ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül EKR001418222019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Veszélyes hulladék elszállítása

Ajánlatkérő
neve:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

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:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet

Postai cím:

Győri Út 15.

Város:

Sopron

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU221

Dr.

Zsirai

kozbeszerzes@
sopronigyogykozpont.hu

EKRSZ_
97694645

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

9400

Ország:

Magyarország

Erzsébet
+36 99514200

+36 13280631

Fax:

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

http://www.sopronkorhaz.hu/
http://www.sopronkorhaz.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Bódis

bodis.rita@nagyeskiss.hu
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EKRSZ_
41154256

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:
Rita

1054

Ország:

Magyarország
Gabriella

+36 13280631

2020.02.17 15:32:32

E-mail:

Telefon:

Fax:

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

http://www.sopronkorhaz.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Veszélyes hulladék elszállítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére veszélyes hulladék elszállítása 12+12 hónapos időtartamra
csomagolóanyag és gyűjtőedényzet biztosításával A nyertes ajánlattevő feladatai: - veszélyes hulladékokhoz szükséges másodlagos
gyűjtőedényzet biztosítása és kihelyezése - a keletkező veszélyes hulladékok elszállítása - az elszállított veszélyes hulladékok
ártalmatlanítása. EWC- Hulladékfajta- Részletes kifejtés (példák, jellemzők)- mennyiség/év-(kg): 18 01 03- Egyéb hulladékok, amelyek
gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében- A betegek vérével váladékával
érintkezett potenciálisan fertőzött anyagok (kötszer, pelenka, stb), egyes műtéti maradékok, merev falú szivárgásmentes, bonthatatlan
csomagolásban (nőgyógyászat), valamint a labor hulladékai. Használt tűk, infúziós szerelékek.- 96.109 kg 18 01 03- Egyéb hulladékok,
amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (KLÍMASZŰRŐK)- A
klímarendszer elhasználódott szűrői- 404 kg 15 01 10- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladékok- Infúziós üvegek- 345 kg 18 01 06- Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek- Zömmel a
patológia oldószerei (alkohol, aceton, xilol).- 800 kg Összes veszélyes hulladék: 97.658 kg A helyszíni előkészítést, kézi rakodást az
ajánlatkérő saját hatáskörben végzi el, ez nem a tárgyi beszerzés része. A másodlagos gyűjtőedény biztosítása a tárgyi beszerzés része
, az alábbiak szerint: - A Győri út 15. alatti telephelyen, 40 m3 űrtartalmú hűtőkonténer. - A Várisi úti és balfi telephelyekre egy 120
l-es hűtőszekrény kihelyezése, az ott keletkező veszélyes hulladékok hűtésére. A havi hulladék elszállítás ütemezése, megbeszélt
időpontban: • Győri út 15. alól havonta 3 alkalommal, hűtőkonténer cserével • Várisi útról a szállító veszi ki az általa kihelyezett
hűtőszekrényből a hulladékot és rakja fel havi 1 alkalommal • Balf helyszín esetében elégséges a havi 1 alkalom gyűjtés, a szállító
általi kezeléssel. A fentiek alapján a nyertes ajánlattevő a hűtő kapacitást és a megfelelő ütemű elszállítást biztosítja, 2 helyszín
esetében kisebb hulladékkezelést is folytat (hűtőszekrényből a gépkocsira rakja, a már sárga zsákban gyűjtött veszélyes hulladékot).
Fertőző hulladék csomagolóanyag szállítása : mennyiség (db)- Termék név 1185- Műanyag edény keményfalú 60 literes 24- Papírdoboz
műanyag fóliával-hullámkartonnal bélelt 10l-es 100- Műanyag badella 20 l. 55- Badella műanyag 30 L-es 24- Műanyag gyűjtő, kerek 5
l-es 830- Tűgyűjtő edény 2 literes 660- Tűgyűjtő edény 5 literes 24440- Fóliazsák minősített sárga veszélyes hulladék szállításhoz A 1
literes vagy kisebb kiszerelésnél + 100%-os,2 liter és 40 liter közötti kiszerelésnél 50%-os ,40 liter feletti kiszerelésnél 50%-os eltérési
lehetőség megengedett. A megajánlott termékeknek a 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletnek megfelelő minősített termékeknek kell
lenniük. Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI.
12.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint: 1. A hulladékgyűjtő zsákokra vonatkozó követelmények 1.1. Anyaga: műanyag (nem PVC),
1.2. Fóliavastagság: 60 mikrométer, 1.3. Térfogat: max. 60 liter, 1.4. Szín: sárga, 1.5. Tartozék: záró szalag, 1.6. Jelölés: a biológiai
veszély nemzetközi jele, 1.7. Címke: a hulladék tulajdonosa és címe, a telephely címe, 1.8. Felirat: „Fertőző hulladék”, 1.9. Lezárás
időpontja: év, hó, nap. 2. A különböző térfogattal rendelkező dobozokra és tartályokra vonatkozó követelmények 2.1. Anyaga: műanyag
(nem PVC) vagy kartonpapír, 2.2. Ejtési próba: 1 m magasságból, 2.3. Szúráspróba: injekciós tű 30 cm magasból beejtve ne szúrja ki,
2.4. Szivárgási próba: 5%-ig vízzel töltve 24 órás állásnál ne ázzon át, 2.5. Térfogat: max. 60 liter, 2.6. Szín: sárga vagy sárga csík, 2.7.
Zárás: nem nyitható, 2.8. Zárás: fertőző osztályokról származó és nedves hulladék esetén hermetikus (légmentes, folyadékzáró, nem
nyitható), 2.9. Jelölés: a biológiai veszély nemzetközi jele, 2.10. Címke: a hulladék tulajdonosa és címe, telephely címe, 2.11. Felirat: „
Fertőző hulladék”, 2.12. Lezárás időpontja: év, hó, nap, 2.13. Bedobó nyílás: biztonsági csapózárral, éles eszközök gyűjtődobozainál
max. 20´5 cm. A gyűjtésre szolgáló eszközök egyben szállítási csomagolásként is szolgálnak, ezért azoknak a veszélyes áruk
szállításáról szóló jogszabályok szerinti minőségi és minősítési követelményeknek is meg kell felelniük. Ajánlatkérő a szerződés egy
éves időtartamának lejártát legkésőbb 30 nappal megelőzően megküldött egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a szerződés
időtartamát további 12 hónappal meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbítása esetén Ajánlatkérő jogosult a teljes egy éves
mennyiséget megrendelni a meghosszabbított időtartam alatt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XVII. fejezete szerinti eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
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Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

231

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:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
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 Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 1151 Budapest, Szántóföld Utca 2/A.

10657232242

Értékelési szempont: nettó Ajánlati ár (Ft/kg) (Ft/kg-ban megadva, amely magában foglalja a gyűjtőedényzet kihelyezését,
cseréjét, kezelését, valamint a veszélyes hulladék elszállítását és ártalmatlanítását.): 261 A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben
megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak,
ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai
alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. Ajánlatkérő a szükséges
pótfedezetet biztosítja.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátolt
Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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:
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Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint. Az értékelés módszere: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1151 Budapest, Szántóföld Utca 2/A.

10657232242

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ajánlati ár (Ft/kg) (Ft/kg-ban megadva, amely magában foglalja a gyűjtőedényzet kihelyezését,
cseréjét, kezelését, valamint a veszélyes hulladék elszállítását és ártalmatlanítását.): 261 Fenti ajánlattevő az Ajánlatkérő részére
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) 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:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a 10 napos szerződéskötési moratórium lejárta előtt is megköthető a szerződés.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
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2020.02.17
2020.02.17

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2020.01.30 11:08:26

foldesijozsef

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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