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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 46347807Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12390420Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

B-A-Z megyében hulladékválogató mű megvalósításaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000368692020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_4628239
2

Pap Károly Utca 4-6.

Budapest HU 1139

Módos istván

beszerzes@nfp.hu +36 12390420

http://www.nfp.hu

Igen

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás

EKRSZ_2902708
4

Városház Tér 8.

Miskolc HU311 3525

Forgácsné Dr. Vattay Zita

onkig@miskolc.hu +36 703307625
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Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 48514752Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.nfp.hu

Nem

ABAÚJ-ZEMPLÉNI SZILÁRDHULLADÉK 
GAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS

EKRSZ_2793896
4

Kossuth Út 85.

Bodrogkeresztúr HU 3916

Bajtai Gábor

zoldzemplen@gmail.com +36 309281556

http://www.nfp.hu

Nem

Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás

EKRSZ_6578350
2

Petőfi Út 75

Encs HU311 3860

Gazsi Péter

onkormanyzat@encs.hu +36 203859065

http://www.nfp.hu

Nem

Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

EKRSZ_4688813
6

Fő Tér 4

Kazincbarcika HU311 3700

Juhász Hajnalka

sajobodva@kazincbarcika.hu +36 204529931

http://www.nfp.hu

Nem

Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_2312254
3

Poroszlay Út 27.
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A szerződés keretén belül az alábbi létesítmények kivitelezésére és tervezésére kerül sor: 
• Szelektív hulladékválogató mű és infrastruktúrájának kialakítása a Miskolc 11509/5 helyrajzi 
számon; 
• Meglévő hulladékátrakó állomás felújítása a Miskolc 4257/3 helyrajzi számon. 
A projekt keretében megvalósítandók: 
– 15.000 t/év kapacitású (két műszakban) hulladékválogató technológia, komplett irányítási 
rendszerrel, annak beüzemelésével, melynek elemei: 
- optikai válogató, 
- ballisztikus szeparátor, 
- kézi válogató, 
- mágneses leválasztó, 
- örvényáramú szeparátor, 
- bálázó. 
– Válogató csarnok (azon belül bálatárolóval) nettó 3400 m2; 
– szociális épület nettó 200 m2; 
– beton tér- és útburkolat 1305 m2; 
- Külső közművek (víz, szennyvíz, elektromos) kiépítése; 
- Belső közművek (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos ) kiépítése; 
- Meglévő Átrakóállomás bontása; 
- Új átrakóállomás építése fűthető rámpával 260 m2, acél felépítménnyel 45 m2, hulladékpréssel, 
rátolópréssel, keresztmozgató berendezéssel, vezérléssel. 
A hulladékkezelő technológiát kiszolgáló egyéb műtárgyak, építmények (kapu, hídmérleg, 
portaépület) is elhelyezésre kerülnek a telken belül. 
A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési 
dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban 
foglalt adatok az irányadóak. 
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek. 
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

B-A-Z megyében hulladékválogató mű megvalósítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52502557Fax:+36 52502554Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Debrecen HU321 4032

Hegedűs-Szenteczki Hajnalka

sz.hajnalka@matrixaudit.hu

http://www.nfp.hu

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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Az értékelés eredménye alapján a legkedvezőbb  ajánlatot a Közgép Zrt. és MENTO Környezetkultúra Korlátolt 
Kft.  közös ajánlattevő adta.

Szöveges értékelés:

1000.00Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Közgép Zrt. és MENTO Környezetkultúra Kft. közös ajánlattevő másik tag: 
név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 3527 Miskolc Besenyői út 26. 
adószám:11440424-2-05 
 
A Közgép Zrt. és MENTO Környezetkultúra Kft. közös ajánlattevő ajánlata teljes körű, a Kbt. 69. § (9) bekezdésében elvégzett 
bírálat alapján közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a kizáró 
okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 
1.        Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)        4.111.108.839.- 
 
2.        A felhívás III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember - FIDIC szerződéses 
feltételek szerint  megvalósított szerződés, kivitelezésében szerzett - szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum: 
36 hónap)        36 
 
3.        A felhívás III/1.3. M.2.3 pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember 266/2013 (VII.1.) 
Korm. rendelet szerinti G jogosultság megszerzéséhez szükségesen túli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, 
maximum: 36 hónap)          36 

10950676444Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., Magyarország 1239 Budapest, Haraszti Út 44

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

129A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 127-309409A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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Ajánlattveő: Közgép Zrt. és MENTO Környezetkultúra Kft. közös ajánlattevő 
 
Közgép Zrt. és MENTO Környezetkultúra Kft. közös ajánlattevő másik tag: 
név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 3527 Miskolc Besenyői út 26. 
adószám:11440424-2-05 
 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)        4.111.108.839.- 

10950676444Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., Magyarország 1239 Budapest, Haraszti Út 44

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. részszempont - Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 
 
Az értékelés módszere: Az értékelés az 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (amely a Közbeszerzési Értesítő 
2020. évi 60. számában; 2020.03.25. napján jelent meg) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. aa) alpont szerinti 
„fordított arányosítás” módszerének alkalmazásával történik. 
 
A fordított arányosítás képlete: 
  
P = (Alegjobb / Avizsgált ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,00 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2.-3. részszempont - A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata 
 
A 2-3. részszempont vonatkozásában az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 
2020. évi 60. számában; 2020.03.25. napján jelent meg) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. ab) alpont szerinti 
„egyenes arányosítás” módszere: 
A legkedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat (valamint a 2.-3. részszempont esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb 
megajánlás) 10,00 pontot kap. A 2-3. ért. részszempont vonatkozásában 0 hónap megajánlása esetén 0,00 pontot ad Ajánlatkérő.  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére is hivatkozva rögzíti, hogy az értékelés során abban az esetben is a legkedvezőbbként (36 
hónap) meghatározott értéket veszi figyelembe, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Ekként 
is amennyiben az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme az adott értékelési alszempont vonatkozásában meghaladja a 36 hónapot, 
ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok 
meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is 36 hónapot helyettesít be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen 
értéknél kedvezőbb! 
 
A többi ajánlat ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az 
alábbiak szerint: 
 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,00 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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közös ajánlattvő másik tagja:EURO CAMPUS Kft. 3300 Eger Árpád út 64. asz.13646925210. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) 
pontja alapján - figyelemmel a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontjában foglaltakra - ÉRVÉNYTELEN tekintettel arra, hogy ajánlattevő az 
ajánlattételi határidő lejártakor (ajánlati kötöttség beálltakor) nem a felhívásban és az Ajánlati Dokumentáció (továbbilaban AD) 
I. kötet I. 19. pontjában foglaltaknak megfelelő tartalommal nyújtotta be az Ajánlati Garanciavállaló Nyilatkozatát (továbbiakban 
Aj. Gar. Nyil.) az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolásaként. 
Indokolás:  
Az ajánlat részeként benyújtott Aj. Gar. Nyil.-ot, és a felvilágosítás teljesítése körében 2020.10.13. napján benyújtott, 
2020.10.13.-ai keltezéssel ellátott Ajánlati Garanciavállaló Nyilatkozat 1. sz. módosítását az NFP Nemzeti Programiroda 
Nonprofit Kft. nevére állították ki. Az AD I. kötet I. 19. pont harmadik bekezdésében rögzített előírás szerint „Az ajánlati 
biztosíték az Ajánlatkérő a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére teljesíthető…” Az ajánlati 
felhívás VI.4.3) pontjában, a VI.3.) További információk pont folytatásának 13. pontjában rögzítésre került: ”AK felhívja a 
figyelmet, hogy 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. más AK 
nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában AK-
ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AK-je az AFI.1. pontjában 
megjelölt 2-5. szervezet, azaz: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 
Társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás.” Előzőek alapján megállapítható, hogy az 
ajánlat részeként benyújtott Aj. Gar. Nyil. nem tárgyi eljárás AK szervezete részére került kiállításra az ajánlattételi határidő 
lejártának időpontjában, így nem felel meg az AD I. kötet I. 19. pont harmadik bekezdésében rögzített előírásnak. Továbbá 
megállapítható, hogy AK nem tudta volna lehívni a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt esetek bekövetkezésekor az ajánlati 
biztosíték összegét, mert nem tárgyi eljárás AK szervezete részére került kiállításra az Aj. Gar. Nyil., ezáltal pedig az ajánlati 
biztosíték nem tudta volna betölteni a jogi rendeltetését. 
 
Az ajánlat részeként benyújtott Aj. Gar. Nyil.-ban kizárólag az EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerepel mint 
ajánlattevő. Továbbá az okirat egyik része sem rögzíti, hogy a SWIETELSKY Magyarország Kft.vel közösen nyújtanak be 
ajánlatot. Az AD I. kötet I. 19. pont negyedik bekezdésében rögzített előírásnak („Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös 
ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az AK-őt illeti meg.”) az ajánlat részeként benyújtott Aj. Gar. Nyil. 
nem felel meg, mert nem tartalmaz olyan kitételt, mely alapján a biztosíték lehívása abban az esetben - ha a SWIETELSKY 
Magyarország Kft. vonatkozásában áll be valamely Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt eset-, nem lett volna lehetséges. Így az 
ajánlat részeként benyújtott Aj. Gar. Nyil.nem töltötte be az ajánlati kötöttség beálltának időpontjától, -tehát az ajánlattételi 
határidő lejártától- alapvető funkcióját és nem szolgált az előírtaknak megfelelő biztosítékként AK számára. A felvilágosítás 
keretében 200.10.13. napján benyújtott, 2020.10.13.-ai keltezéssel ellátott Aj. Gar. Nyil. 1. sz. módosításának tartalma már 

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

DHJ Építő Kft. a.sz.13457701205, alkalmasság: M.1.3., M.1.5., M.2.3., "FŰR HAUS" Bt. a.sz.28669654241 alkalmasság: M.2.2.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

 
Az értékelés eredménye alapján a legkedvezőbb  érvényes ajánlatot a Közgép Zrt. és MENTO Környezetkultúra Korlátolt Kft.  
közös ajánlattevő adta.

Karakterkorlát miatt lásd VI.1.10. pontban

DHJ Építő Kft. a.sz.13457701205, "FŰR HAUS" Bt. a.sz.28669654241



EKR000368692020

Az értékelés során ajánlatkérő az alábbi ajánlatokat is figyelembe vette:  
__A STRABAG Építőipari Zrt. (székhely: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) u 2. a.sz: 10776456-4-43) ajánlata a Kbt. 69. 
§ (1) és (2) bekezdésében elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelelő, az alkalmassági követelmények, kizáró okok előzetes ellenőrzése eredményeként pedig NEM 
ÉRVÉNYTELEN. 
A Kbt. 69. § (3) bek. alapján az értékelési pontszáma:965,70.  
__A Homokhátsági Környezettechnika Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas Szegedi út 4. a.sz: 24291330-2-03) és Bazaltech Mérnöki Kft. 
(székhely:1112 Budapest Csárda u. 1. a.sz:  22942449-2-43) közös ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésében elvégzett 
bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő, az 
alkalmassági követelmények, kizáró okok előzetes ellenőrzése eredményeként pedig NEM ÉRVÉNYTELEN. 
A Kbt. 69. § (3) bek. alapján az értékelési pontszáma:976,20.  
__A HE-DO Építő Zrt. (székhely: 1133 Budapest Váci út 76. a.sz: 27972685-2-41) ajánlata a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésében 
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő, az 
alkalmassági követelmények, kizáró okok előzetes ellenőrzése eredményeként pedig NEM ÉRVÉNYTELEN. 
A Kbt. 69. § (3) bek. alapján az értékelési pontszáma:918,80.  
 
___V.2.9 pont folytatása: 
__A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni a Közgép Zrt. és 
MENTO Környezetkultúra Kft. vonatkozásában: 
Meglévő hulladékátrakó állomás felújítási munkáinak egyes részfeladatai 
Hulladékkezelő technológiát kiszolgáló egyéb műtárgyak, építmények – egyes részfeladatai 
Általános munkák (fel/levonulás, infrastruktúra, vizsgálatok, tervezési és engedélyeztetési munkák, tervek - dokumentációk 
készítése, és egyéb, járulékos munkák) egyes részfeladatai 
Válogatómű egyes részfeladatai: 
Válogatómű építési, gépészeti munkák (területelőkészítés, feltöltés, létesítmények, építmények és berendezései, épületgépészeti 
munkák, egyéb, járulékos munkák) - egyes részfeladatai 
Válogatómű - Technológiai munkák (technológiai gépek, berendezések, rendszerek, blokkok, vezérlés, gépészeti szerelések, és 
egyéb, járulékos munkák) - egyes részfeladatai 
Válogatómű - Külső közművek (vezetékek, csatornák, szerelvények, műtárgyak építési, átépítési, megerősítési, elektromos, és 
egyéb, járulékos munkák) - egyes részfeladatai 
Válogatómű - Belső infrastruktúra (közművek, vezetékek, csatornák, nyílt árkok, szerelvények, berendezések, műtárgyak építési, 
szerelési munkái, út- és parkolóépítési-, kerítés-, kapu- építési munkák, elektromos, informatikai, telepfelügyeleti és 
biztonságtechnikai munkák, kertészeti – növénytelepítési , és egyéb, járulékos munkák) - egyes részfeladatai 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.01.18Lejárata:2021.01.08Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

megfelel e bekezdésben idézett feltételnek, de a módosítás nem visszamenőleges hatályú, így az ajánlattételi határidőtől 
kezdődően a felvilágosítás keretében 200.10.13. napján benyújtott, 2020.10.13.-ai keltezéssel ellátott Aj. Gar. Nyil. 1. sz. 
módosításának benyújtásáig az ajánlati biztosíték nem felelt meg az AD I. kötet I. 19. pont negyedik bekezdésében rögzített 
előírásnak

2021.01.07

2021.01.07
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Átrakó állomás egyes részfeladatai: 
Átrakó állomás - Bontási munkák és egyéb, járulékos munkák - egyes részfeladatai 
Átrakó állomás - Építési munkák (földmunkák, beton- és vasbeton munkák, acélszerkezetek, al- és felépítmények, létesítmények, 
berendezések, útépítési, felújítási munkák, csapadék-, csurgalékvíz építési - felújítási munkái, elektromos-, kertészeti, füvesítési- 
, építési-, és egyéb, járulékos munkák) - egyes részfeladatai 
Átrakó állomás - Technológiai munkák (technológiai gépek, berendezések, rendszerek, blokkok, vezérlés, gépészeti -technológiai 
szerelések, és egyéb, járulékos munkák) - egyes részfeladatai 
Továbbá az alábbi munkák egyes részfeladatai: 
Előkészítő és befejező, rekultivációs, kertészeti munkák, egyéb kiegészítő, járulékos munkák – egyes részfeladatai 
Munkaterület előkészítő, fel/levonulási munkák, irodák biztosítása, energiaellátás (víz-csat-elektromos), ideiglenes 
melléklétesítmények, EU arculat-, depóniahely- kialakítási munkák, szállítási útvonalak - egyes részfeladatai 
Bontási, terület előkészítési, szállítási - fuvarozási, irtás, föld- és sziklamunkák - egyes részfeladatai 
Geodéziai munkák egyes részfeladatai 
Szükség esetén víztelenítési, dúcolási, zsaluzási és állványozási munkák - egyes részfeladatai 
Szükség esetén szakfelügyeletek, közműkiváltások, állapotfelmérések, és egyéb, kapcsolódó, járulékos munkák - egyes 
részfeladatai 
Szükség esetén régészeti, lőszermentesítési munkák 
Gépészeti, technológiai szerelések, lakatos munkák - egyes részfeladatai 
Minőségbiztosítás-, minőségellenőrzés-, mérések, vizsgálatok, próbák, labor, munka-, egészség-, biztonság- és tűzvédelmi 
munkák - egyes részfeladatai 
Őrzés, vagyonvédelem - egyes részfeladatai 
Kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelési munkáinak - egyes részfeladatai 
__A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni a Közgép Zrt. 
vonatkozásában: 
Ajánlati felhívás III.1.3) M.1.3. pont szerint az alkalmassági követelményben releváns létesítmény(ek) működéséhez szükséges 
közművek kiépítési munkáinak egyes részfeladatai 
Ajánlati felhívás III.1.3) M.1.5. pont szerint az alkalmassági követelményben releváns új ipari építmény(ek) kivitelezésére és 
/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló útépítés tervezési és/vagy magasépítési tervezési és 
/vagy közműtervezési munkák- egyes részfeladatai 
Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2 pont alkalmassági követelmény szerinti 1 fő szakember tevékenysége MV-É kódjelű 
jogosultsággal, MV-É kódjelű felelős műszaki vezetői feladatok ellátása 
Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3 pont alkalmassági követelmény szerinti 1 fő tervező szakember tevékenysége G kódjelű 
jogosultsággal, G kódjelű tervezői feladatok ellátása 
__A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni a MENTO 
Környezetkultúra Kft. vonatkozásában: 
Ajánlati felhívás III.1.3) M.1.3. pont szerint az alkalmassági követelményben releváns létesítmény(ek) működéséhez szükséges 
közművek kiépítési munkáinak egyes részfeladatai 
Ajánlati felhívás III.1.3) M.1.5. pont szerint az alkalmassági követelményben releváns új ipari építmény(ek) kivitelezésére és 
/vagy meglévő ipari építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló útépítés tervezési és/vagy magasépítési tervezési és 
/vagy közműtervezési munkák- egyes részfeladatai 
Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2 pont alkalmassági követelmény szerinti 1 fő szakember tevékenysége MV-É kódjelű 
jogosultsággal, MV-É kódjelű felelős műszaki vezetői feladatok ellátása 
Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3 pont alkalmassági követelmény szerinti 1 fő tervező szakember tevékenysége G kódjelű 
jogosultsággal, G kódjelű tervezői feladatok ellátása
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