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HU-Baja: Hulladékszállítási szolgáltatások
2009/S 217-313389
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Bajai Szent Rókus Kórház, Rókus u. 10., Κapcsolattartó Dr. Tóth Gábor főigazgató főorvos, HU-6500 Baja. Tel.
+36 79422233. E-mail tothg@bajakorhaz.hu. Fax +36 79425575.
További információk a következő címen szerezhetők be: S&G Consulting Kft., Szinyei Merse P. u. 8.,
Κapcsolattartó Stein Melinda, HU-1063 Budapest. Tel. +36 13021280. E-mail steinjanos@t-online.hu. Fax +36
12692174.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: S&G Consulting Kft., Szinyei Merse P. u. 8.,
Κapcsolattartó Stein Melinda, HU-1063 Budapest. Tel. +36 13021280. E-mail steinjanos@t-online.hu. Fax +36
12692174.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: S&G Consulting
Kft., Szinyei Merse P. u. 8., Κapcsolattartó Stein Melinda, HU-1063 Budapest. Tel. +36 13021280. E-mail
steinjanos@t-online.hu. Fax +36 12692174.
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: kórház.
Egészségügy.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Ajánlatkérő telephelyén különféle veszélyes hulladékok begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, az ehhez
szükséges gyűjtőedényzet biztosításával (SG-476).

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Szolgáltatásmegrendelés.
Szolgáltatási kategória 16.
A teljesítés helye: Bajai Kórház, MAGYARORSZÁG, 6500 Baja, Rókus u. 10.
NUTS-kód: HU331.

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk:

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya:
Vállalkozási szerződés az Ajánlatkérő telephelyén történő különféle veszélyes hulladékok begyűjtésére,
elszállítására és ártalmatlanítására, az ehhez szükséges gyűjtőedényzet biztosításával.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
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90512000, 90524400, 90520000.
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:
Veszélyes hulladékgyűjtő edényzet.
Tűgyűjtő:
Keményfalú műanyag, vagy impregnált, szúrásgátlóval ellátott kartonpapír:
1-4 liter 600 db/év
3-6 liter 600 db/év
Üveghulladék gyűjtésére:
Fóliával bélelt, vagy impregnált papír.
8-12 liter 500 db/év
15-20 literű 350 db/év
Folyékony (műtőből kikerülő) hulladék részére:
Keményfalú műanyag.
20-30 liter 500 db/év
Betegellátási hulladék részére:
Műanyag zsák 100 db/év.
Egészségügyi hulladékok.
Kód Megnevezés Várható éves mennyiség.
1 EWC 180103 Egyéb hulladékok, 55 500 kg
Amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális.
Követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében.
Ebből Betegellátási hulladék 45 000 kg.
Használt éles, hegyes eszközök 10 000 kg.
Egyéb -1/2002 (I. 11.) EüM rendelet.
Szerinti- fertőző hulladékok 500 kg.
2 EWC 180106 Veszélyes hulladékokat tartalmazó
Vagy abból álló vegyszerek 500 kg.
Ebből Halogénmentes oldószer vizes oldata 350 kg.
Formaldehid 6 %-os vizes oldata 150 kg.
3 EWC 180108 Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek <1 kg
4 EWC 180110 Fogászati célokra használt amalgám hulladék <0,1 kg
Kód Megnevezés Várható éves mennyiség.
Az egészségügyi ellátás során keletkező egyéb veszélyes hulladékok.
5 EWC 090101 Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok <5 kg
6 EWC 090104 Rögzítő (fixír) oldatok <5 kg
7 EWC 150110 Veszélyes anagokat maradékként
Tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 11 000 kg.
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Üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékok.
8 EWC 080317 Veszélyes anyagokat tartalmazó,
Hulladékká vált toner 100 kg.
9 EWC 130208 Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok <20 kg
10 EWC 200121 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok <40 kg
11 EWC 200133 Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt
felsorolt elemek és
Akkumulátorok is megtalálhatók <20 kg.
Ajánlatkérő fenti mennyiségtől +20 %-kal eltérhet.
II.2.2)

Vételi jog (opció):
Nem.

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
Az időtartam hónap(ok)ban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva).

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.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szolgáltatás ellenértéke számla ellenében havonta utólag a szerződésszerű teljesítéstől számított 30
naptári napon belül, banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (3) bekezdése figyelembevételével. A
szerződés teljesítése tekintetében az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint kiállított teljesítés-igazolás kelte
irányadó. Előleg kifizetése nem biztosított.
A fizetés teljesítésére irányadó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő ajánlattevők esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását,
de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten elismerik közös vállalkozásuk
teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.
A közös ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők által kötött megállapodást, amely tartalmazza az
egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű
nyilatkozatot és a közös képviselő meghatalmazását.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Igen.
A szolgáltatás teljesítése a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, valamint az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet
rendelkezéseinek figyelembe vételével történhet.

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: Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak,
— akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet:
— akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak,
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— akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) szerinti kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának,
továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek:
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni.
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést
követő nyolc napon belül a Kbt. 63/A §. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1)
bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
Az igazolások a Kbt. 20. § (3) értelmében eredetiben vagy hiteles másolatban nyújthatók be.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) szerinti 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében:
a) számláját vezető valamennyi pénzintézettől származó, valamennyi bankszámlára kiterjedő, az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatú igazolás
csatolása az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti a pénzintézet a számlá(ka)t,
— határidőre tesz-e eleget fizetési kötelezettségeinek,
— az igazolás kiállítását megelőző egy évben számláján volt-e sorban állás.
Vagy.
Az érvényes szakmai (beszerzés tárgyára vonatkozó) felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény
közjegyző által hitelesített másolatának, vagy a biztosítónak a felelősségbiztosítás fennállására vonatkozó
eredeti vagy hiteles másolatú nyilatkozatának a csatolása.
b) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő, valamint a 10 % fölötti alvállalkozó előző két lezárt
üzleti éve (2007., 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (az eredmény-kimutatás, kiegészítő
melléklet és a mérleg) könyvvizsgálói záradékkal (amennyiben arra kötelezett) egyszerű másolatban
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásai is
igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a
rendelkezésre állás a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) szerinti 10 % mérték fölött
igénybe veendő alvállalkozó tekintetében:
a) számlavezető pénzintézete(i) nyilatkozata alapján bármely bankszámláját érintően fizetési kötelezettségeinek
határidőre eleget tesz, és számláján az igazolás kiállítását megelőző egy évben nem volt sorban állás,
Vagy.
Rendelkeznie kell legalább 10 000 000 HUF/év összegű és káreseményenként min. 1 000 000 HUF
összeghatárú szakmai (beszerzés tárgyára vonatkozó) érvényes felelősségbiztosítással,
b) mérleg szerinti eredménye az előző 2 lezárt üzleti éve (2007., 2008.) egyikében sem volt negatív
Az a) és b) pontban foglalt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) szerinti 10 % mérték fölött igénybe veendő alvállalkozó tekintetében:
a) a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tartalommal, az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év
legjelentősebb, egészségügyi hulladék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó szolgáltatásainak
ismertetése, a Kbt. 68. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti formában. Az ajánlati dokumentációban foglalt
tartalmú referenciaigazolás eredetiben vagy hiteles másolatban csatolandó,
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b) a Kbt. 67. § (3) bekezdés g) pontja szerinti, beszerzés tárgyára vonatkozó, ISO 9001, ISO 14001 és
OHSAS 18001 jelű vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszertanúsítvány vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseket igazoló dokumentumok eredetijének vagy hiteles másolatának
csatolása.
c) A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve
műszaki felszereltség leírása
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) szerinti 10 % mérték fölött igénybe veendő alvállalkozó tekintetében:
a) az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben összességében rendelkeznie kell legalább 1 db, egészségügyi
intézmény részére 2 évig folyamatosan teljesített, egészségügyi hulladék elszállítására és ártalmatlanítására
vonatkozó, legalább az ajánlat bruttó értékét elérő referenciával
b) rendelkeznie kell a beszerzés tárgyára vonatkozó ISO 9001, ISO 14001 és OHSAS 18001 jelű vagy azzal
egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítás érdekében
tett intézkedéseket igazoló dokumentumokkal
c) rendelkeznie kell:
— legalább 2 db beszerzés tárgya szerinti tevékenység ellátásához szükséges emelőhátfalas
tehergépjárművel,
— legalább 12 db, 6m x 4m alapterületű helyiségben elhelyezhető, két szállítás között keletkező kb. 1 500 kg
tömegű, veszélyes hulladék típusonként külön tárolást biztosító gyűjtőkonténerrel.
A műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
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 közözlniük 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. Bruttó ajánlati összár. Súlyszám: 10.
2. Fizetési határidő. Súlyszám: 1.

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.
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IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
SG-476.

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 4.1.2010 - 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 120 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára bruttó 150 000 HUF. Az átutalásokat az S&G Consulting
Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403428-34251421 számú számlájára kell teljesíteni, az eljárás számának
(SG-476. veszélyes hulladék) feltüntetésével.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
4.1.2010 - 10:00.

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: 4.1.2010 - 10:00.
Hely: S&G Consulting Kft., MAGYARORSZÁG, 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8. III./10.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
Kbt. 80. § (2) szerint.
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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 hiánypótlásra a Kbt. 83. § (2) bekezdése értelmében teljes körben lehetőséget biztosít.
2.) Eredményhirdetés időpontja és helye: 18.1.2010 (10:00)., S&G Consulting Kft., MAGYARORSZÁG, 1063
Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8. III./10.
3.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 26.1.2010.
4.) Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi
keltezésű cégkivonatát és az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, mindkettőt eredetiben vagy
hiteles másolatban.
5.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében felsoroltak bekövetkezésekor a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.
6.) Az ajánlathoz a Kbt. 70. § (2), (4) bekezdése, 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjai, 71. § (3) bekezdése és
72.§ szerinti nyilatkozatokat csatolni kell.
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7.) Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8.) Az értékelésnél adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-10-ig.
A pontozás módszere valamennyi részszempont esetében azonos: a legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10
pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 1-10 pont között a legjobbhoz viszonyított arányosítással
kerül kiszámításra.
Az összpontszám az egyes részszempontok súlyszámmal való szorzását követően, összeadással kerül
meghatározásra; a legmagasabb összpontszámú ajánlat jelenti az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
9.) Az Ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az Ajánlati dokumentáció
másra át nem ruházható.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció munkanapokon 9h-tól 14h-ig, az
ajánlattételi határidő lejárta napján 10h-ig vehető át az A melléklet II. pontjában megjelölt címen a befizetését
igazoló bankbizonylat ellenében, vagy kérésre Ajánlatkérő megbízottja 2 napon belül elpostázza a megadott
címre.
10.) Az ajánlattevők által megajánlott árak a szerződés megkötésétől 2010. december 31.-ig kötöttnek
minősülnek. Ezt követően az árváltoztatás mértéke az előző év utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat
mértékéhez viszonyítottan %-ban megadva maximum 80 % lehet, amelynek mértékét az ajánlattevőknek a
felolvasólapon meg kell jelölni.
11.) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjától kezdődően a szerződés hatálya alatt
folyamatosan rendelkeznie kell a III.2.2. a) pontban meghatározott felelősségbiztosítással. Erről ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell.
12.) Ajánlattevőknek csatolniuk kell az ártalmatlanítást, fertőtlenítést végző érvényes környezetvédelmi
engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel kötött szerződésének egyszerű másolatát. Saját tulajdonú
ártalmatlanító, fertőtlenítő berendezés esetén a tulajdonjogot igazoló dokumentum egyszerű másolatának
csatolása szükséges.
13.) Ajánlattevőknek a gyűjtő eszközökből 1-1 mintapéldányt kell az ajánlatukkal egy időben benyújtani.
14.) A veszélyes hulladék elszállításának menetét Ajánlattevőknek ajánlatukban ismertetniük kell.
15.) A csomagolóeszközöknek az ADR/RID szabályzatok szerinti minősítése (UN kód) is szükséges. Erről
Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell.
16.) Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell a veszélyes hulladékok elszállítására, átvételére, begyűjtésére
és ártalmatlanítására vonatkozó, illetékes szervek által kiállított érvényes engedélyeket.
17.) Ajánlatkérő kijelenti, hogy a hirdetmény a közbeszerzési szabályzatban megjelölt személy ellenjegyzése
után került feladásra.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail
dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36
13367778.

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § értelmében a
kérelem a jogsértés megtörténtétől számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés
esetében pedig az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül nyújtható be. Ha a jogsértés a kérelmezőnek
később jutott tudomására, a határidő a tudomásra jutással veszi kezdetét.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be:
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Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. E-mail
dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax +36
13367778.
VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
9.11.2009.
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