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T ájékoztatás

Valamennyi szervezeti egység gazdasági vezetője részére

Tisztelt szervezeti egység Gazdasági vezető ÚrhölgyÚr!

Tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetemen keletkező vegyilfizikai tulajdonságai miatt ve-
szélyes hulladékok elszáIlítását és ártalmatlanitását, gyűjtéshez szükséges csereedények biztosí-
tását, eseti csomagolását és veszélyes áru jelölésekbeszállitását2013. május 02-től a Fővárosi
Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. végziközbeszerzéses szerződés keretében.
A FŐvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. hivatkozva a 2013. május 02-től
hatályos, a SE-en J-25ll20l3. Nytsz-ú szerződésre, díjszabása a következők szerint alakul:

Átvételi/begvűitési/kezelési/ártalmatlanítási díiak (nettó Ft/kg):

- Halogéntartalmú szerves oldószerek, oldószerkeverékek (EWC 070 l04): 60
- Formalin hull, (EWC 070 104): 200
- Előhívó (EWC 090 l01): 50
- Fixáló (EWC 090 104): - 1 gr-os Ag tartalom: 45

- 2 gr-os Ag tartalom: 45
- 3 gr-os Ag tartalom: 45

- Vegyes laborvegyszer (EWC 180 106): 400
- Perfúziós oldat (EWC 180 106): I25
- Di-felületkezeló (EWC l80 106): I25
- Etídium-bromidos gélek (EWC l80 106): 320
- Pufferek (EWC 180 106): l25
- Festék (szövettani) (EWC 180 106): 1 15
- Veszélyes csomagolási hu|ladékok (kannák, ballonok) (EWC 150 1 10): 115
- Veszélyes csomagolási hulladékok (üvegek) (EWC 1 50 1 10): 1 15
- Halogénmentes szerves oldószerek (EWC 070 103): 60
- Gyógyszer hulladék (EWC 070 513): 115
- Veszélyes anyagokkal szennyezetí abszorbensek, szűrőanyagok (EWC l50 202): 70
- Motorolaj (EWC 130 205): 0
- Egyéb savak (EWC 060 106): 60
- Felitató anyagok, abszorbensek (EWC 070 510): 70
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- Azonosítatlan vegyszer (EWC 160 506):
- Sósav (EWC 060 102):
- Veszélyes anyagokat tartalmaző használatból kivont berendezések (EWC
- Egyéb lúgok (EWC 060 205):
- Veszélyes anyagokat tartalmazó szelves hulladékok (fenollal,

trizollal szennyezett műa. eszközök) (EWC 160 305):
- Kénsav és kénessav (EWC 060 10l):
- Veszélyes anyagokból álló szigetelóanyagok (EWC 170 603):
- Veszélyes anyagokat tartalmaző, hulladékká vált toner (EWC 080 317):
- Fénycsó, egyéb higanlartalmú hulladék (EWC 200 I2l):
- Salétromsav (EWC 060 l05):
- Krómkénsav (EWC 06 313):
- Egyéb oldószerek (EWC 140 603):
- Olajszűrők (EWC 160 l07):
- Festék, lakk hulladék (EWC 080 111):
- Higanlartalmú hulladék (EWC 060 404):
- Nátrium- és kálium-hidroxid (EWC 060 204):
- Foszforsav (EWC 060 104):
- Szerves oldószerekettartalmaző ragasztók (EWC 080 409):
- Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat

tartalmaző gázok (EWC 160 504):
- Olaj és zsír (EWC 200 126):
- Ammóniurn-hidroxid (EWC 060 203):
- Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek (EWC 180 108):
- Növényvédőszerek (EWC 200 1l9):

Szállítási díiak (nettó Ft):
körfuvarban tört, szállítás, havonta egyszeri alkalommal:
átalánydíi as ( átadó intézményenként/alkalmanként e gysé gdíjj al) :

- e gyed i /ren d k ív ü l i szállitás, zártszekr énye s k i st gk-val :

- egyedi szállitás,10 t-s tgk-val :

Kézi rakodás díia (külön eseti megr.alapján):
Helysz. előkészítés (vegyszer válogatás, csomagolás,.,,,kézi rakodással):
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- 5 l-es műag. kanna:
- 10l-es műag. kanna:
- 20 l-es műag. kanna:
- 25 l-es műag. kanna:
- 30 l-es műag. kanna:
- 60 l-es műa. hordó:
- 400-800 l-es műa.guruló
fedeles konténer:

- lIN min. műanyag zsák (60 1):

- UN min. rekeszekre osáható
papírlemez láda:

- UN min, 200 l-es fémhordó:
- ADR bárcák (1Oxl0 mm):
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(Egyéb szolgáltatásra igény esetén külön árajánlatot ad a cég.)

- az előbbi díjtételek a, ÁPÁt (27 % ) nem tartalmazzák,

A megrendelések továbbra is a Biztonságtechnikai és Logisztikailgazgatóság Kör-
nyezetvédelmi Osztályára minden hónap 15-ig faxon (210-2825), vagy e-mailen
(simonmatyas@kkt.sote.hu) megküldött veszélyeshulladék-bejelentőlapon leadott
igénylések alapján, összesítve történnek.

Budapest, 2013.ma3us CO.

Tisztelettel:


