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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Országos Vérellátó Szolgálat, 1113 Budapest,
Karolina út 19-21.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: SEPTOX Kórházi és Egészségügyi
Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft., 1142 Budapest, Komáromi út 2.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Szolgáltatási szerződés

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2008/11/21 (év/hó/nap)

2.c)
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A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A közbeszerzés tárgya: Az
ajánlatkérő tevékenysége során keletkező veszélyes hulladék kezelése (begyűjtés, szállítás és
ártalmatlanítás), valamint gyűjtőeszközök adásvétele.
Teljes mennyiség:
A) A kezelendő veszélyes hulladék teljes mennyisége:
- EWC 18 01 03 kódszámú veszélyes hulladék: 195.000 kg
- EWC 18 01 06 kódszámú veszélyes hulladék: 200 kg
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során jogosult az egyes hulladékfajták mennyiségét illetően, a
tényleges szükségleteknek megfelelően +30 %-kal eltérni.
B) A begyűjtés és szállítás gyakorisága: teljesítési helyenként eltérő, hetente 1-3 alkalom az
ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
C) A gyűjtőeszközök teljes mennyisége: 40,000 db, az alábbi részletezés szerint:
- Műanyag edények: 2 literestől a 12 literesig terjedő intervallumban 3 különböző méretű kemény
falú 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:
ca) Legkisebb méretű, kemény falú műanyag edény: 2,100 db
cb) Közepes méretű, kemény falú műanyag edény: 2,200 db
cc) Legnagyobb méretű, kemény falú műanyag edény: 3.600 db

- További műanyag edények:
cd) 18 literes, kemény falú műanyag edény: 5,400 db
ce) 60 literes, kemény falú műanyag edény: 1,800 db
cf) 10 literes, műanyag gyűjtőeszköz zárható fedéllel (kanna), folyékony hulladék részére: 1,700
db
- Papírdobozok:
cg) 24 literes, műanyag fóliával bélelt papírdoboz: 3,400 db
ch) 40 literes, műanyag fóliával bélelt papírdoboz: 3,200 db
- Zsákok:
ci) Kicsi zsák: 4,500 db
cj) Nagy zsák: 9,500 db
ck)Kukazsák: 2,600 db
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során jogosult a gyűjtőeszközök mennyiségét illetően, a
tényleges szükségleteknek megfelelően az összes gyűjtőeszköz teljes mennyiségének +30 %-ával
eltérni.
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 14,530,500,- Ft

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap)

3.)

A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: A 
gyűjtőeszközök teljes mennyisége: 49,378 db, az alábbi részletezés szerint: 
Műanyag edények: 
a) Legkisebb méretű, kemény falú műanyag edény: 1,738 db 
b) Közepes méretű, kemény falú műanyag edény: 1,562 db
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c) Legnagyobb méretű, kemény falú műanyag edény: 3,165 db 
További műanyag edények: 
d) 18 literes, kemény falú műanyag edény: 6,163 db 
e) 60 literes, kemény falú műanyag edény: 1,529 db 
f) 10 literes, műanyag gyűjtőeszköz zárható fedéllel, folyékony hulladék részére:2,477db 
Papírdobozok: 
g) 24 literes, műanyag fóliával bélelt papírdoboz: 4,435 db 
h) 40 literes, műanyag fóliával bélelt papírdoboz: 3,492 db 
Zsákok: 
ci) Kicsi zsák: 5,655 db 
cj) Nagy zsák: 15,631 db 
ck)Kukazsák: 3,540 db 
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 15,209,515,- Ft 

4.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény IV.
fejezete alapján lefolytatott nyílt eljárás

4.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb
ajánlat a következő részszempontok és súlyszámok alapján:
1. Éves mennyiségre vonatkozó bruttó ellenszolgáltatás teljes összege
2. Valorizáció mértéke
3. Fizetési határidő

4.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: Az
eljárás megindításáról szóló ajánlati felhívás 2008/S 127-168998 számon jelent meg az Európai
Unió Hivatalos Lapjában 2008. július 3-án. A Közbeszerzési Értesítő 77. számában
K.É.-10360/2008. számon 2008. július 7-én jelent meg.

közzétételének napja: (év/hó/nap)

4.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

4.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: Az eljárás
eredményéről szóló tájékoztató az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008. november 28-án 2008/S
232-308243 számon, valamint a Közbeszerzési Értesítő 141. számában 2008. december 3-án
K.É.-19421/2008. számon jelent meg.

közzétételének napja: (év/hó/nap)

5.a)*

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:

5.b)*

Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
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5.c)*

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

6.a)*

A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: igen

6.b)*

Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

6.c)*

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

7.a)

A szerződést módosították-e: nem

7.b)*

Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:

közzétételének napja: (év/hó/nap)

8.).*

Egyéb információk:

9.).

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél
nyilatkozata: Egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.

10.).

A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/12/03 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
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