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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 17896943Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14125819Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Nemzeti Adó- és VámhivatalAjánlatkérő 
neve:

Hulladék elszállítása,ártalmatlanítása-KiskunhalasKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000919612020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Nemzeti Adó- és Vámhivatal EKRSZ_2330504
1

Széchenyi Utca 2

Budapest HU 1054

Póczosné Jákfalvi Szilvia

ki.kozb@nav.gov.hu +36 14125603

www.nav.gov.hu

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság EKRSZ_1844627
0

Pasaréti Út 122-124.

Budapest HU110 1026

Jónás Lucia Eszter

jonas@eszker.eu
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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:

197A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 197-476268A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

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

A cselekménnyel érintett Kiskunhalas, Majsai út 5. számú – korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú ingatlanon 
szakszerűtlenül és jogszerűtlenül tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok miatt szükséges a hulladékmentes állapot 
helyreállítása. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Hulladék elszállítása,ártalmatlanítása-Kiskunhalas

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.nav.gov.hu

Kbt. Második Része, XV fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege nem határozható meg előre  tekintettel arra hogy keretmennyiség keretében elszállítandó 
hulladékok összetétele előre nem ismert. 
Képzett ár- nettó ajánlati összár: 57 980 
Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint érvényes,tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá alkalmas a szerződés 
teljesítésére. Ajánlattevő tette összességében a legelőnyösebb ajánlatot. Ajánlatkérő rendelkezik a megfelelő fedezettel.

13559212243Saubermacher-Magyarország Kft., Magyarország 1181 Budapest, Zádor Utca 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján (a 
legalacsonyabb ár értékelési szempont) értékelte.

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:

Szöveges értékelés:

Saubermacher-Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Képzett ár- nettó ajánlati összár: 57 980 
Ajánlattevő ajánlata megfelelő,valamint érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13559212243Saubermacher-Magyarország Kft., Magyarország 1181 Budapest, Zádor Utca 5

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

munkagéphasználat, kézi/gépi rakodás, hulladék elszállítás, hulladékkezelés/ártalmatlanítás, mintavétel, laborvizsgálat

nem ismert
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2021.02.08Lejárata:2021.01.29Kezdete:

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:

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiak okán: 
 
Ajánlattevő a 2021. január 14. napján kiküldött igazolások benyújtására szóló felhívásban foglaltaknak nem tett eleget és nem 
nyújtotta be nyilatkozatát a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan. 
 
A fentiekre való tekintettel kértük ajánlattevőt hiánypótlás keretében nyújtsa be a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok 
fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot (minta: Közbeszerzési dokumentumok 4. kötet 18.2. számú melléklet) 
 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglalt benyújtási határidőre (2021. január 15. napján 13:00 óra) nem nyújtotta be a kért 
dokumentumot, így további hiánypótlási felhívás kiküldésére nem volt lehetősége Ajánlatkérőnek. 
Tekintettel arra, hogy a MULTIGRADE Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
ajánlattevő a hiánypótlási felhívásra a felhívásban előírt dokumentumot nem nyújtotta be. A Kbt. 71. § (10) bekezdés alapján, ha 
a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt 
(példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem nyilatkozott a Kbt. 62. § (2) bekezdés 
szerinti kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan. 

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

Ajánlattevő ajánlata az ajánlatában benyújtott nyilatkozatok és a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján 
érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján az alábbiak okán: 
 
Ajánlatkérő 2020. november 27. napján az Ózon Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. ajánlattevőt a Kbt. 72. § (1) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel árindokolás benyújtására hívta fel annak érdekében, hogy a ’Képzett ár- nettó ajánlati összár’ értékelési 
szempontra tett megajánlás megalapozottságát kétséget kizáróan meg tudja állapítani, mivel ajánlattevő ajánlata kirívóan 
alacsonyabb volt a becsült értékhez képest. 
 
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtotta be az árindokolását, így Ajánlatkérő kétséget kizáróan nem tudta megállapítani 
a ’Képzett ár- nettó ajánlati összár’ értékelési szempontra tett megajánlás megalapozottságát tehát azt, hogy a jelen 
közbeszerzés tárgyát képező feladat a megajánlott ajánlati áron megvalósítható. 
 
Fentiek alapján tehát ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelen, mivel a ’Képzett ár- nettó ajánlati 
összár’ értékelési szempontra tett megajánlás megalapozottsága kétséget kizáróan nem megállapítható, tekintettel arra, hogy 
ajánlattevő nem nyújtotta be az árindokolást.  
 
A Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztató 2020. december 16. napján megküldésre került az ajánlattevő részére az EKR 
rendszeren keresztül. 

11103970207Ózon Környezetvédelmi Szolgáltató Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Kamilla Utca 11.

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:

ajánlata kiválasztásának indokai:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

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:

2021.01.29

2021.01.29
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