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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták kármentesítése a KEHOP-
3.3.0-15-2017-00007 azonosító számú projekt keretében 
 
A közbeszerzés tárgya a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (jelenleg Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a továbbiakban: Felügyelőség) 18346/13 ügy- és 106175/13 
iktatószámú, módosított határozatában elrendelt beavatkozás végrehajtása a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak 
megfelelően, a hivatkozott határozatban jóváhagyott műszaki beavatkozási terv alapján. 
Ajánlattevő feladata a beavatkozást elrendelő határozat maradéktalan végrehajtása, ennek keretében: 
a.) Előkészítési munkák: ennek keretében előkészítő tervezési és szakértői feladatok végrehajtása, valamint terület-előkészítési 
munkák elvégzése: különösen kitűzés, „Üzemi terület” kialakítása, felvonulási létesítmények 
telepítése, energia- és vízellátás kiépítése, tűzszerészeti vizsgálat, növényirtás, humuszmentés, akadályozó műtárgyak elbontása 
törmelékkezeléssel. 
b.) Beavatkozási feladatok: 
T1 tározó kármentesítése: 
— Az iszaphulladék részleges kitermelése és áthalmozása (in situ kezelés) - 15 481 tömör m3, 29 414 tonna 
— A T1 tározó alatti és környezetében lévő szennyezett talajtestek kitermelése, elszállítása (ex-situ kezelés) és ártalmatlanítása
/hasznosítása - 8 561 tömör m3, 12 266 tonna 
— 20/2006 KvVM rendeletben meghatározott C típusú rétegrend szerint kialakított, 23 900 m3 hasznosítható befogadó térfogatú 
műszakilag bevédett tér kialakítása (5000 m2 aljzat + 2950 m2 rézsű), stabilizált hulladék betöltését követően előírt rétegrend 
szerinti lezárása - 1 db (lokalizáció) 
— Magas sótartalmú (TDS érték 100 000 mg/kg feletti) iszaphulladék előkezelése, műszakilag bevédett térbe helyezése - 22 293 m3, 
42 356 tonna 
— Csapadékvíz gyűjtő rendszer kialakítása - 1 db 
— Monitoring kutak kialakítása (44 fm), 
— Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) - 9 150 m2 
T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása és a kitermelt anyag ex situ kezelése: 
— Iszaphulladék kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása és/vagy hasznosítása (továbbiakban: kezelés) - 37 260 tömör m3, 70 794 
tonna (várhatóan 20 % veszélyes hulladék, 80 % nem veszélyes hulladék arányban) 
— Szennyezett talajtest kitermelése (kazetták alatti talaj, a kazetták környezetében lévő szennyezett talaj, a szennyezett gáttest), 
elszállítása és kezelése - 20 296 tömör m3, 38 561 tonna (várhatóan 40 % veszélyes hulladék besorolású 60 %-a veszélytelen 
besorolású), 
— Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) - 31 400 m2 
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentációk és tanulmányok kidolgozása a 
hatósági határozatban elfogadott tényfeltárási záródokumentáció, a műszaki beavatkozási terv és annak módosítása, valamint a 
vízjogi létesítési engedélyezési terv, a hatósági határozatok és a tenderterv figyelembevételével; a hulladék előkezelési engedély 
megszerzése az iszap stabilizációjára, a teljesítéshez szükséges egyéb tervezési, engedélyezési, adatszolgáltatási feladatok ellátása, 
valamint a monitoring rendszer kialakítása, üzemeltetése. 
Nyertes Vállalkozó feladata a szerződésben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása, 
beleértve a hatósági eljárási díjak és illetékek megfizetését is. 
A feladat részét képezi az ideiglenes létesítmények kármentesítést követő elbontása és a terület helyreállítása. 
Nyertes Ajánlattevő feladatai a Projekt Záró jelentés Megrendelő általi elfogadásával zárulnak (végteljesítés). A Projekt Záró jelentést 
a következő feltételek teljesülése esetén lehet benyújtani Megrendelő részére: a vízjogi tervezési és engedélyeztetési feladatok 
teljesültek, a Megrendelő az összes tározó területet visszavette; a Beavatkozási Záródokumentációt a hatóság elfogadta. 
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Iszaptároló kazetták kármentesítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnvzrt.hu
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1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 7 929 311 205 
2.1. Az M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet tapasztalata (hó): 26 
2.2. Az M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet tapasztalata (hó): 36 
2.3. Az M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet tapasztalata (hó): 36 
3.1. A T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása során keletkezett elszállítandó iszaphulladék kezelése tekintetében vállalt 
hasznosítási arány (%): 85 
3.2. A T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása során keletkezett elszállítandó szennyezett talaj kezelése tekintetében vállalt 

14497700243Terra-Log Mélyépítő Kft., Magyarország 1124 Budapest, Bürök Utca 34-36

1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 8 096 651 110 
2.1. Az M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet tapasztalata (hó): 14 
2.2. Az M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet tapasztalata (hó): 36 
2.3. Az M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet tapasztalata (hó): 36 
3.1. A T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása során keletkezett elszállítandó iszaphulladék kezelése tekintetében vállalt 
hasznosítási arány (%): 10 
3.2. A T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása során keletkezett elszállítandó szennyezett talaj kezelése tekintetében vállalt 
hasznosítási arány (%): 60 
 
Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást és felvilágosítást követően a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat alapján érvényes. 

11053727204BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 5630 Békés, Petőfi Utca 20.

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

3A 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:

199A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 198-480119A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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:

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Envirotis Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1124 Budapest, Bürök utca 34-36., 24788199-2-43) III.1.3) Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság M.2.1 MV-M FMV, Folytatás a VI.1.10) pontban

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:

1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 7 929 311 205 
Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást, valamint felvilágosítást követően mindenben megfelel az eljárást megindító felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok előírásainak, melyre tekintettel érvényes. 

14497700243Terra-Log Mélyépítő Kft., Magyarország 1124 Budapest, Bürök Utca 34-36

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)

Pontkiosztási módszere: az egyösszegű nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás.  
A 2.1-2.3. értékelési részszempontok esetén egyenes arányosítás.  
A 3.1-3.2. értékelési részszempont esetén arányosítás alkalmazásával. 

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:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást, valamint felvilágosítást követően mindenben megfelel az eljárást 
megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok előírásainak, melyre tekintettel 
érvényes. 

Szöveges értékelés:

10000Terra-Log Mélyépítő Kft.

Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást és felvilágosítást követően a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálat 
alapján érvényes.

Szöveges értékelés:

8788.74BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

hasznosítási arány (%): 75 
 
Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást, valamint felvilágosítást követően mindenben megfelel az eljárást megindító felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok előírásainak, melyre tekintettel érvényes. 

MV-M felelős műszaki vezetés, Hulladék kezelés, hasznosítás, víz- és földtani közeg védelem szakterületi szakértés, VZ-TER és 
egyéb tervezési feladatok

Envirotis Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1124 Budapest, Bürök utca 34-36., 24788199-2-43), Tatai 
Környezetvédelmi Zrt., (2890 Tata, Baji út 9., 10750029-2-11), folytatás a VI.1.10) pontban



EKR000624392020
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:

2021.03.16Lejárata:2021.03.06Kezdete:

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:

A Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. és a Green Collect Kft. közös ajánlattevők ajánlata a hiánypótlást és felvilágosítást követően 
az alábbiakra figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen: 
 
- közös ajánlattevők ajánlatukban a 3.1. „A T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása során keletkezett elszállítandó iszaphulladék 
kezelése tekintetében vállalt hasznosítási arány” értékelési részszempont vonatkozásában 20 %-os hasznosítási arányra vállaltak 
kötelezettséget.  
Az értékelési részszempont alátámasztására az ajánlatban csatolt nyilatkozatukban akként nyilatkoztak, hogy a „Hasznosítás 
tervezett helye: REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. (Lőrinci 071 hrsz és Hatvan 0442,0443 hrsz)”. A 
hasznosítási műveletek tekintetében akként nyilatkozott, hogy „R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok 
visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket), Hulladékok szerves anyagok 
biológiai kezelése és a kezelt hulladékok pernyehányón a rekultiváció során történő felhasználása”.  
 
Közös ajánlattevők hiánypótlás keretében a fent hivatkozott értékelési részszempont vonatkozásában ismételten benyújtották az 
alátámasztó nyilatkozatot, melyet akként módosítottak, hogy a hasznosítás tervezett helyeként a „Bácska Mérnöki Szolgáltató 
Kft. Inert feldolgozó telep 6400 Kiskunhalas, Majsai út 12/A. (6049/14 hrsz.)”, továbbá módosította az ajánlatban benyújtott 
nyilatkozatban megadott hasznosítási műveletek megnevezését is az alábbiak szerint: „Rostálás, Aprítás, Osztályozás R5, R12). 
Módosította továbbá a hasznosítási arányt is a korábbi 20 %-ról 10 %-ra. 
 
Fentiek alapján közös ajánlattevők több ponton megsértették a Kbt. 81. § (11) bekezdés szerinti ajánlati kötöttségüket azzal, 
hogy az ajánlatban benyújtott 3.1. „A T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása során keletkezett elszállítandó iszaphulladék 
kezelése tekintetében vállalt hasznosítási arány” értékelési részszempontra tett vállalásukat mind a hasznosítási hely, mind a 
hasznosítási művelet, mind pedig a hasznosítás arányának tekintetében módosították. 

24099970242Green Collect Kft, Magyarország 1073 Budapest, Erzsébet Körút 50

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:

2021.03.05

2021.03.05
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

V.2.10) pont folytatása: 
STEFÁN és TÁRSAI Térinformatikai Szolgáltató és Beruházó Bt., (2451 Ercsi, Esze Tamás utca 4., 24597849-2-07) 
STG-TERV Bt., (1193 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 9., 28904034-1-43) 
V.2.11) pont folytatása: 
STG-TERV Bt., (1193 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 9., 28904034-1-43), III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.4. VZ-
TER tervező 
STEFÁN és TÁRSAI Térinformatikai Szolgáltató és Beruházó Bt., (2451 Ercsi, Esze Tamás utca 4., 24597849-2-07), III.1.3) Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság M.2.3. SZKV-1.3 – víz- és földtani közeg védelem szakértő

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
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