ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás - EKR000469162019
E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása,

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

ártalmatlanítása, hűtőkonténer biztosításával

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

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
syntron@syntron.hu

Telefon:

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
67181166

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

www.markusovszky.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

syntron@syntron.hu

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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www.markusovszky.hu

2019.07.15 14:42:17

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Különleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, hűtőkonténer biztosításával

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
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. Telephely 4 hetente szállítás száma Szombathely 4 Körmend
1 Celldömölk 1 Telephely 4 hétre konténer száma Szombathely 2 Megrendelő biztosítja a hűtőkonténer elhelyezéséhez szükséges
szilárd aljzattal ellátott, tehergépjárművel megközelíthető 100 m2 felületet, valamint a konténer térítésmentes
villamosenergia-ellátását. Vállalkozó feladata, hogy biztosítsa a megfelelő kapacitású, minősített hűtőkonténert, annak javítását,
tisztítását, karbantartását, dokumentált fertőtlenítését, meghibásodása esetén a cserekonténert. A zsákok tárolásához merev oldalfalú
zsáktárolók biztosítása, tisztítása, karbantartása elvárt. A hűtőkonténer és a zsáktárolók a Vállalkozó tulajdonát képezik. (Megfelelő
minőségű és méretű- halmozható- gyűjtőcsomagolást a zsákos küldeménydarabokhoz) 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:
Második Rész, XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 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:
Lsd. VI.1.10. pontban karakterkorlát miatt

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.05.07
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

EKR000469162019

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

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:

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

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

10657232242

Alkalmasság indokolása: ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata érvényes. Nettó vállalási ár/12 hónap : 39 406
016

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

A bírálat szempontja a legalacsonyabb ár volt.

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:
A bírálat szempontja a legalacsonyabb ár volt.
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.

EKR000469162019

10657232242

Nettó vállalási ár/12 hónap : 39 406 016 Kiválasztás indoka: ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata érvényes, és
egyedüli ajánlatként a legjobb ár-érték arányt jeleníti meg, az ajánlati árra a megemelt fedezet elegendő.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Celldömölk, Körmend, és adott esetben központi telephely szállítás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Megoldás Kft. , 11306166-2-18
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:

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:

2019.07.15

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

EKR000469162019

2019.07.15
2019.07.15

2019.07.25

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
A választott eljárás jogalapja: Ajánlatkérő 2018. június 16-án, 2018/S 112-254415 hirdetményszámmal, a Kbt. 81. § szerint nyílt
eljárást indított. Az eljárás becsült értéke és a rendelkezésre álló fedezet 32 161 050 Ft/év volt. Az eljárásban 1 db ajánlat érkezett. Az
ajánlat adatai: Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft. (1151 Budapest Szántóföld Utca 2/A.) Nettó
ajánlati ár (12 hónap): 46 868 640 Ajánlatkérő az eljárásban az ajánlatok bírálatát elvégezte, az ajánlatok érvényességét – a Kbt. 69. § (
4) bekezdés alkalmazásáig – megállapította. Az eljárás eredménytelenül zárult a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett érvényes ajánlattevővel. Ezúton nyilatkozunk, hogy a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem
változtak meg, valamint az eljárásban felhívásra kerülnek a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevői, amelyek ajánlata nem a
Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján lett érvénytelen, és ajánlatuk a hiánypótlást követően megfelelt az előírt formai
követelményeknek.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

