9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
MÓDOSÍTÁS
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A Zala Megyei Kórház tevékenysége során keletkező veszélyes hulladék
(fertőzésveszélyes egészségügyi veszélyes hulladék összesen 98 000 kg/év; vegyi
összetétele miatt veszélyes hulladék 2 900 kg/év) elszállítása, ártalmatlanítása,
valamint a szükséges gyűjtőedényzet biztosítása 24 hónapon keresztül
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Második rész XII. fejezet szerinti nyílt eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2015/S 028-047232 2015/02/10
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 ajánlat
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):

1.)Ajánlattevő neve: DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.
címe:6000 Kecskemét, Ipar u. 6.
Ajánlati ár (nettó Ft / első 12 hónap)
28.346.800,(szolgáltatási díj + gyűjtőeszközök ára)
2.) Ajánlattevő neve: SEPTOX Kft.
címe: 1151 Budapest, Szántóföld út 2/A
Ajánlati ár (nettó Ft / első 12 hónap)
(szolgáltatási díj + gyűjtőeszközök ára)

32.716.425,-

Ajánlattevőkkel szemben a Kbt. 56.§ és 57.§ szerinti kizáró ok nem áll fenn.
Ajánlattevők által benyújtott pályázatok mindenben megfelelnek az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Konzorcium neve: NHSZ Zounok-Zöld Zóna Konzorcium
Konzorciumvezető Ajánlattevő neve: NHSZ Zounok Zrt.
címe: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
Közös Ajánlattevő neve: Zöld Zóna Kft.
címe: 2531 Tokod, Kossuth L. u. 132.
Ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg
az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek:
Ajánlatkérő a Kbt. 79.§ (4) bekezdés alapján az alábbi hiánypótlásra szólította fel
Ajánlattevőt:
Ajánlattevő ajánlatában nem a termékmintaként 4G/Y12/S/10/H/BP-3678-05-10/Zöld
Zóna engedélyszámmal ellátott 40 literes doboz, valamint a 4G/Y12/S/10/H/BP-36780510/Zöld Zóna engedélyszámmal ellátott 4 literes doboz gyártási típusának
jóváhagyásáról szóló határozat szerepel.
Ajánlattevő csatolja a fenti engedélyszámú termékek engedélyeinek másolatát

Ajánlatkérő által megadott határidőig Ajánlattevő nem teljeskörűen teljesítette a
hiánypótlást. Ajánlattevő nem csatolta a 4G/Y12/S/10/H/BP-3678-0510/Zöld Zóna
engedélyszámmal ellátott 4 literes merevfalú, szúrásgátlóval ellátott,
szivárgásmentes papírdoboz gyártási típusának jóváhagyásáról szóló határozatot.
Ajánlattevő újabb termékmintát küldött, amelynek a hiánypótlásba csatolt
engedélye 2013. március 25-én lejárt. Tehát Ajánlattevő által megajánlott 4 literes
merevfalú, szúrásgátlóval ellátott, szivárgásmentes papírdoboz nem rendelkezik
érvényes hatósági engedéllyel.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.
címe:6000 Kecskemét, Ipar u. 6.
Ajánlati ár (nettó Ft / első 12 hónap)
28.346.800,(szolgáltatási díj + gyűjtőeszközök ára)
Ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a kért hiányosságokat pótolta.
Kért adatok, dokumentumok:
1./ Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.2 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában
előírta:
G.2) Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti érvényes általános felelősség-biztosítási kötvény másolatát, mely
kötvény terjedjen ki a veszélyes hulladék szállításra és ártalmatlanításra vonatkozó
szakmai és környezetszennyezési felelősségre is.
Ajánlattevő csatolta a felelősségbiztosítási kötvény másolatát.
2./ Ajánlattevő ajánlatában nem a termékmintaként 5H4/Y I 2/S120 I 5/H/BPS03.05969-20 1 4/CSOM engedélyszámmal ellátott sárga műanyag zsák gyártási
típusának jóváhagyásáról szóló határozat szerepel.
Ajánlattevő csatolta a fenti engedélyszámú termék engedélyeinek másolatát.

3./ Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció 13. oldalán a 7. pontban előírta, hogy
Ajánlattevő csatoljon a gyűjtőeszközökről részletes leírást, használati útmutatót.
Ajánlattevő csatolta a megajánlott gyűjtőeszközök részletes leírását, használati
útmutatóját.
4./ Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
felelős fordítását is köteles elfogadni.
Ajánlattevő csatolta a tűgyűjtők és műanyag vödör magyar nyelvű engedélyének,
ADR engedélyének felelős fordítását.

Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően érvényes
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

 veszélyes hulladék megsemmisítése
 a veszélyes hulladék szállítására alkalmas, érvényes engedéllyel rendelkező
szállítóeszközök
 felsőfokú környezetvédelmi végzettségű, valamint legalább 1 fő veszélyes
áruszállítási biztonsági tanácsadó szakember.
 2 fő gépkocsivezető ADR jogosultsággal
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ecomissio Kft – 12%:
 veszélyes hulladék megsemmisítése
Multi Red Logistic Kft. – 12%:
 a veszélyes hulladék szállítására alkalmas, érvényes engedéllyel
rendelkező szállítóeszközök
 felsőfokú környezetvédelmi végzettségű, valamint legalább 1 fő
veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó szakember.
 2 fő gépkocsivezető ADR jogosultsággal
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Ecomissio Kft. az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M.5) pontja: veszélyes hulladék megsemmisítéséhez szükséges
ártalmatlanító berendezés bemutatása
Multi Red Logistic Kft. az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság:





M.4) pontja: a veszélyes hulladék szállítására alkalmas, érvényes
engedéllyel rendelkező 2 db szállítóeszköz bemutatása
M.3.1) pontja: felsőfokú környezetvédelmi végzettségű, valamint
legalább 1 fő veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó szakember.
M.3.2) pontja: 2 fő gépkocsivezető ADR jogosultsággal

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015/05/30
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015/06/08
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015/05/11
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015/05/11
18.* Az összegezés módosításának indoka:

Az NHSZ Zounok-Zöld Zóna Konzorcium előzetes vitarendezést
kezdeményezett melyben kérte a 2015. május 11-én megküldött Összegezés
megváltoztatását és a Design Kft. ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását és a
közbeszerzési eljárás ennek figyelembe vétele melletti ismételt értékelését.
Ajánlatkérő a Kbt. 79.§ (4) bekezdés alapján hiánypótlást kért a Design Kft-től
és a NHSZ Zounok-Zöld Zóna Konzorciumtól. A hiánypótlások ellenőrzése
során Ajánlatkérő megállapította, hogy az NHSZ Zounok-Zöld Zóna
Konzorcium nem teljeskörűen teljesítette a hiánypótlást.
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 2015/05/29
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2015/05/29
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

