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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284994-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Környezeti kármentesítési szolgáltatások
2016/S 157-284994

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 138-249977)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pálffy Katalin
Telefon:  +36 15113290
E-mail: palffy.katalin@mav.hu 
Fax:  +36 15117526
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Vállalkozási keretszerződések „Hulladékszállítási szolgáltatások” tárgyban.

II.1.2) Fő CPV-kód
90722200

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Havária-jellegű és rendkívüli eseményekből bekövetkező környezeti károk (felszín alatti szennyezések)
felmérési, felszámolási és dokumentálási munkáinak beszerzése keretmegállapodás keretében 2016–2019.
közötti időtartamra, 3 régióra bontva az alábbiak szerint:
1. rész: Közép-magyarországi régió: Budapest és környéke vasúthálózata (+ az 1. sz. vasúti fővonallal
Hegyeshalom országhatárig), valamint Szeged és környéke vasúthálózata;

mailto:palffy.katalin@mav.hu
http://www.mavcsoport.hu
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2. rész: Kelet-magyarországi régió: Miskolc és környéke vasúthálózata, Debrecen és környéke vasúthálózata,
Záhony és környéke vasúthálózata, Záhony-Port átrakási terület és vasúthálózata;
3. rész: Nyugat-magyarországi régió: Pécs és környéke vasúthálózata, valamint Szombathely és környéke
vasúthálózata.
A megvalósítandó feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

15/08/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 138-249977

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: I.3
A módosítandó szöveg helye: Kommunikáció:
A következő helyett:
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.mavcsoport.hu/
Helyesen:
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban (URL).
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: I
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Közép-magyarországi régió: Budapest és környéke vasúthálózata (+ az 1. sz. vasúti fővonallal Hegyeshalom
országhatárig), valamint Szeged és környéke vasúthálózata maximum 100 000 000 HUF értékben.
Helyesen:
Közép-magyarországi régió: Budapest és környéke vasúthálózata (+ az 1. sz. vasúti fővonallal Hegyeshalom
országhatárig), valamint Szeged és környéke vasúthálózata maximum nettó 100 000 000 HUF értékben.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: II
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Kelet-magyarországi régió: Miskolc és környéke vasúthálózata, Debrecen és környéke vasúthálózata, Záhony
és környéke vasúthálózata, Záhony-Port átrakási terület és vasúthálózata maximum 100 000 000 HUF
értékben.
Helyesen:
Kelet-magyarországi régió: Miskolc és környéke vasúthálózata, Debrecen és környéke vasúthálózata, Záhony
és környéke vasúthálózata, Záhony-Port átrakási terület és vasúthálózata maximum nettó 100 000 000 HUF
értékben.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: III
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249977-2016:TEXT:HU:HTML
http://www.mavcsoport.hu/
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
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Nyugat-magyarországi régió: Pécs és környéke vasúthálózata, valamint Szombathely és környéke
vasúthálózata maximum 100 000 000 HUF értékben.
Helyesen:
Nyugat-magyarországi régió: Pécs és környéke vasúthálózata, valamint Szombathely és környéke
vasúthálózata maximum nettó 100 000 000 HUF értékben.
Szakasz száma: II.2.3
Rész száma: I
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye:
A következő helyett:
HU1
Helyesen:
HU221, HU212, HU101, HU102, HU211, HU313, HU331, HU332, HU333
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: II
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye:
A következő helyett:
HU3
Helyesen:
HU311, HU312, HU321, HU322, HU323
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: III
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye:
A következő helyett:
HU2
Helyesen:
HU231, HU232, HU233, HU213, HU222, HU223
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Részvételi feltételek:
A következő helyett:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes
ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá, Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
(továbbiakban: „Kr.”) 4. §-a alapján kell kitölteni.
Helyesen:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes
ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá, Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
(továbbiakban: „Kr.”) 4. §-a (kivéve annak (2) bekezdése)alapján kell kitölteni.
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Részvételi feltételek:
A következő helyett:
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A kizáró okok igazolására a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot is be kell nyújtani az ajánlatban
előzetes igazolásként. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is be kell nyújtani, ha nem kíván
alvállalkozót igénybe venni.
A kizáró okok fenn nem állását a ”Kr.” 1–16. §-ának rendelkezései szerint kell igazolni, figyelembe véve a ”Kr.”
18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is.
(...)
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az
általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.
A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.
Helyesen:
A kizáró okok igazolására a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot is be kell nyújtani az ajánlatban
előzetes igazolásként, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő előírta az ajánlattételkor már ismert alvállalkozó
megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását a „Kr.” 1–8. §-ának, 10. §-ának, 12–16. §-ának rendelkezései szerint kell
igazolni, figyelembe véve a „Kr.” 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is.
(...)
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az
általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §, 67. § (2) bek, és a 69. § (4)–(7) bek.-ekre.
A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: : Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A következő helyett:
P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AT-
nek ajánlatához csatolni kell saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás (továbbiakban: AF) feladását
megelőző utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját vagy annak
meghatározott részét (ha a gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ) letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét); ha az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az AT az AK által előírt teljes időszakban – tehát az eljárást megindító AF feladását megelőző utolsó két
lezárt üzleti évre vonatkozóan – azért nem rendelkezik beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a működési ideje alatt elért, közbeszerzés tárgyából (kárelhárítás és/vagy
műszaki beavatkozás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 26-28. § szerint)
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Helyesen:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”)19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AT-nek
ajánlatához csatolni kell saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás (továbbiakban: AF) feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját vagy annak
meghatározott részét (ha a gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ) letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét); ha az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az AT az AK által előírt teljes időszakban – tehát az eljárást megindító AF feladását megelőző utolsó három
lezárt üzleti évre vonatkozóan – azért nem rendelkezik beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte
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meg működését, az alkalmasságát a működési ideje alatt elért, közbeszerzés tárgyából (kárelhárítás és/vagy
műszaki beavatkozás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26-28. § szerint)
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A következő helyett:
AK felhívja AT figyelmét a „Kr.” 1. § (1) bekezdésére.
(...)
P1) ha a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító AF feladását megelőző utolsó két üzleti év
mindegyikében negatív volt. Amennyiben AT az előírt időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor
e pont szerint alkalmatlan, ha a jelen közbeszerzés tárgyából (kárelhárítás és/vagy műszaki beavatkozás a
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 26–28. § szerint) származó árbevétele
működésének ideje alatt nem éri el a nettó 50 000 000 HUF-ot.
(...)
Az alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó további szabályozást a dokumentáció 15. pontja
tartalmaz.
Helyesen:
AK felhívja AT figyelmét a „Kr.” 1. § (1), 2. § (2) és (5), 3. § (3) és 19. § (3) bek.-re, valamint a Kbt. 65. § (11), 67.
§ (3), és 69. § (4)–(7) bek.-re.
P1) ha a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító AF feladását megelőző utolsó három üzleti év
tekintetében két évben negatív volt. Amennyiben AT az előírt időszak kezdete után kezdte meg a működését,
akkor e pont szerint alkalmatlan, ha a jelen közbeszerzés tárgyából (kárelhárítás és/vagy műszaki beavatkozás
a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26–28. § szerint) származó árbevétele
működésének ideje alatt nem éri el a nettó 50 000 000 HUF-ot.
(...)
Az alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó további szabályozást a dokumentáció 16. pontja
tartalmaz.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Irányadó a Kbt. 3. § 10. pontja és 65. § (4) bek., továbbá a „Kr.” 17. § (1) bek.;
M.3) csatolni kell a „Kr.” 21. § (3) bek. i) pontja alapján az ADR szerinti jármű jóváhagyási igazolás egyszerű
másolatát;
M.4) csatolni kell a „Kr.” 21. § (3) bek. b) pontja alapján a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot (név,
képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat ismertetése), melyhez csatolni kell a rendelkezésre állási
nyilatkozatot, valamint a szakember képzettségének, végzettségének igazolására szolgáló okirat egyszerű
másolatát is, valamint a vezetői engedély egyszerű másolatát;
M.5) csatolni kell a „Kr.” 21. § (3) bek. g) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezet iránytítási rendszerre
vonatkozó vagy azzal egyenértékű, független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a „Kr.” 24.
§ bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű tanúsítványt. A tanúsítvány helyett csatolható az ISO 14001
tanúsítvánnyal egyenértékű, a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek.
Helyesen:
Irányadó a Kbt. 3. § 10. pontja és 65. § (4) bek.;
M.3) csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján az ADR szerinti jármű jóváhagyási igazolás egyszerű
másolatát;
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M.4) csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. g) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerre
vonatkozó vagy azzal egyenértékű, független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a Kr. 24. § bekezdése
szerinti, ezzel egyenértékű tanúsítványt. A tanúsítvány helyett csatolható az ISO 14001 tanúsítvánnyal
egyenértékű, a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatása.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7) bek., a 67. § (3) bek. és a „Kr.” 1. § (1) bek.
Helyesen:
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek., a 67. § (3) bek., 69. § (4)–(7)
bek.-re és a „Kr.” 1. § (1), 2. § (2) és (5), és 3. § (3) bek.-re.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
M.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik valamennyi rész esetén legalább:
M.2.1) 1 fő olyan szakemberrel, aki a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti mérnök kamarák által kiállított,
érvényes környezetvédelmi- (1.3. víz- és földtani közeg védelem), és vízgazdálkodási- (3.9. vízfeltárás, kútfúrás,
vízföldtani, vízbázis-védelem) szakértői engedéllyel rendelkezik;
M.2.2) 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. fejezet
2. rész 2. pont szerinti (MV-M) és/vagy 3. rész 2. pont szerinti (MV-KÉ) és/vagy 3. rész 3. pont szerinti (MV-
KÉ-R) pont szerinti felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és
végzettséggel;
Helyesen:
M.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik valamennyi rész esetén legalább:
M.2.1) 1 fő olyan szakemberrel, aki a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti mérnök kamarák által kiállított,
érvényes környezetvédelmi- (1.3. víz- és földtani közeg védelem) szakértői engedély megszerzéséhez
szükséges feltételekkel rendelkezik;
M.2.2) 1 fő olyan szakemberrel, aki a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti mérnök kamarák által kiállított,
érvényes vízgazdálkodási- (3.9. vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem) szakértői engedély
megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik;
M.2.3) 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. fejezet 2. rész 2.
pont szerinti (MV-M) és/vagy 3. rész 2. pont szerinti (MV-KÉ) és/vagy 3. rész 3. pont szerinti (MV-KÉ-R) pont
szerinti felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel;
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
M.2.3) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a vasúti pályaépítési jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és gyakorlattal.
Az M.2.1) és M.2.2) alkalmassági követelménynek megfelelően biztosítandó szakember egy részajánlatra
jelentkezés esetén lehet ugyanaz a személy, azonban több részajánlatra jelentkezés esetén az M.2.1) és M.2.2)
alkalmassági követelménynek megfelelően a részajánlatonként biztosítandó szakember nem lehet ugyanaz a
személy.
Az M.2.3) alkalmassági követelménynek megfelelően biztosítandó szakember több részajánlatra jelentkezés
esetén nem lehet ugyanaz a személy.
Helyesen:
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M.2.4) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a vasúti pályaépítési jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és gyakorlattal.
Az M.2) pontban előírt alkalmassági követelménynek megfelelően biztosítandó szakemberek egy részajánlatra
jelentkezés esetén lehet ugyanaz a személy, azonban több részajánlatra jelentkezés esetén az M.2. pontban
előírt alkalmassági követelménynek megfelelően a részajánlatonként biztosítandó szakember nem lehet
ugyanaz a személy.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Alkalmatlan az AT valamennyi rész tekintetében:
M.4) ha nem rendelkezik legalább 1 fő „ADR oktatási bizonyítvány veszélyes árukat szállító járművek vezetői
részére” megnevezésű bizonyítvánnyal (61/2013. (X.17.) NFM rendelet) rendelkező szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén AT-nek minden részajánlattal érintett rész tekintetében rendelkeznie kell
legalább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a meghatározott bizonyítvánnyal.
Alkalmatlan az AT valamennyi rész tekintetében:
M.5) ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő napján érvényes ISO 14001, vagy azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedési rendszer egyéb bizonyítékaival
Az alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó további szabályozást a dokumentáció 16. pontja
tartalmaz.
Helyesen:
Alkalmatlan az AT valamennyi rész tekintetében:
M.4) ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő napján érvényes ISO 14001, vagy azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedési rendszer egyéb bizonyítékaival.
Az alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó további szabályozást a dokumentáció 17. pontja
tartalmaz.
Szakasz száma: III.2.1
A következő helyett:
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
A 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti mérnök kamarák által kiállított, érvényes környezetvédelmi (1.3.
víz- és földtani közeg védelem) szakértői engedély megléte.
A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. fejezet 2. rész 2. pont szerinti (MV-M) vagy 3. rész 2.
pont szerinti (MV-KÉ) vagy 3. rész 3. pont szerinti (MV-KÉ-R) felelős műszaki vezető jogosultság.
A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. fejezet 2. rész 5. pont szerinti szakértői jogosultság.
Helyesen:
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
— a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti mérnök kamarák által kiállított, érvényes környezetvédelmi-
(1.3. víz- és földtani közeg védelem) és vízgazdálkodási (3.9. vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-
védelem) szakértői engedély megléte,
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. fejezet 2. rész 2. pont szerinti (MV-M) vagy 3. rész 2.
pont szerinti (MV-KÉ) vagy 3. rész 3. pont szerinti (MV-KÉ-R) felelős műszaki vezető jogosultság.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 23/08/2016
Helyi idő: 10:00
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Helyesen:
Dátum: 30/08/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 24/10/2016
Helyesen:
Dátum: 02/11/2016
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 23/08/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 30/08/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Ssz. Értékelési részszempont / Súlyszám.
1. Vállalkozói díj:
1.1. szénhidrogénszármazékkal szennyezett ágyazati anyag kitermelése, szállítása, kezelése és tiszta anyag
visszatöltése – átlagár (HUF/kg) / 30;
1.2. egyéb szennyező-anyaggal szennyezett ágyazati anyag kitermelése, szállítása, kezelése – átlagár (HUF/
kg) / 15;
1.3. letermelt szabadfázisú szénhidrogén kitermelése, szállítása, kezelése – átlagár (HUF/kg) / 10;
1.4. egyéb földmunkák, bontási munkák, deponálás – átlagár (HUF/kg) / 10;
1.5. vágányszabályozás – átlagár (HUF/vfm) / 5;
1.6. összes alifás szénhidrogén (TPH – GC) – talaj és talajvíz akkreditált laborvizsgálata – átlagár (HUF/minta) /
15;
1.7. mintavételi furat kialakítása (minimum 63 mm átmérővel) (HUF/fm) / 5;
1.8. talaj és talajvíz mintavételek, valamint egyéb komponensek akkreditált laborvizsgálata – átlagár (HUF/
minta) / 5;
1.9. dokumentálás – összefoglaló zárójelentés (HUF/dokumentáció) / 10.
Helyesen:
Ssz. Értékelési részszempont / Súlyszám.
1. Vállalkozói díj (nettó):
1.1. szénhidrogénszármazékkal szennyezett ágyazati anyag kitermelése, szállítása, kezelése és tiszta anyag
visszatöltése – átlagár (HUF/kg) / 30;
1.2. egyéb szennyező-anyaggal szennyezett ágyazati anyag kitermelése, szállítása, kezelése – átlagár (HUF/
kg) / 15;
1.3. letermelt szabadfázisú szénhidrogén kitermelése, szállítása, kezelése – átlagár (HUF/kg) / 10;
1.4. egyéb földmunkák, bontási munkák, deponálás – átlagár (HUF/kg) / 10;
1.5. vágányszabályozás – átlagár (HUF/vfm) / 5;
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1.6. összes alifás szénhidrogén (TPH – GC) – talaj és talajvíz akkreditált laborvizsgálata – átlagár (HUF/minta) /
15;
1.7. mintavételi furat kialakítása (minimum 63 mm átmérővel) (HUF/fm) / 5;
1.8. talaj és talajvíz mintavételek, valamint egyéb komponensek akkreditált laborvizsgálata – átlagár (HUF/
minta) / 5;
1.9. dokumentálás – összefoglaló zárójelentés (HUF/dokumentáció) / 10.
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
5) A szerződéskötés (továbbiakban: SZK) feltétele, hogy az M.2) pontban előírt szakemberek szerepelnek a
Magyar Mérnök Kamarai vagy a Magyar Építész Kamarai névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama
alatt biztosítani kell. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a SZK időpontjára az M.2.2) és M.2.3) pontokban
előírt szakemberek rendelkeznek az ott előírt jogosultsággal.
6) AK nem ír elő ajánlati biztosítékot.
7) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell részajánlatonként műszaki tartalomról az alábbiaknak megfelelően:
műszaki leírás (annak leírása, miként tudja teljesíteni az azonnali beavatkozási kötelezettséget, hogyan tudja
mozgósítani a szükséges erőforrásokat és eszközöket, AV-kat).
8) Ak jelzi, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban a jogszabályi feltételek
fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
9) AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 13. § és 30. § (4) bekezdéseire.
Helyesen:
5) A szerződéskötés (továbbiakban: SZK) feltétele, hogy az M.2) pontban előírt szakemberek szerepelnek a
Magyar Mérnök Kamarai vagy a Magyar Építész Kamarai névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama
alatt biztosítani kell. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a SZK időpontjára az M.2) pontban előírt
szakemberek rendelkeznek az ott előírt jogosultsággal.
6) AK nem ír elő ajánlati biztosítékot.
7) AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § és 30. § (4) bekezdéseire.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendel el újabb hiánypótlást.
9) Irányadó idő: Budapesti helyi idő.

VII.2) További információk:
Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentumok Szerződéstervezet_végleges.docx, és az 3.
Dokumentáció_végleges elnevezésű része.
A módosított közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban

