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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és SzakrendelőAjánlatkérő 
neve:

Veszélyes hulladék szállítása és megsemmisítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000521622022
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő részére veszélyes hulladék szállítása és megsemmisítése 
vállalkozási szerződés keretében

Veszélyes hulladék szállítása és megsemmisítése
Az intézmény telephelyein lévő központi veszélyes hulladék gyűjtőhelyekről történik az
elszállítás és mérlegelés.
Ajánlatkérő telephelyeiről éves szinten elszállítandó veszélyes hulladék mennyisége összesen:
132.908 kg
Egyes hulladéktípusok szerinti bontásban:
- Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása, speciális követelményekhez kötött a
fertőzések elkerülése érdekében: 125.851 kg
- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási
hulladékok: 2.830 kg
- Emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó
hulladékok veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek: 1.007 kg
- Fényképészeti ipar hulladékai vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok (Hívó oldat): 1.284 kg
- Fényképészeti ipar hulladékai rögzítő (fixír) oldatok (Fixáló oldat): 1.072 kg
- Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok (gyógyszer hulladék): 207 kg
- Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a
fertőzések elkerülése érdekében: 657 kg
A teljesítendő mennyiségek a fent meghatározott mennyiségektől felfelé 30%-kal eltérhetnek.
Ajánlattevő köteles a telephelyekről a 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben előírtak szerint
elvégezni a betegellátási /EWC 180103*/ hulladék átvételét, mely telephelyekre a gyűjtéshez
csere-rendszerű, gurítható konténereket köteles biztosítani.
Ajánlattevő a hulladékot köteles teljes körű és kizárólagos felelősséggel ártalmatlanítani.
A részletes műszaki követelményeket a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Veszélyes hulladék szállítása és megsemmisítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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

Ajánlati ár (összesen nettó HUF/kg): 285
Ajánlattevő ajánlata érvényes megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak.

Szöveges értékelés:

SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító 
Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (összesen nettó HUF/kg): 285

10657232242SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátolt 
Felelősségű Társaság, Magyarország 1151 Budapest, Szántóföld Utca 2. a. épület

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

91A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

Igen



EKR000521622022

Ajánlatkérő a Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát 2022. augusztus 02. napján 
érvénytelenné nyilvánította.

Ajánlatkérő 2022. július 22. napján előzetes vitarendezési kérelmet kapott a Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. ajánlati árának megalapozatlansága vonatkozásában. Az előzetes vitarendezést kezdeményező olyan 
információkra hívta fel a figyelmet, hogy a nyertesként kihirdetett ajánlattevő a veszélyes hulladék ártalmatlanítását kizárólag 
alvállalkozó bevonásával kívánja elvégezni, az alvállalkozó ártalmatlanítási telephelye Tiszaújvárosban található, így a heti 3 
alkalommal történő szállítás olyan fuvarköltséget jelent, amely közel azonos  a Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. ajánlati árával, emiatt az ajánlati ár már nem nyújt fedezetet, a szállításon túl az ártalmatlanítási díjra, valamint 
az egyéb személyi és dologi jellegű költségekre.

Mindezek alapján Ajánlatkérő 2022. július 27. napján felhívta ajánlattevőt, hogy a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján adjon részletes 
felvilágosítást arról, hogy a szerződés tárgyát képező veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ajánlata szerint ki fogja végezni és 
milyen telephelyen.

Amennyiben felvilágosítás kérésre adott válaszában Budapesten kívüli telephelyet (is) megjelöl, úgy a  Kbt. 72. § (1) bekezdése 
alapján Ajánlatkérő felhívta ajánlattevőt, hogy adjon árindokolást ajánlati ára gazdasági megalapozottságának igazolására.

Ajánlatkérő a Felvilágosítás és esetleges Árindokláskérés dokumentumban felhívta  ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 72. § (3) 
bekezdés 2. mondata értelmében ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, 
kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést 
hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Ajánlatkérő felhívta ajánlattevő figyelmét, hogy abban az esetben, ha 
árindokolásában nem bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére valamennyi jelen árindokolás kérésben kifejezetten kért, ajánlati ára 
megalapozottságát alátámasztó adatot, információt, úgy a Kbt. 72. § (3) bekezdésének 3. mondata alapján az ajánlata 
érvénytelenítésre kerül (D.270/21/2020)

Ajánlattevő a részére küldött Felvilágosítás- és esetleges Árindokláskérésre előírt válaszadási kötelezettségét 2022. augusztus 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11095347243Multigrade Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1119 Budapest, 
Andor Utca 21/c fszt.1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (összesen nettó HUF/kg): 285
Ajánlattevő ajánlata érvényes megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánlotta.

10657232242SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 1151 Budapest, Szántóföld Utca 2. a. épület

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Az eljárást megindító VI.3.9) További információk 8. alpontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az 
ajánlatok értékelését követően végezte el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbbnek tekinthető és az azt 
követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzte el a bírálatot. A fentiek alapján az alábbi ajánlattevő ajánlata Nem került 
bírálatra:
NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság, 5000 Szolnok, József Attila út 85., 11264783-2-16

Figyelemmel arra, hogy a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Korlátolt Felelősségű 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

2022.08.02VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2022.08.02VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2022. július 19. napján kiküldött összegezés alapján 2022. július 22. napján előzetes vitarendezési kérelem 
érkezett, amelynek alapján Ajánlatkérő a hivatkozott összegezésben nyertesként kihirdetett Multigrade Környezetvédelmi 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére a Kbt. 80. § (4) bekezdés szerinti Felvilágosítás- és esetleges Árindokláskérést adott ki.  A 
Felvilágosítás- és esetleges Árindokláskérésre válasz határidőben nem érkezett. 

Ajánlatkérő 2022. augusztus 02. napján új eljárást lezáró döntést hozott, ennek megfelelően a 2022. július 19. napján az EKR 
rendszeren keresztül megküldött összegezést, a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján módosítja.

A módosítás eredményeként az összegzés 
- V.2.2),
- V.2.3),
- V.2.7), 
- V.2.9),
- V.2.10), 
- V.2.12), 
- VI.1.1),
- VI.1.4),
- VI.1.5),
- VI.1.6.),
- VI.1.10)
pontjai módosultak.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.08.12Lejárata:2022.08.03Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

01. 10:00 órai határidőre nem teljesítette, a felvilágosításkérésre és esetlegesen az árindokláskérésre választ határidőre 
egyáltalán nem adott, erre tekintettel ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

2022.07.19

2022.07.19
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2022.07.19 14:44:28 dr.kovacs

Összesen: 1 sor (1 / 1)

Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
ajánlotta, de az ajánlatkérő előzetesen tervezett nettó 22.594.360,- Ft fedezetét meghaladja, ajánlatkérő a fedezetet kiegészíti nettó 
15.284.420,- Ft összeggel olyan mértékben, hogy az a megajánlott ellenszolgáltatás teljesítéséhez elegendő legyen.
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