ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000972972018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Közbeszerzés
tárgya:

Veszélyes hulladék elszállítása

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

EKRSZ_
97694645

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Sopron

HU221

NUTS-kód:

9400

Ország:

Magyarország

Győri Út 15.

Egyéb cím adatok:

Béresné

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu Telefon:

Bakondi
+36 99514200

Ágnes
Fax:

+36 99514250

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

www.sopronigyogykozpont.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
41154256

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

1054

Egyéb cím adatok:

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

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

szilvasi.denes@nagyeskiss.hu

Internetcím(ek)

EKR000972972018

Szilvási
Telefon:

Ország:

Dénes
+36 13280630

Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.sopronigyogykozpont.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 36 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.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXVIII. törvény II. rész 81. § (1) bekezdése alapján, uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési
eljárás
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 233-532816

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

235

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
Nem

EKR000972972018

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:

Ajánlatkérő megállapította, hogy a Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott Felelőségű
Társaság (1151 Budapest Szántóföld utca 2/A.) ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú megfelelő ajánlatot, melynek alapján
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint megfelelő határidő tűzésével 2019. február 6. napján felhívta ajánlattevőt, hogy az alkalmassági
követelményekkel kapcsolatos, ajánlattételi felhívásban megjelölt igazolásokat nyújtsa be, amelyet ajánlattevő a megadott határidő (
2019. február 11. napja 14:00 óra) lejártáig nem teljesített. A fentiek alapján a Bíráló Bizottság megállapította, hogy a Septox
Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott Felelőségű Társaság (1151 Budapest Szántóföld utca 2/A.)
ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján, mivel az ajánlattevő nem felel meg a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést,
tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be határidőben az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos, ajánlattételi felhívásban megjelölt
igazolásait. A Bíráló Bizottság megállapította továbbá, hogy a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján figyelemmel arra, hogy
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az eljárás eredménytelen.
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):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve: Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott Felelőségű Társaság Székhelye:
1151 Budapest Szántóföld Utca 2/A. Indok: a Septox Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátozott
Felelőségű Társaság (1151 Budapest Szántóföld utca 2/A.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján,
mivel az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta
megfelelően a követelményeknek való megfelelést, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be határidőben az alkalmassági
követelményekkel kapcsolatos, ajánlattételi felhívásban megjelölt igazolásait. A Bíráló Bizottság megállapította továbbá, hogy a Kbt.
75. § (1) bekezdés b) pontja alapján figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az eljárás eredménytelen.
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:
Ajánlatkérő értékelési részszempontként a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontot alkalmazza. Ajánlattevőnek megajánlását oly
módon kell megadnia, hogy a felolvasólapon a közbeszerzési dokumentáció részeként megadott mennyiségek alapulvételével az
elszállítandó veszélyes hulladék egy kilogramm mennyiségére eső megbízási díjat tünteti fel, melynek tartalmaznia kell a
közbeszerzési dokumentáció részeként előírt csomagolóanyagok és tárolóedényzet ellenértékét is., továbbá amely magában foglalja a
gyűjtőedényzet kihelyezését, cseréjét, kezelését, valamint a veszélyes hulladék elszállítását és ártalmatlanítását. Ha e módszer
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alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (
ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki
leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az
Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árat úgy kell
megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és
illetékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos
szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül
módosítja. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő 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 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:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
nem releváns
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:
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2019.03.01
2019.03.01

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

2019.03.01 10:53:51

csonkagergo

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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