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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000848622018/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Vállalkozási szerződés az egészségügyi veszélyes hulladék elszállítására, 
megsemmisítésére, tároló edények és szelektív gyűjtőedények 
biztosítására a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban

Közbeszerzés 
tárgya:

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000848622018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház

Salgótarján 3100

Füleki Út 54-56

Szolgáltatás megrendelés

Vállalkozási szerződés az egészségügyi veszélyes hulladék elszállítására, 
megsemmisítésére, tároló edények és szelektív gyűjtőedények biztosítására a 



EKR000848622018

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Pénzügyi gazdasági alkalmassági feltételt az Ajánlatkérő nem ír elő. Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság: M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé 
számított 72 hónapban megkezdett, és legfeljebb 36 hónapban befejezett a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített, legalább 65.000 kg/ év, veszélyes hulladék elszállítását, ártalmatlanítását tartalmazó referenciával.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ
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Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban

Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, megsemmisítése, tároló edények és szelektív gyűjtőedények biztosítása a Szent Lázár 
Megyei Kórházban 24 hónapos időtartamra. Az éves felhasználási mennyiségek: Megnevezés, Méretek,: mennyiség, me. 
Egyszerhasználatos szelektív gyűjtőeszköz: Papirdoboz 4 l.-es (veszélyes hulladék gyűjtésre alkalmas) 200*150*140mm: 380 db, 
Egyszerhasználatos szelektív gyűjtőeszköz: Papirdoboz 10 l.-es (veszélyes hulladék gyűjtésre alkalmas) 300*200*170mm: 1182 db, 
Egyszerhasználatos szelektív gyűjtőeszköz: Papirdoboz 40 l.-es (veszélyes hulladék gyűjtésre alkalmas) 230*470*470mm: 330 db, 
Egyszerhasználatos szelektív gyűjtőeszköz: Hulladékgyüjtő zsák, feliratos, sárga színkódú sárga, 400*2*180*1150*0,06mm: 24 680 db,
Egyszerhasználatos szelektív gyűjtőeszköz: Feliratos kicsi zsák, sárga színkódú sárga, 350*2*105*800*0,05mm: 1 200 db, Műanyag 
badellák 60 literes: 80 db, Műanyag badellák 30 literes : 80 db, Egészségügyi fertőzésveszélyes hulladék ártalmatlanítása, valamint 
elszállítása 18 01 03 *: 87 000 kg, Egészségügyi fertőzésveszélyes hulladék elszállítása, dokumentálása Heti két szállítás (szállítás/Ft) :
96 db, Egyéb veszélyes hulladékok a szerződés 1.sz.mellékletében szereplő EWC kódú veszélyes hulladék: 3 700 kg, veszélyességi 
címkék 3 sz. címke (gyúlékony folyékony anyagok) 6.2 sz. címke (fertőző anyagok) 9 sz. címke (különféle veszélyes anyagok és tárgyak)
sárga címke küldeménydarab jelölésére: 4 000 db, Tűgyűjtő edény 2 literes merev falú, műanyag tűlehúzóval :800 db , Tűgyűjtő edény 
10 literes merev falú, műanyag tűlehúzóval :250 db , Műanyag vödör 10 literes merev falú, műanyag :100 db, konténerbérlet 
Elszállított veszélyes hulladék mennyiségének megfelelő: 90 700 kg, Opció:20% a gyűjtőedények űrtartalmának mennyiségi adataitól +
/- 15% eltérést elfogadunk.
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Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nettó ajánlati ár (Ft/év)

Nem kerül alkalmazásra

2018.12.13 10:00
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EKR-OT-02785/2018Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2018.12.06

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk




