rész XV fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2018/S 112-254415

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

9282/2018

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

1 - Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása.
0
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A Kbt. 75. § (2) bek b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, ezért az 1. részajánlat eredménytelen. Indoka:
Fedezet: nettó 32161050 HUF Az első helyen álló ajánlattevő ajánlata: nettó 46 868 640 Ft Az első helyen álló SEPTOX Kórházi és
Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott Felelősségű Társaság ajánlata nettó 14 707 590 Ft-tal
haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet, mellyel mintegy 45 %-al magasabb ajánlat érkezett, mint a rendelkezésre álló fedezet,
melyet Ajánlatkérő nem tud biztosítani.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft,(székh.:1151 Bp, Szántóföld u. 2/A.adószám:
10657232242),nettó46868640Ft,
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

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, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

EKR000119832018

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - Gyűjtőeszközök beszerzése (badella)

A szerződés száma:

2018
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

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, székhelye
MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700
SZOMBATHELY, KÖRMENDI ÚT 92

Adószáma
11306166218

Ellenszolgáltatás összege: nettó 34718600 HUF Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legalacsonyabb összegű
ajánlat Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

EKR000119832018

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

19747
MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 34718600 HUF Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a
legalacsonyabb összegű ajánlat Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerint elvégzett
bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt
feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés
teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

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

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700 SZOMBATHELY,
KÖRMENDI ÚT 92

11306166218

Ellenszolgáltatás összege: nettó 34718600 HUF Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, az egyetlen és a legalacsonyabb összegű
ajánlat Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

3 - Gyűjtőeszközök beszerzése (fóliazsák)
2018

EKR000119832018

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

V.2 Az eljárás eredménye
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, székhelye

Adószáma

MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700
SZOMBATHELY, KÖRMENDI ÚT 92

11306166218

Ellenszolgáltatás összege: nettó 1 078 000 HUF Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb összegű
ajánlat Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott Felelőségű
Társaság, 1151 Budapest, Szántóföld Utca 2/A.

10657232242

Ellenszolgáltatás összege: nettó 1 045 000 HUF Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb összegű ajánlat
Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

23352
MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlat:. Ellenszolgáltatás összege: nettó 1 078 000 HUF
Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb összegű ajánlat Ajánlattevő benyújtott
ajánlata a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró
okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

21086
Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott
Felelőségű Társaság
Szöveges értékelés:

EKR000119832018

Nyertes ajánlattevő: Ellenszolgáltatás összege: nettó 1 045 000 HUF Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes,

és a legalacsonyabb összegű ajánlat Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerint elvégzett
bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt
feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a szerződés
teljesítésére. Az ajánlat érvényes.

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

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott Felelőségű Társaság,
1151 Budapest, Szántóföld Utca 2/A.

10657232242

Ellenszolgáltatás összege: nettó 1 045 000 HUF Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a legalacsonyabb összegű ajánlat
Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
MEGOLDÁS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700 SZOMBATHELY,
KÖRMENDI ÚT 92

11306166218

Ellenszolgáltatás összege: nettó 1 078 000 HUF Kiválasztás indoka: az ajánlat érvényes, és a második legalacsonyabb összegű
ajánlat Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

EKR000119832018

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.11.16

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.11.16

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
1. részajánlat VI.1.3 pont folytatása: SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott
Felelősségű Társaság Ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerint elvégzett bírálata alapján az ajánlati felhívásban,
a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, teljes körű, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlat érvényes.
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