
2021. 09. 29. 9:11 Nyomtatás

mnvzrt.hu/print/felso_menu/palyazatok/uzleti/palyazatkozbeszerzes/KE_13346_2017.html 1/10

Korrigendum - Megbízási Keretszerződés Projektellenőri, Építési Műszaki Ellenőri, Szakági Műszaki Ellenőri és Szakértői
feladatok ellátására - KÉ-13346/2017

 

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását
eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

 

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

I.1) Név és címek 1

 

Hivatalos név: 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK15777

Postai cím: 
Pozsonyi út 56.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU110

Postai irányítószám: 
1133

Ország: 
Magyarország

Kapcsolattartó személy: 
dr. Szabó Gábor

Telefon: 
+36 308438661

E-mail: 
szabogabor@mnv.hu

Fax: 
+36 12374100

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Megbízási Keretszerződés Projektellenőri, Építési Műszaki Ellenőri, Szakági Műszaki Ellenőri
és Szakértői feladatok ellátására

Hivatkozási
szám: 2
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II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71356100-9   

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Megbízási Keretszerződés Projektellenőri, Építési Műszaki Ellenőri, Szakági Műszaki Ellenőri és
Szakértői feladatok ellátására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által Magyarország Központi Költségvetéséből finanszírozott
környezeti kármentesítési projektek megvalósítása során.

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja 7

( ) eNotices (x) TED eSender ( ) Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88 7

TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88 7

Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 10126 7 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 145 - 299746

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 7 2017/07/31 (nn/hh/éééé)

 

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka 7

(x) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

( ) A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a
bekezdés számát)

 

Szakasz száma:

VI . 3 .

Rész száma: 2

A következő helyett:

XIII. A keretszerződés tartama alatt igénybe venni tervezett
szakértői munkanapok becsült mennyisége31 munkanap/hó, a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett összetételben.

Helyesen:

XIII. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban
feltüntetett várható havi munkanap adatok
tekintetében mennyiségi garanciát nem vállal, a
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A módosítandó
szöveg
helye:További
információk:

Ajánlatkérő mennyiségigaranciát nem vállal, a felmerült
mennyiségeket kéri teljesíteni a rendelkezésre álló keretösszeg
(nettó 600 000000 HUF) erejéig. Ajánlatkérő feladatok
esetleges mennyiségi változásainak függvényében fenntartja
azonjogát, hogy a fenti keretösszeget legfeljebb 50 %-kal (300
000 000 HUF) megemelje.

felmerült mennyiségeket kéri teljesíteni a
rendelkezésre álló keretösszeg (nettó 600 000000
HUF) erejéig. Ajánlatkérő feladatok esetleges
mennyiségi változásainak függvényében fenntartja
azonjogát, hogy a fenti keretösszeget legfeljebb 50
%-kal (300 000 000 HUF) megemelje.

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó
szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó
szöveg
helye:Ajánlatok
vagy részvételi
kérelmek
benyújtásának
határideje

A következő helyett:

Dátum: 2017/09/18 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2017/09/28 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

 

 

 

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg
helye: A közbeszerzés
ismertetése

A következő helyett:

Az MNV Zrt., mint Ajánlatkérő kárfelelősségi
körébe tartozó az MNV, Nitrokémia Zrt. és/vagy
az MNV 
általfelügyelt szervek/100 % tulajdonában lévő
szervek vonatkozásában ellátandó, saját forrásból 
megvalósulókörnyezeti kármentesítési projektek
megvalósítása során projektellenőri, építési
műszaki ellenőri, 
szakágműszaki ellenőri és szakértői feladatok
ellátása, forrásfelhasználás ellenőrzése az
Ajánlatkérő által, 
átadottegyedi megbízólevél alapján. 
A nyertes Ajánlatevőnek a projektellenőri
feladatokat minden megbízás esetén, míg az
építési műszaki 
ellenőri,szakági műszaki ellenőri, vagy szakértői
feladatokat projekt jellege szerint kell ellátnia. 
- Ajánlatkérő párhuzamosan több (legalább
három) környezeti kármentesítési program
(amely programok 
több-köztük van olyan, amely legalább 15 db -
helyszínre is vonatkoznak) megvalósítását végzi,
egyebek 

Helyesen:

Az MNV Zrt., mint Ajánlatkérő kárfelelősségi körébe
tartozó az MNV, Nitrokémia Zrt. és/vagy az MNV 
általfelügyelt szervek/100 % tulajdonában lévő szervek
vonatkozásában ellátandó, saját forrásból 
megvalósuló környezeti kármentesítési,
hulladékgazdálkodási projektek megvalósítása során
projektellenőri, építési műszaki ellenőri, 
szakágműszaki ellenőri és szakértői feladatok ellátása,
forrásfelhasználás ellenőrzése az Ajánlatkérő által, 
átadottegyedi megbízólevél alapján. 
A nyertes Ajánlatevőnek a projektellenőri feladatokat
minden megbízás esetén, míg az építési műszaki 
ellenőri,szakági műszaki ellenőri, vagy szakértői
feladatokat projekt jellege szerint kell ellátnia. 
- Ajánlatkérő párhuzamosan több (legalább három)
környezeti kármentesítési program (amely programok 
több-köztük van olyan, amely legalább 15 db -
helyszínre is vonatkoznak) megvalósítását végzi,
egyebek 
melletta: Recski ércbányák végleges rekultivációja,
(felszínalatti bányatérségek feltárása és fenntartása a 
bányavizekbefogása és kezelése érdekében, a felszínen a
zagytározók és meddőhányók felszámolása és 
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melletta: Recski ércbányák végleges
rekultivációja, (felszínalatti bányatérségek
feltárása és fenntartása a 
bányavizekbefogása és kezelése érdekében, a
felszínen a zagytározók és meddőhányók
felszámolása és 
rekultivációja(bányászati hulladékkezelő
létesítmények kialakítása, üzemeltetése,
rekultivációja), a felszíni és 
felszínalattivizek szennyezésének
megakadályozása érdekében, a szennyezett vizek
befogását és kezelését 
lehetővé tevővízilétesítmények tervezése,
megvalósítása és üzemeltetése. 
- Gyöngyösoroszi ércbánya rekultivációja: a
felszín alatti, mintegy 100 km hosszúságú 
bányavágatoktömedékelése (tömedékelésre
történő előkészítés, fenntartás, tömedékelés). A
felszínen a 
zagytározók ésmeddőhányók felszámolása és
rekultivációja, hulladék előkezelés. A bányavíz
befogását és 
kezelését lehetővétevő vízilétesítmények
tervezése, megvalósítása és üzemeltetése. 
- Séd-Nádor vízfolyás kármentesítése (III.
kármentesítési szakasz) 50 km-es szakaszon a
nehézfémekkelmeghatározó 
módon higannyal - szennyezett mederüledék
mennyiségének meghatározása, kotrási 
tervkészítése, hulladék kitermelése, szállítása,
hasznosítása és ártalmatlanítása, a meder eredeti 
vízszállítóképességének helyreállítása, valamint a
beavatkozási záródokumentáció elkészítése. 
- Tiszavasvári, volt veszélyes hulladék tárolók
területének kármentesítése (előkészítés alatt),
melyek 
részemintegy 290 000 m3 (mintegy 500 000
tonna) veszélyes és nem veszélyes hulladék
műszaki bevédése. 
Nyertes Ajánlattevő feladatát az ajánlatkérő által
kijelölt megbízott szervezet koordinálása alatt
végzi. 
NyertesAjánlattevőnek, mint projektellenőrnek a
feladatai: 
- az egyes projektek megvalósítására kötött
szerződések vállalkozói teljesítések (ideértve
szerződésnek 
valómegfelelés és a számlák ellenőrzését és
ellenjegyzését is) igazolása, 
- a projektek megvalósításához szükséges
kooperációs értekezletek szervezése,
lebonyolítása. 
- A részére átadott műszaki dokumentációk
(ideértve műszaki, pénzügyi terveket, 
tényfeltárásizáródokumentációkat, beavatkozási,
monitoring terveket, monitoring jelentések) és
pénzügyi - 
műszakiütemtervek öt munkanapon belül
véleményezése. 
- a Vállalkozó által készített és benyújtott

rekultivációja(bányászati hulladékkezelő létesítmények
kialakítása, üzemeltetése, rekultivációja), a felszíni és 
felszínalattivizek szennyezésének megakadályozása
érdekében, a szennyezett vizek befogását és kezelését 
lehetővé tevővízilétesítmények tervezése, megvalósítása
és üzemeltetése. 
- Gyöngyösoroszi ércbánya rekultivációja: a felszín
alatti, mintegy 100 km hosszúságú 
bányavágatoktömedékelése (tömedékelésre történő
előkészítés, fenntartás, tömedékelés). A felszínen a 
zagytározók ésmeddőhányók felszámolása és
rekultivációja, hulladék előkezelés. A bányavíz
befogását és 
kezelését lehetővétevő vízilétesítmények tervezése,
megvalósítása és üzemeltetése. 
- Séd-Nádor vízfolyás kármentesítése (III.
kármentesítési szakasz) 50 km-es szakaszon a
nehézfémekkelmeghatározó 
módon higannyal - szennyezett mederüledék
mennyiségének meghatározása, kotrási 
tervkészítése, hulladék kitermelése, szállítása,
hasznosítása és ártalmatlanítása, a meder eredeti 
vízszállítóképességének helyreállítása, valamint a
beavatkozási záródokumentáció elkészítése. 
- Tiszavasvári, volt veszélyes hulladék tárolók
területének kármentesítése (előkészítés alatt), melyek 
részemintegy 290 000 m3 (mintegy 500 000 tonna)
veszélyes és nem veszélyes hulladék műszaki bevédése. 
Nyertes Ajánlattevő feladatát az ajánlatkérő által kijelölt
megbízott szervezet koordinálása alatt végzi. 
NyertesAjánlattevőnek, mint projektellenőrnek a
feladatai: 
- az egyes projektek megvalósítására kötött szerződések
vállalkozói teljesítések (ideértve szerződésnek 
valómegfelelés és a számlák ellenőrzését és
ellenjegyzését is) igazolása, 
- a projektek megvalósításához szükséges kooperációs
értekezletek szervezése, lebonyolítása. 
- A részére átadott műszaki dokumentációk (ideértve
műszaki, pénzügyi terveket, 
tényfeltárásizáródokumentációkat, beavatkozási,
monitoring terveket, monitoring jelentések) és pénzügyi
- 
műszakiütemtervek öt munkanapon belül
véleményezése. 
- a Vállalkozó által készített és benyújtott követeléseket,
módosítási és szerződésmódosítási 
javaslatokfelülvizsgálata, véleményezése. 
- Ajánlatkérő rendszeres (havi, negyedéves)
tájékoztatása. 
- A projektek zárásakor részletes értékelő jelentést készít
a projekt megvalósításáról, a kitűzött célok 
megvalósulásáról. Építési műszaki ellenőri feladatok a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (1)-(6)
bekezdés 
szerint. 
- Szakértői feladatok a 297/2009 (XII. 21.) Korm.
rendelet szerint. 
- Szakági Műszaki ellenőr feladatok. 
Megbízottnak a projektellenőri feladatokat minden
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követeléseket, módosítási és szerződésmódosítási 
javaslatokfelülvizsgálata, véleményezése. 
- Ajánlatkérő rendszeres (havi, negyedéves)
tájékoztatása. 
- A projektek zárásakor részletes értékelő
jelentést készít a projekt megvalósításáról, a
kitűzött célok 
megvalósulásáról. Építési műszaki ellenőri
feladatok a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
16.§ (1)-(6) bekezdés 
szerint. 
- Szakértői feladatok a 297/2009 (XII. 21.) Korm.
rendelet szerint. 
- Szakági Műszaki ellenőr feladatok. 
Megbízottnak a projektellenőri feladatokat
minden megbízás esetén, míg az építési műszaki
ellenőri, szakági 
műszaki ellenőri, vagy szakértői feladatokat
projekt jellege szerint kell ellátnia. 
A feladatok részletes meghatározását a
közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza 
A megbízási szerződés keretösszege: nettó 600
000 000 HUF.

megbízás esetén, míg az építési műszaki ellenőri,
szakági 
műszaki ellenőri, vagy szakértői feladatokat projekt
jellege szerint kell ellátnia. 
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési
műszaki leírás tartalmazza 
A megbízási szerződés keretösszege: nettó 600 000 000
HUF.

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg
helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

. .

A módosítandó szöveg
helye:

A következő helyett:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

 

 

 

Szakasz száma:

III . 1 . 2

Rész száma:2

A módosítandó
szöveg
helye:Gazdasági
és pénzügyi
alkalmasság

A következő helyett:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bek. c) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napjátmegelőző mérlegfordulónappal
lezárt két üzleti évre vonatkozó teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított -árbevételéről,
valamint a jelen közbeszerzés tárgya szerinti
(kármentesítési projektekhez kapcsolódó
mérnöki-műszaki ellenőri tevékenység) -
általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételéről szóló - adott esetbenaz egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt -

Helyesen:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c)
pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjátmegelőző
mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozó teljes -
általános forgalmi adó nélkül számított -árbevételéről, valamint
a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (környezeti kármentesítési
projektek és/vagy hulladékgazdálkodási projektek
megvalósítása során projektellenőri, építési műszaki ellenőri,
szakágműszaki ellenőri és szakértői feladatok ellátása,
forrásfelhasználás ellenőrzése tevékenységből származó) -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló -
adott esetbenaz egységes európai közbeszerzési dokumentumba
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nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.

foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak.

Szakasz száma:

. .

Rész száma:2

A módosítandó
szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

IV . 2 . 7

A módosítandó
szöveg
helye:Az
ajánlatok
felbontásának
feltételei

A következő helyett:

Dátum: 2017/09/18 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2017/09/28 (nn/hh/éééé)

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

 

 

 

Szakasz száma:

III . 1 . 2

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg
helye: Gazdasági és
pénzügyi alkalmasság, Az
alkalmasság
minimumkövetelménye(i):

A következő helyett:

Alkalmas az ajánlattevő, ha: 
P/1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.
§ (1) bek. d) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásánaknapját megelőző
mérlegfordulónappal lezárt két üzleti évre
vonatkozó teljes - általános forgalmi adó
nélkülszámított - árbevétele elérte az 300
000 000 HUF-ot, és az ajánlati felhívás
feladásának napját
megelőzőmérlegfordulónappal lezárt két
üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi
adó nélkül számított -a jelenközbeszerzés
tárgya szerinti (kármentesítési projektekhez
kapcsolódó mérnöki-műszaki ellenőri
tevékenység)árbevétele elérte a nettó 180
000 000 HUF-ot;

Helyesen:

Alkalmas az ajánlattevő, ha: 
P/1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d)
pontja alapján az ajánlati felhívás feladásánaknapját
megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre
vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevétele elérte az 300 000 000 HUF-ot, és az ajánlati
felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal
lezárt három üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó
nélkül számított -a jelen közbeszerzés tárgya szerinti
(környezeti kármentesítési projektek és/vagy
hulladékgazdálkodási projektek megvalósítása során
projektellenőri, építési műszaki ellenőri, szakágműszaki
ellenőri és szakértői feladatok ellátása, forrásfelhasználás
ellenőrzése tevékenységből származó) árbevétele elérte a
nettó 180 000 000 HUF-ot;

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg
helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:
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Szakasz száma:

. .

A módosítandó szöveg
helye:

A következő helyett:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

 

 

 

Szakasz száma:

III . 1 . 3

Rész száma: 2

A módosítandó
szöveg
helye:Műszaki, illetve
szakmai alkalmasság

A következő helyett:

Alkalmas az ajánlattevő: 
M2. ha rendelkezik: 
M2.1. - legalább 1 fő a 266/2013.
(VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-É
jogosultság megszerzéséhez 
szükségesvégzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.2.legalább 1 fő a 266/2013.
(VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-M
jogosultság megszerzéséhez
szükséges 
végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.3.-legalább 1 fő a 266/2013.
(VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-V
jogosultság megszerzéséhez
szükséges 
végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.4. legalább 1 fő a 266/2013.
(VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-
KÉ jogosultság megszerzéséhez
szükséges 
végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.5. legalább 1 fő a 266/2013.
(VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-B
jogosultság megszerzéséhez
szükséges 
végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.6. legalább 1 fő a 266/2013.
(VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-G
jogosultság megszerzéséhez
szükséges 
végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.7. legalább 1 fő a 297/2009.
(XII. 21.) Korm. rend. szerinti
SZVV-3.10. szakértői jogosultság 
megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.8. legalább 1 fő a 297/2009.
(XII.21.) Korm. rend. szerinti

Helyesen:

Alkalmas az ajánlattevő: 
M2. ha rendelkezik: 
M2.1. - legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-É
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.2.legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-M
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.3.-legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-V
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.4. legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-KÉ
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.5. legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-B
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.6. legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-G
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.7 legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-VZ
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.8. legalább 1 fő a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rend. szerinti SZVV-
3.10. szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal; 
M2.9. legalább 1 fő a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. szerinti SZKV-
hu vagy SZKV-1.1. szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal; 
M2.10. legalább 1 fő a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. szerinti SZKV-
vf vagy SZKV-1.3. szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
és M2.1, M.2.2, M.2.5, M.2.7, M.2.8, M.2.9, M.2.10 szakemberek
mindegyike esetén: legalább 3 év kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási projektek/beruházások felügyeletében szerzett
szakmai tapasztalattal. 
1 szakember csak 1 alkalmassági feltételt igazolhat;



2021. 09. 29. 9:11 Nyomtatás

mnvzrt.hu/print/felso_menu/palyazatok/uzleti/palyazatkozbeszerzes/KE_13346_2017.html 8/10

SZKV-hu vagy SZKV-1.1. szakértői
jogosultság 
megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai
gyakorlattal; 
M2.9. legalább 1 fő a 297/2009.
(XII.21.) Korm. rend. szerinti
SZKV-vf vagy SZKV-1.3. szakértői
jogosultság 
megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai
gyakorlattal 
és M2.1 - M2.9 szakemberek
mindegyike esetén: legalább 3 év
kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási 
projektek/beruházások
felügyeletében szerzett szakmai
tapasztalattal. 
1 szakember csak 1 alkalmassági
feltételt igazolhat;

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó
szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

. .

A módosítandó
szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

 

 

 

Szakasz száma:

II . 2 . 5

Rész száma: 2

A módosítandó
szöveg
helye: Értékelési
szempontok

A következő helyett:

Minőségi kritérium - Név:
Szakemberek szakmai tapasztalata
(minden alszempont esetén a 3 év 
minimumkövetelményen felül),
hónap / Súlyszám: 36 
Minőségi kritérium - Név: 1. a
felhívás III.1.3. M2.1. pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló
szakember 
kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások
felügyeletében szerzett szakmai 

Helyesen:

Minőségi kritérium - Név: Szakemberek szakmai tapasztalata (minden
alszempont esetén a minimumkövetelményen felül), hónap / Súlyszám: 40 
Minőségi kritérium - Név: 1. a felhívás III.1.3. M2.1. pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló szakember kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási projektek/beruházások felügyeletében szerzett szakmai 
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 2. a felhívás III.1.3. M2.2. pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló szakember kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási projektek/beruházások felügyeletében szerzett szakmai 
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 3. a felhívás III.1.3. M2.3. pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló szakember kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási projektek/beruházások felügyeletében szerzett szakmai 
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tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 2. a
felhívás III.1.3. M2.2. pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló
szakember 
kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások
felügyeletében szerzett szakmai 
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 3. a
felhívás III.1.3. M2.3. pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló
szakember 
kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások
felügyeletében szerzett szakmai 
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 4. a
felhívás III.1.3. M2.4. pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló
szakember 
kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások
felügyeletében szerzett szakmai 
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 5. a
felhívás III.1.3. M2.5 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló
szakember 
kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások
felügyeletében szerzett szakmai 
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 6. a
felhívás III.1.3. M2.6 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló 
szakemberkármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások
felügyeletében szerzett 
szakmai tapasztalata, / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 7. a
felhívás III.1.3. M2.7 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló 
szakemberkármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások
felügyeletében szerzett 
szakmai tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 8. a
felhívás III.1.3. M2.8 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló
szakember 
kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások

tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 4. a felhívás III.1.3. M2.4. pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló szakember kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási projektek/beruházások felügyeletében szerzett szakmai
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 5. a felhívás III.1.3. M2.5 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló szakember kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási projektek/beruházások felügyeletében szerzett szakmai
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 6. a felhívás III.1.3. M2.6 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló 
szakember kármentesítési és/vagy hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások felügyeletében szerzett szakmai tapasztalata, /
Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 7. a felhívás III.1.3. M2.7 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló 
szakember kármentesítési és/vagy hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások felügyeletében szerzett szakmai tapasztalata /
Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 8. a felhívás III.1.3. M2.8 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló szakember 
kármentesítési és/vagy hulladékgazdálkodási projektek/beruházások
felügyeletében szerzett szakmai tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 9. a felhívás III.1.3. M2.9 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló szakember kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási projektek/beruházások felügyeletében szerzett szakmai 
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 10. a felhívás III.1.3. M2.10 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló szakember kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási projektek/beruházások felügyeletében szerzett szakmai 
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Ár - Súlyszám:60.
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felügyeletében szerzett szakmai 
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Minőségi kritérium - Név: 9. a
felhívás III.1.3. M2.9 pont szerinti
alkalmassági követelményt igazoló
szakember 
kármentesítési és/vagy
hulladékgazdálkodási
projektek/beruházások
felügyeletében szerzett szakmai 
tapasztalata / Súlyszám: 4 
Ár - Súlyszám:64.

Szakasz száma:

. .

Rész száma: 2

A módosítandó
szöveg helye:

A következő helyett:

 

Helyesen:

 

Szakasz száma:

. .

A módosítandó
szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

 

 

 

VII.2) További információk: 2

Ajánlatkérő a módosítást a közbeszerzési dokumentáción megfelelően átvezeti, a módosított közbeszerzési dokumentációt a jelen
korrigendum közzétételével egyidejűleg a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a http://ceutender.hu/folyamatban-levo-
eljarasaink oldalon közzéteszi.

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


