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Egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyújtóeszközök

(zsákok) beszerzóse 3. rész
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Adásvételi keretszerződés
mely létrejött egyrészről a
a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L'u. 5.
képviseli: Dr. Nagy Lajos, főigazgatő
adószám: 158 13860-2-1 8
törzsszám: 8t3860
bankszámlaszám: IO047004-00333 1 66-00000000 MÁK)
mint Vevő
másrészről SEPTOX Kőrhazi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és
Ártalmatlanító Korlátozott Felelő sségű Társaság
címe: 1 151 Budapest, Szántóföld Utca 2/A.
képviseli: Andó András
cégiegyzékszám : 0I -09 -07 6394
adószám: 10657232242
B ankszámlaszám : I 422021 8 -006 5 9006-0000000 0
mint Eladó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevő uniós értéld'ertárt elérő nyílt közbeszerzési eljarást folytatott Ie 2018ls II2-2544I5 számon,
,,Kültinleges kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, árta|matlanítása,
hűtőkonténer biztosításával, valamint egészségügyiveszélyes hulladék tárolásához szükséges
gyűjtőeszközök beszerzése" tárgyban:3.rész: Egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához
szükséges gyűjtőeszkiizök (zsákok) beszerzése címen. A közbeszeruési eljárás nyertese a fent
megnevezett Eladó. A szerződő felek az eljárást megindító felhívás, az ajánlati dokumentáciő, a
kiegészítő tájékoztatások és az ajtnlat alapján kötik meg a jelen szerződést.

L) A szerződés tárgya a Vevő álta|közzétett a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, és a
jelen szerződés 1. számu mellékletében megnevezett Gyűjtőeszköz: műanyag zsák - a
továbbiakban: áruk - adásvétele továbbá az e szerzódésben tészletezett kapcsolódó
szol gáItatás

o

k nyúj tás a.

Az Eladó áIta| száIlítandó áruknak meg kell felelniük az előírt l2l20l7. (vI. 12.) EMMI
rendelet 2' sz. melléklete szerinti minősítésnek, valamint azoknak a szakmai
1.I.

jellemzőknek/paramétereknek, melyeket Az Eladó apá|yázatában megajánlott.

1.2.Az Eladó vállalja' hogy az árukat a beadott pályázataban rögzített szakmai és minőségi
követelményeknek megfelelően, az abban szereplő összeállításban szá||itja'

A

szerzódés 1' számú mellékletében meghatátozott áruk típusonkénti mennyisége a Vevő
tényle ge s s züks é gl eteinek fi'ig gvényében 3 0 Yo -kal felfelé eltérhetnek.
1.3.

IZERZoDÉ sns ÁR, nIzBrÉsInnr,rÉrErnx

1.)

2.7. Szerződő felek az I. mellékletben meghatározott áruk vételárát nettó 1.045.000 Ft + Áfa
összegbeno azaz bruttő l.322.7l5 forintban határozták meg. Az ellenértéktartalmazza a Vevő
telephelyére (Központi Raktár) (DDP Paritás szerinti) történő leszállítást és lerakodást.
AzEIadő a fentiek szerint kialakított árakat a szerződéshatályaalatt abban az esetben sem jogosult
módosítani,ha a szerződésben meghatározott termék kiszerelése bármilyen ok miatt megváitozik.
2.2.

A vételárat a Vevő

a teljesítésigazolást követően havonta kiállított számla alapján AzElad'ő
Commerzbanknál vezetett t42202l8-00659006-00000000 számú bankszám|ájira átutalással
teljesíti. Eladó havonta jogosult számlát benyújtani a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig
1amennyiben ez munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, úgy az azt követő munkanapig). Vevő az
ellenértékethavonta, utólag, a teljesítésigazolás tar1almának és a jogszabályoknak áegÍ'elelően
kiállított számla ellenében, a Polgari Törvénykönyvről szőIő 2013' évi V. törvény 6:130. $ (3)
bekezdése szerint, a szám\a (számlák) kézhezvételéneknapját követő 60 napon ' belül, banki
átutalással egyenlíti ki

A

számla benyújtásának feltétele: a Kbt. 135. s (1) bekezdése alapján a Vevő által történt
(Eladólevél). Vevő előle get nern fi zet'

telj esítésig azolás

2.3,

A

szerződő felek kijelentik, hogy 2007. évi CXXVII. tv eloírásait figyelembe veszik. a

teljesítéskor..
2.4.

A Vevő a flzetési határidő

Polgari Törvénykönyvben
időtartamára.

lejartát követően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos
meghatátozott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem teljes

2.5. Az

Elad,ő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésévelösszeÍüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka) -kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében mertilnek fel, és amelyek Az Eladő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé teszi és a I43. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

2.) A TELJESÍTÉsHELYE,IDEJE,

szx'rÍrÁsr rprrÉrEr,Bx

3.1.Teljesítés helye:

Eladó az árukat saját költségére szállítja a Vevő tészére.
A teljesítéshelye: a Vevő székhelye 9700 Szombathely, Dr. István L. krt. 3. _Központi Raktár.

A felek megállapodnak abban, hogy az áruk leszálIításárafolyamatos
kerül sor azalábbiak

-

szerint:

szállritás keretében

':

Eladó a teljes árumennyiségből a Vevő által havonta meghatározott árukat a szerződés
hatályba lépésétkövetően a Vevő által feladott írásos (e-mail, fax, posta) megrendelés
kézhezvételétolszámított 7 napon belül szállítja le. Yevő az árut oly módon tartoz1k
lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállitásáta a szerződés hatályának
lejártáig sor kerülhessen.

Munkanapon 8:00 óra és 15:00 őrakozött Eladó részérebeérkező Megrendelések aznapi,
míg a 15:00 és a 08:00 között beérkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot követő
munkanaponbeérkező Megrendelések másnapi, Megrendelés-leadásként kezelendők.
Eladó a vonatkozó részszállítmány Vevő részéretörtént leszáI|itását követően jogosult a
r é szszáI|itmány e l l enértékét V evő t é szér e le s zéniáztti hav o nta e gy S Z er.
Vevő eseti megrendeléseinektartaImazniuk kell aIeszá|litani kívánt áruk megnevezését,
mennyiségét, valamint a szállítás napjának kért időpontját, ame|y időpontot Eladó köteles
figyelembe venni és lehetőség szerint ezenanapon teljesíteni aszá||ítást.
Vevő részéről a megrendelést a Logisztikai osztáIy illetékes előadója végzi, az átvételi
feladatokat a Központi raktár dolgozói végzik. (hétfő-szerda 8.00-12.00 óráig).
Stirgős esetekben Eladó a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés
aIapján - 12-24 órán belül lartoz1k teljesíteni. (Sürgős esetnek minősül, amennyiben
Vevőnél váratlan rendkívüli helyzet (pl: valamely Eladó termékhiánya áll fenn)).
Eladó előszállításrakizárőIag a Vevő írásos hozzájáruIása esetén jogosult.
Amennyiben Az Eladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem
teljesíti, úgy köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azonos paramétení terméket
a Vevő részérea termék egységárán biztosítani, vagy aZ ezzel kapcsolatban felmerülő
minden költséget Vevő részéremegtéríti.-

A termékek átvételéta Kozponti Raktár képviselője végzi.
3.2.Yevő feladata' hogy biztosítja a gyűjtőeszköz készletek megfelelő tárolását.

A szelektív gyűjtéshez szükséges egyszerhasználatos gyűjtőeszközöket

AzEladő szerzi be a Vevo

részére.

A veszélyes eti. hulladékck helyi gyűjtéséhez, e|szá|Iításáhcz, ártalmatlanításÍ*toz Az Eladónak a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő - aZ egészségügyi intézményekbena veszélyes eü.
hulladékok gyűjtéséreszolgáló eszközök minőségi követelményeinek eleget tevő gyűjtőeszközt
kell zárt egységcsomagolásban rendelkezésre bocsátania, továbbá folyamatos ellátásukról
gondoskodnia kell.
Az Eladó a megrendelt mennyiségeket a Vevő központi telephelyére (Központi Raktár) (DDP
paritás szerint) leszállítja, rendelkezesre bocsátja. A készlet aktuális mennyisége a
ké szl etnyi
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tart1a.

felek rögzítik, hogy a gyűjtőeszköz-felhas ználást

|zerződő.,
nalaÍozzaKmeg'

Az Eladó és a Vevő

közösen

3.4. Csomagolás:

Vevő a leszállítani kért'áru mennyiségét úgy hrtozikmeghatározni, hogy AzEladőáltal
előzetesen
közolt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség les]ahitarara
nincs mód.
3

.5.

Az áruk

átvétele, tárolása és felhaszn áIása:

Az áruk fuvarozótól történő átvétele Vevő kötelezettsége. Az áru fuvarozótól t<;rténő átvételekor
Vevő kizátőlag a csomagoláson észlelhető sérüléset és dobozhianyok esetén jelent be a
fuvarozóval szemben kárigény.t.

A

mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít Eladó részére.A megállapított hiányokat és sérült árut Eladó a jegyzőkönyv
kézhezvételétő|számított30 napon belül saját költségére utánszállítással tartozik pótoini.-

A

leszállított árukat a Vevő saját költségére és veszélyéreaz áruk természeténekmegfelelő
körülmények között r aktár ozza.

Az

áru minőségi átvételérea felhasználás fiiggvényében folyamatosan kerü1 sor.

4. )

GARANCIA, SZAVAToSSÁG

4-1. A szerződés 2018.12.01-én lép hatályba, és 72 hónapig' majd, az azt
esetén) további 12 hónapig,hatátozott időre marad érvényben.

A Kbt.

követo (hosszabbítás

141.$. bekezdése figyelembe vételével. A szerződéskotéstől (hatályba lépéstől) a 72' hőnap

letelte elott 90 nappal a Vevő megvizsgálja a Vállalkozó, Eladó teljesítését,és szerződésszerű
teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés továbbL 12 hónapra történő meghosszabbítási

szándékukról. Amennyiben bármelyik

fél az adott 12 hónap

lejártával

megszüntetéséről dönt, ezen döntését nem köteles indokokkal alátámasztani.

a

szerződés

A

szerződés keretében szállított áruknak meg kell felelnie a hatályos jogszabá1yokban szereplő
szabványoknak és műszaki előírásoknak, az e|járást megindító felhívás' dokumentációban és az

aj

ánlatb an me ghatár o zo tt

fe lt ét e l eknek.

4.2. AzEladó aleszállitásrakerülő áruktekintetében szavatoljaaleszállítástól számítottminimum
12 hőnap felhasználható

s

ágot.

4.3.

Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam aIatt az áruk valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szeruődésben, illetve Az Elad,ő ajánlatában rögzített
minőségi paramétereket, kovetelményeket i nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem
használhatő, Eladó a Vevő által megküldött bejelentés alapján köteles azárut saját költségére 30
napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a lejárati időtartam a csere idopondától újra
kezdődik.

4.4. Az

egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számára, vagy amennyiben
hátrányosabbak' a jelen szerzodésben foglalt feltételeket kell alkalm azni - az árul<hoz mellékelt
szavato s sági e l ő írások tartalmazhatj ek.

f

4.5. Az E|adő szavatolja

a jelen Adásvételi keretszerződés tárgyát képező áru per-, igény- és

tehermentességét.

5.)

IMPoRr ÉsncyÉn nNcnoÉr,yEx, ADoK,ILLETÉKEK, HATÁLyna r'ÉPÉS:

Eladó a közbeszerzési dokumentumban előír1ak szerint saját költségére biztosída Vevő részétea
je\en szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szükséges hatósági
engedélyeket.

Import szá||itás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kívülfelmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

A Kbt. 35.

Vevő tájékoztatja AzEladőt, közös ajánlattevőket, hogy a
szerzódés teljesítéseérdekébennem teszi lehetővé gazdálkodó szetvezet (projekttársaság)
$ (8) (9) bekezdése szerint a

1étrehozását.

Az EIadő a szerzódésszerűen teljesített tevékenységére,valamint igazolt költségei ellenértékére
tarthat igényt, mely ellenértéket a szerződő felek a felmondástól számított 60 napon belül közösen
felmérnek és egymással elszámolnak.
6.

)

sZERZouÉs MEGsZŰNÉsÉNnxFELTÉTELEI

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést

a felek a másik fél súlyos

szerződésszegése esetén írásos ér1esítéssel,azonnali hatá.llyal felmondhatják.

6.I.Az Eladó részérő|súlyos szerződésszegésnek minősül: amennyiben a szerződést, vagy abból
adódó bármely jogát' illetve kötelezettségét harmadik személy részérea Vevő előzetes
ho zzáj fu

ulása nélkül éttruházza,

6.2. Y ev ő r észéről súlyo s szerződéssze gésnek minő sül
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és fizetési
kötelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem teljesíti'
:

6.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésből eredő kötelezettsége teljesítése
alól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át lart. Ebben az esetben bármelyik fél
jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal' a másik félhez intézett, ajánlott levélben
elküldött írásos értesítésselfelmondani.

A

szerzódés egyik fél által kezdemény ezett bármilyen okból történő felmondása nem mentesíti
Szetződő Feleket aZ egymás á\tal kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés ezek
ellenértékénekkiegyenlítéSétől.

A

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani _ ha szükséges olyan határidővel,

amely lehetové teszi' hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- Az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szeÍvezet, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott feltétel;

' Az

Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga sierint jogképes szeryezetben' amely

tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában móghát ározottfeltétel.

Az a) és b)

bekezdések szerinti felmondás esetén Az Eladő a szerződ'és megszűnése e1ott már
teljesített szolgáltatás szerződésszeríipénzbeli ellenértékérejogosult.

6.4' A Kbt. 136.$ (2) bekezdése értelmébena külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köte1es a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenü| beszerezhet a nyertes ajánlattevore vonatkoző adatokát az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
7.

7

) ASZERZŐDÉsT gIzroSÍTÓ MELLÉKKÖTELBzETTSÉGEK

'I. Eladó a

terhére felróható késedelmes teljesítésesetén a Vevonek kötbérfizetési

kcitelezettséggel tartozik.

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított termékek megrendelés
szerinti nettó ellenértéke,mértékea késedelem minden naptári napja után napi 1 %;kötbéralapra
vetítetten, de összesen legfeljebb maximum 30 nap késedelemig érvényesíthető.Azt követően a
Vevő jogos:ultaszerződéstől elállni vagy aztfelmondaniazadottrészteljesítésesetében, valamint
érvényesíthetia meghiúsulási kötbéft Az Eladónak.
Hibás telj esítésikötbér:
Az Eladő hibás teljesítés esetére minden lribás teljesítéssel érintett naptári nap után' a hibás
teljesítésidőpontjától a tényleges, hibamentes teljesítésnapjáig a termékek megrendelés szerinti
nettó ellenértéke ellenszclgáltatás lYo-alnaptári nap mér1ékűhibás teljesítésikötbér vál\alását írja
elő. A Vevő a hibás teljesítésikötbér összegét maximum 30 nap hibás teljesítésig érvényesíti.A 30
napot meghaladó hibás teljesítés esetén - a hibás teljesítésből eredő és a hibás teljesítéssel okozott
károk megtérítésére
vonatkozó Vevői igényeket nem érintve - a Vevő fenntartja a szerződés
jogát.
felmondásának
Meghiúsulási kotbér: Eladó a le nem szállított termékek nettó értéke3\%o-ánakmegfelelő mértékű
kötbér megfizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítése
kizárja a késedelmi vagy a
hibás teljesítési kötbér egyidejrí érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás
teljesítésikötbéft be kell számítaní a meghiúsulási kötbér összegébe'
Fizetendő kötbért AzEladő 30 napon belül történo átutalássalköteles rendezni.
8. )

VIS MArOR

A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerzodésben
foglalt kötelezettségek azon hibáiért' vagy késedelmes teljesítéséért,amelyet vis maior okoz. Vis
8.1.

maior bekövetkezése esetén minden fel maga'viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.

Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési
jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen' és amely megakadályozza aZ
érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teliesítésében.

Vis

maior bekövetkezése esetén aZ efie hivatkozó fel köteles a többi szerződéses partnert
haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkezo késedelem'
illetve hibás teljesítéspótlólagos kiküszöbölésére.

A

felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve

fizetésképtelenségét.

9.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során a Kbt. és a Ptk. előírásaival
összhangban mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek
magatartás áért saj átj aként felel.
- A Szeruodő felek kötelezettséget vállalnak' hogy szerződés teljesülésekor a Kbt. 138. $-ában
foglaltak szerint j árnak el.
9.1.

A

szerződés csak a Szerződő Felek közös megegyezésével, írásban' a Kbt. 141. $-ban
meghatározott esetekben módosítható. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak
küldött értesítésnekírott formában (ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős
értesítéseketajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítésekhatálya a cimzett által't
átvételkor (kézhezv ételkor) á11 be.

9.2.

Tekintettel arra' hogy a beszerzés tárgya kozpontosított _ országos, regionális -, illetve fenntartó
által' vagy a fenntartó megbizásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezértYevő a következő bontó feltételt köti ki: Yevő szerződéses kötelezettségetkízárőlag a Polgári
Törvénykönyvről szőlő 2OI3. évi V. törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó
feltétellel vá|lal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyáta vonatkozóan a kozpontosított
közbeszerzési rendszerben, összevont kozbeszetzési eljárásban' vagy a fenntartó áItaI, vagy a
fenntartó megbízáséhól indított közös kőzbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy
szerződés kerül megkötésre' a központosított, közrjs vagy összevont közbeszetzés rendszerében
kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzitik, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos
következménye nem szátmazhat.

A

szerződő partner tudomással bír róla és hozzájárul, hogy az intézménnyel kötött jelen szerződés
az nppl< Ágazati Szerződést árába feltoltésre keriilj ön. A szerzódő partner hozzájárul ahhoz, hogy
a szerződés tartalmi elemei, ideértve a szerzódésben szerep|ő, szerződéses partnerre vonatkozó
személyes adatokat is, hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz kötötten adatfeldolgozási
tevékenységet végezhessenek a Szerződéstár adatkeze|ői, adatfeldolgozői, az Intézmény és az
Áppr (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) arra feljogosított személyei.

9.3. A Szerzódő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabáIyozott
kapcsolatok foly.tán tudomásukra jutott i'izleti információkat, adatokat' tényeket a másik fél
előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomásara,
nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé' és abból adódóan külön üzleti előny
szerzésére nem törekednek.

Szerződő felek tudomásulveszik, hogy jelen szerződés a Kbt. alapján nyilvános adatnak minősül, s
ezért Vevő honlapján közzéteszi.
9.4.

A szerződésből

eredő jogvitákat a felek békésútontárgyalás keretében kívánják rendezni.

A

tárgyalás alapja az aján|attételi felhívás és' dokumentáciő, az aján|at, valamint a szerződés.
Amennyiben a vitás kérdésa fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös
megegyezéssel próbálnak egyezségre jutni.
9.5. Ezen szerződésben nem' Vagy nem kimerítően szabá|yozott kérdésektekintetében a Polgári
Törvénykönyv, a Kbt., továbbá az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat
rendelkezései' feltétel ei az ir ány adő ak.

A Felek a jelen

szeruőd'ést'

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra
nézvekötelezőnek
ismerik el, kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak
és azt helyben hagyólag aláíríak. A
szerződés 4 azonospéldányban készült, melyből
a V"uo i, AzEladő 1 példánl kap.
Mellékletek:

1.

sz melléklet: beszerzendő termékek listája

2. sz. melléklet: szakmai ajántat

Szombathely, 2018. november 27.
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Polietilén hulladékgyíijtő usá k
Míiszaki leírása, Használati utasítása
Ezek a zsákok az ÁDR előírása seerlnt kizárólag ll. és III'
csomagolási csoportba tartozó szilárd
fertőzósvcszélyes hullarlékok csomago1ására használhatók'
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,ADR szerinti feljratokkal, i]Ietve az 12l20l?. (vI.Iz') EMMI rendeletben

jeltilésekkel'
,4

(ks)

elrjÍrt

tŐzsákok redőzött kiv ite tű, fenékhegesztéssel előá l litort termékek,
Á vonatkozÓ s:*rbván-v-oknak
megfe|elóen sárga színnel pigmerrtált és nyolnta1á$sal €liátották'
Kötegelt
kiszerelésbeir kerü]nek forgalornba.
g_yűj

és e lőírásoknak

l8

Ü1 03* egyéb hu1lodékok, amelyek gvÜjlése éS áffa|matIanitáxa
speciális követe tményekhez ktjtött a
fertozések e]kgrülése érdekóben, azaz a különleges kezelést igdnylő fertqiző
hrrllarlékqk gyiij{ésé}rez.

o A

fertőzö egységek és elkiilönítdk rjsszes hLrllarléka, továbbá a járlányÜgyi
szenrprrntból
veszélyes és/vagy el]ená!ló míkcrorganizmusokkal szennyezen vagy íeltételezh*tően

kiilönösen

hulladékok, amelyek a ki]lőn jogszebálybalr nreghatározott fertözo betegségek
ellátrjsa
Á vérrel, válacÍékkalszenrryeeett an3ragok, kötszerek, rcigzítések, egyszer
használatos ruhanemii és lepedri' tampon, katétler' tasgkok, inkontinencia
befét, pelenka (kivéve az
egószséges csecsemők palenkái, illetve az átrnenetileg inkontinessé vált,
vagy idós koruk miatt
uüontinens ellátottak inkontirrencia betétei) és egyéb hasonló betege1Iátási hul]adékok'
sz€ru]yezett

során keletkezetek.

l
r

Légszíiro berendezések nrikrcbioligiai sziirőbet*tjei.
Elsődleges csontagolás: a fe*őzö hulladékok gyújtésérca keletkrzés helyón alkalmazrrttdobozok,
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A vérrel' vr{laetékt<al kjsmértékbeuszennyezett anyagr:k, kötszerek, rögzítések, tanrponok, katéterek
és egyéb hasonló betegellátási huugdékok esctén, amerrnyíben a hu|Indék nedvesságt*rtalnrn
maximunr 107o, ezek elclobására a sárga színkódos, ADR minósített egészségligyiveszélyes
h u

l

ladékgyiij tó zsákokat javn solt olkalmszni,

Ezek s hulladékok ncnr tsrtalmazhatnak szÍrró_, vágó-, sérülést okozó hulladékokat!
Hnsznrilati utasítás

A polietilén t'Óliazsákok 20_val kötegelve, vagy akár darabgnkénti kiszerelésben kerülnek leszállításra.

A

felhasználás helyén a fóliazsákokat lábbal nyitható t'edelü tartályclkban íj]. f*m tartó állványokcn
célszeni elhelyezni {Tátika). Ilyen módon a foliazsák felhasntálásra kész állapot1ra kerül,
I-Iasználat alatt a fólíazsáktrt az állvány 1ecsukhati fed*]ével lelret lel'cdní, vagy Tátika használata
esetén lábpedéxlal lehet kinyitni a zsákot {egyébkéntÍblyamato$an zárva van'}.
A megtelt fóliazsák - tartóból való kiemelés után _ úgrynevezem "panduin'' zsák cissaelrÚzó, rnÍianyag
kö'tegelő szállal vagy más ktjtöző anyaggal tilrÍénn bekötés után kerül elszállításra alkalmas állapotba.
Á f<lliazsá}<okon lévő táblázatot ki kell tölteni /keletkezés helye, clátuma, hulladék típusa.

Á

megtelt zsákokat *lszá}litrisig a rakodást és mozgatást kcir'rnyíto gyűjtokr:nténerben/ kukákban kel|
tárolni. A miianyag zsákokat sem a jármiiben! sen] a műanyag tartóeszkozben (,,kukában'') nem szabad
annyira tisszenyomni, hogy tlveszÍtsék szivárgásmontességüket.

Az egészségiig'vi intézményekben keletkezo íertőzésveseélyes hrrlladék hiités nélkül legfeljebb 48
óráig, vagy hűtött köri]lmények közcii1 ' legfeljebb 5 oC_on adciig, rrnríg a gyújtoedénymegtelik' de
legfeljebb 30 napig lehetséges,

A

séruit vagy nem teljesen ép (lyukas' szakadt, nem fol1.tonos hegesztési varraruJ Í'óliazsákokaÍ
fertözésveszélyes veszélyes liu i 1adék piij tésérefelhasznál n i ti lcls !

Á

müanyag zsákokba csomagcrlt íertőzésveszilyes hulladikokat kizárólag zárt kocsiszekrényes, erre a
szállítási feladatra speciálisan kialakítcrrt gépjártnűkkel _ ADR szerint urr' BK? vagy'VC3 - lehet

köáto* szá1lílanil
Kelt, Budapest, ?0l8" július 25.
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