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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168998-2008:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Kórházi hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása
2008/S 127-168998

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Országos Vérellátó Szolgálat
Karolina út 19-21.
Kapcsolattartó: Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési osztály, „A” épület, I. emelet, 17. szoba
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  (36-1) 372 44 52
E-mail: foigazgato@ovsz.hu
Fax  (36-1) 372 41 89
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe www.ovsz.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Egészségügy
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szolgáltatási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 16
A teljesítés helye Magyarország, az Ajánlatkérő Központja, továbbá 6 Regionális Vérellátó Központja és 18
Területi Vérellátója. (A pontos címeket az Ajánlati Dokumentáció III. fejezete tartalmazza.).
NUTS-kód HU1

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168998-2008:TEXT:HU:HTML
mailto:foigazgato@ovsz.hu
www.ovsz.hu
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Ajánlatkérő tevékenysége során keletkező, EWC 180103 és EWC 180106 kódszámú veszélyes hulladék
kezelése (begyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás), valamint gyűjtőeszközök beszerzése.
A beszerzendő gyűjtőeszközök meghatározását a II.2.1) B) pont tartalmazza.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
90122240, 25222100, 25223000, 25223300, 25223310

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség
A) A kezelendő veszélyes hulladék éves mennyisége:
— EWC 18 01 03 évente: 195000 kg,
— EWC 18 01 06 évente: 200 kg.
Ajánlatkérő az egyes vérellátókra lebontott tervezett szállítási gyakoriságot az Ajánlati Dokumentációban adja
meg.
B) A zárható gyűjtőeszközök mennyisége: 40000 db évente,az alábbi részletezés szerint:
Műanyag edények:
1 literestől 12 literesig terjedő intervallumban 3 különböző méretű keményfalú műanyag edény; ezen
intervallumon belül az egyes termékek űrtartalma között legalább 2,5 liter eltéréssel, a legkisebb és a
legnagyobb méretű termék között legalább 7 liter eltéréssel.
A megadott intervallumon belül kért három különböző méretű termék mennyisége:
a) Legkisebb méretű keményfalú műanyag edény: évente 2 100 db
b) Közepes méretű keményfalú műanyag edény: évente 2 200 db
c) Legnagyobb méretű keményfalú műanyag edény: évente 3 600 db
További műanyag edények:
d) 18-25 literes keményfalú műanyag edény: évente 5 400 db
e) 60 literes keményfalú műanyag edény: évente 1 800 db
f) 10 literes műanyag gyűjtőeszköz (kanna), zárható csavaros kupakkal, folyékony hulladék részére: évente 1
700 db
Papírdobozok:
g) 20-25 literes, műanyag fóliával bélelt papírdoboz: évente 3 400 db
h) 40 literes, műanyag fóliával bélelt papírdoboz: évente 3 200 db
Fóliazsákok:
i) Kb. 30 liter űrtartalmú, jelzéssel ellátott, legalább 0,05 mm falvastagságú fóliazsák: évente 4 500 db
j) Kb. 60 liter űrtartalmú, jelzéssel ellátott, legalább 0,06 mm falvastagságú fóliazsák: évente 9 500 db
k) Kukazsák 35-45 mikronos, (400x2x180x1150x0,04), jelzés nélküli: évente 2 600 db
A kukazsáknál megadott, (400x2x180x1150x0,04) mérettől a -/+ 5 %-os eltérés megengedett.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítés során a fent meghatározott összes mennyiségtől az egyes hulladékfajták
aránya és mennyisége, valamint a szállításhoz szükséges gyűjtőeszközök összes mennyisége és aránya
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tekintetében a tényleges szükségleteknek megfelelően + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult
eltérni.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 1.10.2008. 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi, hibás teljesítésre vonatkozó és meghiúsulási kötbér az Ajánlati Dokumentációban foglaltak
szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást utólag, 30 napon belül átutalással fizeti meg. A
fizetési határidőt az Ajánlatkérő a IV.2.1. pontban foglaltak szerint bírálati részszempontként értékeli.
A Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a fentiek szerint az
ellenszolgáltatás halasztott fizetésében kíván megállapodni.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg a gazdasági társaság létrehozását. Amennyiben
több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, az ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére melyikük
bír felhatalmazással és hogy a közös ajánlatot tevők együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget
vállalnak.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 66. § (2) bekezdése illetve a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti szervezet:
— Akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó:
— Akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) és e) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó:
— Akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn,
— Akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok állnak fenn.
A megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 63.§ (1)-(7) bekezdése szerinti igazolások és nyilatkozatok. Az igazolásokat egyszerű másolatban ,
a Kbt. 63.§ (2) bekezdés c) pontja és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat eredetiben vagy közjegyző által
hitesített formában kérjük benyújtani!
A Kbt. 61. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében a veszélyes hulladékok kezelésére - begyűjtésére, szállítására
és ártalmatlanítására - vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedély másolatát kell benyújtani. A hatósági
engedélynek ki kell terjednie a II. 1.5. pontban meghatározott veszélyes hulladékokra.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevők - közös
ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyike - és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók
(a továbbiakban együtt: ajánlattevő) pénzügyi, gazdasági alkalmasságukat önállóan, külön-külön az alábbi
dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
— Valamennyi számlát vezető pénzintézetének valamennyi bankszámlája tekintetében az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján arról hogy:
- mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját,
- a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül határidőre eleget tett-e fizetési kötelezettségeinek az
ajánlattevő,
- az ajánlattevő bankszámláján volt-e a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül 30 napot
meghaladó időtartamú sorban állása,
vagy
— A Kbt. 66. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a hatályban lévő felelősségbiztosítási szerződés meglétét
igazoló dokumentum (biztosítási kötvény másolata, vagy a szerződő biztosító társaság igazolásának másolati
példánya).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattevő(k), közös
ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók, amennyiben:
— A III.2.2) pont szerinti valamennyi pénzintézeti nyilatkozat tartalma alapján:
- mind az ajánlattevők - közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyike - mind a Kbt. 71. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti alvállalkozók a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül határidőre eleget tettek
fizetési kötelezettségeiknek,
- sem az ajánlattevőknek - közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők egyikének sem - sem a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak nem volt egyik bankszámláján sem a nyilatkozat kibocsátását
megelőző 12 hónapon belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állása,
vagy
— Rendelkezik a III.2.2) pont szerinti érvényes felelősségbiztosítással.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevők, közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók műszaki, illetve
szakmai alkalmasságukat együttesen az alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
A Kbt. 67. § (3) bekezdés a.) pont tekintetében ismertetni kell az előző három év (2005, 2006, 2007)
legjelentősebb, a II.2.1. pontban meghatározott veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó szolgáltatásait,
megjelölve a teljesítés idejét és időtartamát, a szerződést kötő másik fél nevét, a szolgáltatás tárgyát,
az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot, valamint a
megrendelőnek a teljesítés minőségére (szerződésszerű és nem szerződésszerű) vonatkozó nyilatkozatát a
Kbt. 68. § (1) bekezdés a) és b) pontjával összhangban.
A nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban, a referenciaigazolásokat (referencialevelet) egyszerű
másolatban kérjük benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmasak a szerződés teljesítésére az ajánlattevő(k), közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozók, amennyiben.
Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha
rendelkezik az előző 3 évben (2005, 2006, 2007) ugyanazon megrendelő részére legalább 1 évig megszakítás
nélkül, folyamatosan végzett, a II.1.5. pontban meghatározott veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó,
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legalább 1 db - a szolgáltatás problémamentes, szerződésszerű mivoltát igazoló - referenciával, valamint
ennek igazolására a Kbt. 68.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján csatolt legalább egy db - a teljesítés
szerződésszerű mivoltát igazoló - referencialevelet;

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Nem

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. A II.2.1. pontban meghatározott éves mennyiségre vonatkozó bruttó ellenszolgáltatás teljes egy évre
vonatkozó összege. Súlyszám 10
2. Valorizáció mértéke. Súlyszám 1
3. Fizetési határidő. Súlyszám 1

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
8/OVSZ/2008. „Veszélyes hulladék”

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 18.8.2008 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Bruttó 50 000 Ft.
Az átvételt megelőző fizetést az Országos Vérellátó Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01491742-00000000 számú számlája javára kell teljesíteni. A fizetést a közbeszerzési eljárás
megnevezésének és számának feltüntetésével kell teljesíteni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
18.8.2008 - 10:00
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IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18.8.2008 - 10:00
Hely Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21., "A" épület, I. emelet,
Főigazgatói Tárgyaló.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Az eredményhirdetés időpontja: 2.9.2008 (10:00).
A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon 11:00 órakor.
Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon.
3) Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.
4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása vagy készpénz
ellenében adja át az I.1. pontban meghatározott címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09:00-14:00 óra
között, pénteken 09:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00 órától 10:00 óráig. Az
ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható.
5) A részletes szerződési feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a dokumentációban
előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a
második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén
ezzel köt szerződést.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat az ajánlattevőre, a közös ajánlattevőkre és a Kbt. 71. § (1) bekezdés
b.) pontja szerinti alvállalkozókra vonatkozóan egyaránt:
— Három hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat másolatát vagy a Kbt. 63. § (2) bekezdés a.) és d.) pontja
szerinti okirat másolatát, be nem jegyzett cég esetében a cégbíróság által érkeztetett bejegyzési kérelem
másolatát, illetve a vállalkozói igazolvány másolatát,
— Az ajánlatot aláíró személy hiteles cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolatát. Amennyiben
meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére
feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell,
melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.
Ajánlattevő által benyújtandó egyéb dokumentumok részletes felsorolását az Ajánlati Dokumentáció
tartalmazza.
7) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint előírtakat.
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8) Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
9) A Kbt. 66.§ (2) bekezdése vagy a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alkalmazása esetén az erőforrást biztosító
szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát közjegyző előtt kell megtenni, közjegyzői okiratba kell foglalni.
Az ajánlattevő ebben az esetben is köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A közjegyzői okiratot eredetiben vagy
közjegyző által hitelesített másolatban kérjük benyújtani!
10) A benyújtás formai követelményeit az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.
11) Jelen felhívás II.3) pontjához: Felek a szerződést határozatlan időtartamra kötik 90 napos rendes
felmondási határidő tűzésével, azzal, hogy Felek 31.12.2009 napjáig nem jogosultak rendes felmondási jogukat
gyakorolni.
12) A megajánlott gyűjtőeszközöknek meg kell felelniük az 1/2002 (I.11.) EüM rendelet 4. sz. mellékletében
foglalt minőségi követelményeknek. A gyűjtőeszközökön a sárga (fertőzésveszély) színkódot és a nemzetközi
bioveszély jelet kell alkalmazni. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott termékek
megfelelnek az 1/2002 (I.11.) EüM rendelet 4. sz. mellékletében foglalt minőségi követelményeknek. A
nyilatkozat hiányában az ajánlat érvénytelennek minősül.
13) Az ajánlathoz mellékelni kell a gyűjtőeszközök ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmú
leírását (típus és méret szerinti ismertetését). A gyűjtőeszközök leírásának hiánya esetén, vagy ha a
gyűjtőeszközök a leírás alapján nem felelnek meg az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentációban előírt
szakmai követelményeknek, ajánlat érvénytelennek minősül.
14) Az ajánlathoz csatolni kell a gyűjtőeszközök vonatkozásában a 93/42/EC irányelvnek, illetve a 16/2006.
(III.27.)EüM rendeletnek megfelelő minőségi/megfelelőségi tanúsítvány másolatát. A tanúsítványoknak
legalább az ajánlattétel időpontjában érvényesnek kell lenniük. A minőségi/megfelelőségi tanúsítványok hiánya
esetén az ajánlat érvénytelennek minősül. Amennyiben a benyújtott tanúsítványok érvényessége nem terjed
ki a szerződés teljes időtartamára, Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a tanúsítványok
folyamatos érvényességéről a szerződés teljes időtartama alatt gondoskodik.
15) Általános követelmény, hogy a veszélyes hulladék gyűjtésére a hulladék kémiai hatásának ellenálló, a
környezet szennyezését kizáró gyűjtőedényeket kell biztosítani.
16) Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott gyűjtőeszközök forgalmazási jogosultságáról szóló igazolást
egyszerű másolatban a Magyar Köztársaság területére forgalmazási jogosultsággal rendelkező gyártó/
forgalmazó tekintetében.
17) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni
kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattétel
esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike vásárolja meg és veszi át a dokumentációt.
18) Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
ajánlattevő tevékenysége, illetve annak feltételei megfelelnek az ajánlatkérő által igényelt szolgáltatás
nyújtására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak.
19) A bruttó ajánlati ár mint bírálati résszempont esetében az ajánlatkérő egy éves időtartamra, illetve a
II.2.1. pontban meghatározott egy éves mennyiségére vonatkozó, az ajánlatban megjelölt teljes bruttó egy
éves ellenszolgáltatás összegét veszi figyelembe. Az ajánlatban fel kell tüntetni az egységárakat az Ajánlati
Dokumentációban meghatározott formában is (gyűjtőeszközök: Ft/db termékenként, illetve kezelés: Ft/kg
teljesítési helyenként, amely tartalmazza a szállítás díját is).
20) A veszélyes hulladék szállítást megelőző mérlegelését, szállítását és ártalmatlanítását az ajánlattevő saját
vagy alvállalkozói járműveivel és egyéb eszközeivel végzi. A gyűjtőeszközöket folyamatosan kell biztosítani
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oly módon, hogy a keletkező és még el nem szállított hulladékok biztonságos, a mindenkori jogszabályoknak
megfelelő tárolása megoldott legyen.
21) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 12. § (2)
bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. §
alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit
és igazolását.
22) Ajánlattevőnek rendelkeznie kell - már a benyújtáskor is érvényes - veszélyes hulladékok szállítására és
ártalmatlanítására vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel.
23) Az értékelés módszere:
Ajánlatkérő a relatív értékelés módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: A pontszámok megadása akként
történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a
többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerülnek meghatározásra.
Az ajánlatkérő az 1., és 2. részszempontoknál a paraméter nagysága és a kiosztott pontszám között fordított
arányosítást, míg a 3. részszempontnál egyenes arányosítást alkalmaz. Az egyes részszempontokra adott
pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek.
Az egyes részszempontokra adható pontszám: 1-10.
Az 1. és a 2. bírálati részszempontra 0 nem ajánlható, 0 megajánlása esetén az ajánlatkérő 0,1-gyel számol.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  (36-1) 336 77 76
Fax  (36-1) 336 77 78

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§-ában foglaltaknak
megfelelően.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
1.7.2008


