14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs

Postai irányítószám: 2040

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítési és
üzemeltetési munkáival kapcsolatos generáltervezői tevékenység végzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozó elvégzendő feladatai
Vállalkozói díj átalány áras elszámolású feladatai
 VBJ évenkénti aktualizálása (1.1) (KKÁT-ÜZIG)
 KKÁT VBJ publikus változatának előállítása (1.2) (KKÁT-ÜZIG)
 KKÁT EBJ évenkénti aktualizálása (1.3) (KKÁT-ÜZIG)
 KKÁT Földrengés, mint súlyos baleseti folyamat vizsgálata (1.4) (KKÁT-ÜZIG)
 KKÁT-ból történő kiszállítás eljárásrendjének kidolgozása (1.5) (KKÁT-ÜZIG)
 NRHT - IBF előkészítése (1.6) (NRHT-ÜZIG)
 KKÁT III. ütem 2. fázis (21-24. sz. kamra) – Megvalósulási tervdokumentáció (1.7) (KKÁT-BERIG)
 KKÁT III. ütem 2. fázis (21-24. sz. kamra) –Üzemeltetési engedélyezési dokumentáció (1.8) (KKÁT-BERIG)
 KKÁT III. ütem 3. fázis (25-28. sz. kamra) –Kiviteli tervdokumentáció (1.9) (KKÁT-BERIG)
 KKÁT III. ütem 4. fázis (29-33. sz. kamra) - Építési engedélyezési tervdokumentáció (1.10) (KKÁT-BERIG)
 KKÁT III. ütem 4. fázis (29-33. sz. kamra) –Kiviteli tervdokumentáció (1.11) (KKÁT-BERIG)
 KKÁT Őrzésvédelmi Központ Tartalék Vezetési Pont - Kiviteli tervdokumentáció (1.12) (KKÁT-BERIG)
 Kiviteli tervek elkészítése a 16. kamra átalakításához (1.13) (KKÁT-BERIG)
 I-K2 tároló kamra vasbeton medence szakaszolt lezárásainak építéstechnológiai kiviteli tervei (1.14) (NRHT-BERIG)
 I-K2 tároló kamra vasbeton medence üzemeltetési engedélyezési feladatai (1.15) (NRHT-BERIG)
 I-K3 tároló kamra vasbeton medence megvalósulási terveinek elkészítése (1.16) (NRHT-BERIG)
 A torlasztói záródugó komplex kiviteli tervcsomagjának és a kivitelezés tenderdokumentációjának összeállítása (1.17)
(NRHT-BERIG)
 Az NRHT aktualizált műszaki tervdokumentációjának 1. módosítása (AMTD1) (1.18) (NRHT-BERIG)
 Az NRHT aktualizált műszaki tervdokumentációjának 2. módosítása (AMTD2). (1.19) (NRHT-BERIG)
 Püspökszilágyi biztonságnövelő intézkedések megvalósulási tervei (1.20) (RHFT-BERIG)
 Püspökszilágyi üzemi épület szellőztető rendszerének megvalósulási tervei (1.21) (RHFT-BERIG)
Vállalkozói díj tételes elszámolású feladatai
 Részvétel az ÜVB munkájában (KKÁT, RHFT, NRHT) (2.1) (KKÁT_NRHT_RHFT-ÜZIG)
 KKÁT fogadóépületi technológiai rendszereinek és az átrakógép irányítástechnikai dokumentációinak egységesítése (2.2)
(KKÁT-ÜZIG)
 KKÁT átrakógép irányítástechnikai karbantartási utasításainak elkészítése (2.3) (KKÁT-ÜZIG)
 RHFT telephelyen a rendszerek, rendszerelemek tervezési élettartam meghatározása. (2.4)(RHFT-ÜZIG)
 Hatósági engedélyezési tevékenység támogatása (2.5) (KKÁT_NRHT_RHFT-ÜZIG)
 Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó specifikációk készítése (2.6) (KKÁT_NRHT_RHFT-ÜZIG)
 RHK Kft. üzemeltetési munkáit támogató tervezői tevékenység (2.7) (KKÁT_NRHT_RHFT-ÜZIG)
 Kiégett fűtőelemek KKÁT-ba történő betárolhatóságának vizsgálata (2.8) (KKÁT-ÜZIG)
 Dokumentációk egységes jelölési kódrendszer adatbázisának vezetése telephelyenként (2.9)(KKÁT_NRHT_RHFT-ÜZIG)




































Alfanumerikus jelölési rendszer folyamatos karbantartása, adatbázis kezelése telephelyenként, valamint egyéb tervezési
tevékenységet folytató vállalkozók támogatása (2.10)(KKÁT_NRHT_RHFT-ÜZIG)
Az RHK Kft. létesítményeinek üzemeltetésével kapcsolatos, Megrendelő által a tervezői naplóban rögzített egyéb
feladatok végrehajtása (2.11) (KKÁT_NRHT_RHFT-ÜZIG)
Telephelyi genplan vezetése_KKÁT (2.12) (KKÁT-BERIG)
KKÁT kiszállító épület koncepció tervének kidolgozása (2.13) (KKÁT-BERIG)
STI kazetták vákumszárításának demonstrálása (2.14) (KKÁT-BERIG)
KKÁT megvalósulási terveinek aktualizálása (2.15) (KKÁT-BERIG)
Hatósági engedélyezési tevékenység támogatása (2.16) (KKÁT-BERIG)
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó specifikációk készítése (2.17) (KKÁT-BERIG)
Tervezői művezetés_KKÁT (2.18) (KKÁT-BERIG)
KKÁT kivitelezési munkáit támogató tervezői tevékenység (2.19) (KKÁT-BERIG)
A KKÁT telephely beruházási munkáival kapcsolatos, Megrendelő által a tervezői naplóban rögzített egyéb feladatok
(2.20)(KKÁT-BERIG)
Az I-K2 tárolókamra nyaktagi záródugó kiviteli tervének és átalakítási engedélyezési tervdokumentációjának kidolgozása
(2.21) (NRHT-BERIG)
I-K4 tárolókamra hulladék-elhelyezési koncepciójának felülvizsgálata. (2.22) (NRHT -BERIG)
I-N1 és I-N2 tárolókamra térkiképzés kiviteli tervének elkészítése (2.23) (NRHT -BERIG)
Közreműködés az NRHT létesítési, ill. üzemeltetési engedélyeinek módosításait megalapozó biztonsági jelentések
összeállításában (2.24) (NRHT -BERIG)
Telephelyi genplan vezetése_NRHT (2.25) (NRHT -BERIG)
Hatósági engedélyezési tevékenység támogatása (2.26) (NRHT -BERIG)
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó specifikációk készítése (2.27) (NRHT -BERIG)
Tervezői művezetés_NRHT (2.28) (NRHT -BERIG)
NRHT kivitelezési munkáit támogató tervezői tevékenység (2.29) (NRHT -BERIG)
Az NRHT telephely beruházási munkáival kapcsolatos, Megrendelő által a tervezői naplóban rögzített egyéb feladatok
(2.30) (NRHT -BERIG)
Püspökszilágy 1. kamrasor rekultiváció engedélyezési tervei (2.31) (RHFT - BERIG)
Püspökszilágy 1. kamrasor rekultiváció kivitelezési tervei (2.32) (RHFT - BERIG)
Püspökszilágyi Biztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis átalakítási engedélyezési tervei (2.33) (RHFT -BERIG)
Püspökszilágyi Biztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis bontási kiviteli tervei (2.34) (RHFT -BERIG)
Püspökszilágyi Biztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis építési engedélyezési tervei (2.35) (RHFT -BERIG)
Püspökszilágyi Biztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis kiviteli tervei (2.36) (RHFT -BERIG)
Az RHFT biztonságnövelő programja során visszatermelt alacsony aktivitástartalmú hulladékok kezelési lehetőségeinek
vizsgálata (2.37) (RHFT -BERIG)
Telephelyi genplan vezetése_RHFT (2.38) (RHFT -BERIG)
Hatósági engedélyezési tevékenység támogatása (2.39) (RHFT -BERIG)
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó specifikációk készítése (2.40) (RHFT -BERIG)
Tervezői művezetés_RHFT (2.41) (RHFT -BERIG)
RHFT kivitelezési munkáit támogató tervezői tevékenység (2.42) (RHFT -BERIG)
Az RHFT telephely beruházási munkáival kapcsolatos, Megrendelő által a tervezői naplóban rögzített egyéb feladatok
(2.43) (RHFT -BERIG)

Az elvégzendő feladatok részletezést a szerződéstervezet 1. sz. melléklete (Tervezői tevékenységek műszaki tartalma) tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második Rész szerinti eljárás.
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt eljárás.
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2016/S 232-422772
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 14612/2016 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: SOM System Kft.
Ajánlattevő címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 25. 1. em. 1.
Ajánlattevő adószáma: 12206894-2-43
Alkalmasságuk indokolása: ajánlattevő a felhívásban előírtaknak megfelelően igazolta, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek.
Értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.

részszempont:

Ajánlati ár (nettó Ft) / súlyszám: 50 Megajánlás: 2 145 736 000 Ft + áfa

2.

részszempont:
A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata
(hónap) / súlyszám: 50
Alszempontok:
-

-

Az ajánlattevő által, a teljesítésbe bevont, T szakterületi jelölésű, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakember, a jogosultság megszerzését követően az „1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról”
hatálya alá tartozó építmények műszaki tervezésében szerzett szakmai tapasztalatának ideje; Megajánlás: 79
hónap
Az Ajánlattevő által, a teljesítésbe bevont, GT szakterületi jelölésű, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakember, a jogosultság megszerzését követően az „1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról”
hatálya alá tartozó építmények műszaki tervezésében szerezett szakmai tapasztalatának ideje; Megajánlás: 88

-

-

hónap
Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevont, V szakterületi jelölésű, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakember, a jogosultság megszerzését követően az „1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról”
hatálya alá tartozó építmények műszaki tervezésében szerzett szakmai tapasztalatának ideje; Megajánlás: 60
hónap
Az Ajánlattevő által, a teljesítésbe bevont, B szakterületi jelölésű, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakember, a jogosultság megszerzését követően az „1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról”
hatálya alá tartozó építmények műszaki tervezésében szerzett szakmai tapasztalatának ideje; Megajánlás: 64
hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

SOM System Kft.
Az értékelés

A
részszempontok
Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

50

10

500

2.1. alszempont: Ajánlattevő által, a
teljesítésbe bevont, T szakterületi
jelölésű,
vagy
azzal
egyenértékű
jogosultsággal rendelkező szakember, a
jogosultság megszerzését követően az
„1996.
évi
CXVI.
törvény
az
atomenergiáról” hatálya alá tartozó
építmények
műszaki
tervezésében
szerzett szakmai tapasztalatának ideje

15

10

150

2.2. alszempont: Az Ajánlattevő által, a
teljesítésbe bevont, GT szakterületi
jelölésű,
vagy
azzal
egyenértékű
jogosultsággal rendelkező szakember, a
jogosultság megszerzését követően az
„1996.
évi
CXVI.
törvény
az
atomenergiáról” hatálya alá tartozó
építmények
műszaki
tervezésében
szerezett szakmai tapasztalatának ideje

15

10

150

2.3. alszempont: Ajánlattevő által a
teljesítésbe bevont, V szakterületi
jelölésű,
vagy
azzal
egyenértékű
jogosultsággal rendelkező szakember, a
jogosultság megszerzését követően az
„1996.
évi
CXVI.
törvény
az
atomenergiáról” hatálya alá tartozó
építmények
műszaki
tervezésében
szerzett szakmai tapasztalatának ideje

10

10

100

1.

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Ajánlati ár (nettó Ft)

2.
A szerződés teljesítésében
résztvevő személyi állomány képzettsége,
szakmai tapasztalata (hónap)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

2.4. alszempont: az Ajánlattevő által, a
teljesítésbe bevont, B szakterületi
jelölésű,
vagy
azzal
egyenértékű
jogosultsággal rendelkező szakember, a
jogosultság megszerzését követően az
„1996.
évi
CXVI.
törvény
az
atomenergiáról” hatálya alá tartozó
építmények
műszaki
tervezésében
szerzett szakmai tapasztalatának ideje

10

10

A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

100

1000

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10 pont
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: 2
Az értékelés módszere:
Ajánlati ár: fordított, a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: SOM System Kft.
Ajánlattevő címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 25. 1. em. 1.
Ajánlattevő adószáma: 12206894-2-43
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2 145 736 000 Ft
Kiválasztásának indoka: az ajánlattevő ajánlata érvényes, és az általa megajánlott ellenszolgáltatás összege megfelel az ajánlatkérő
anyagi fedezetének is.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
• Feladatkód: 1.1 - VBJ évenkénti aktualizálása
• Feladatkód: 1. 7 - KKÁ T Ill. ütem 2. fázis (21-24. sz. kamra) – Megvalósulási
tervdokumentáció
• Feladatkód: 1.8 - KKÁ T III. ütem 2. fázis (21-24. sz. kamra) - Üzemeltetési
engedélyezési dokumentáció
• Feladatkód: 1.9 - KKÁ T III. ütem 3. fázis (25-28. sz. kamra) - Kiviteli
tervdokumentáció
• Feladatkód: 1.10 - KKÁT III. ütem 4. fázis (29-33 . sz. kamra) - Építési engedélyezési
tervdokumentáció
• Feladatkód: 1.11 - KKÁ T Ill. ütem 4. fázis (29-33. sz. kamra) - Kiviteli
tervdokumentáció
• Feladatkód: 1.12 - KKÁ T Őrzésvédelmi Központ Tartalék Vezetési Pont - Kiviteli
tervdokumentáció
• Feladatkód: 1.13 - Kiviteli tervek elkészítése a 16. kamra átalakításához
• Feladatkód: 1.14 - I-K2 tároló kamra vasbeton medence szakaszolt lezárásainak
építéstechnológiai kiviteli tervei

• Feladatkód: 1.16 I-K3 tároló kamra vasbeton medence megvalósulási terveinek
elkészítése
• Feladatkód: 1.17 A torlasztói záródugó komplex kiviteli tervcsomagjának és a
kivitelezés tenderdokumentációjának összeállítása
• Feladatkód: 1.18 - Az NRHT aktualizált műszaki tervdokumentációjának 1.
módosítása (AMTD 1)
• Feladatkód: 1.19 - Az NRHT aktualizált műszaki tervdokumentációjának 2.
módosítása (AMTD2)
• Feladatkód: 1.20 - Püspökszilágyi biztonságnövelő intézkedések megvalósulási tervei
• Feladatkód: 1.21 - Püspökszilágyi üzemi épület szellőztető rendszerének
megvalósulási tervei
• Feladatkód: 2.2 - KKÁ T fogadóépületi technológiai rendszereinek és az átrakógép
irányítástechnikai dokumentációinak egységesítése
• Feladatkód: 2.3 - KKÁ T átrakógép irányítástechnikai karbantartási utasításainak
elkészítése
• Feladatkód: 2.4 - RHFT telephelyen a rendszerek, rendszerelemek tervezési élettartam
meghatározása
• Feladatkód: 2.11 - Az RHK Kft. létesítményeinek üzemeltetésével kapcsolatos,
Megrendelő által a tervezői naplóban rögzített egyéb feladatok végrehajtása
• Feladatkód: 2.18 - Tervezői művezetés KKÁ T
• Feladatkód: 2.19 - KKÁ T kivitelezési munkáit támogató tervezői tevékenység
• Feladatkód: 2.20 - A KKÁ T telephely beruházási munkáival kapcsolatos,
Megrendelő által a tervezői naplóban rögzített egyéb feladatok
• Feladatkód: 2.21 - Az I-K2 tárolókamra nyaktagi záródugó kiviteli tervének és
átalakítási engedélyezési tervdokumentációjának kidolgozása
• Feladatkód: 2.22 I-K4 tárolókamra hulladék-elhelyezési koncepciójának
felül vizsgálata.
• Feladatkód: 2.23 - I-N 1 és I-N2 tárolókamra térkiképzés kiviteli tervének elkészítése
• Feladatkód: 2.24 - Közreműködés az NRHT létesítési, ill. üzemeltetési engedélyeinek
módosításait megalapozó biztonsági jelentések összeállításában
• Feladatkód: 2.28 - Tervezői művezetés NRHT
• Feladatkód: 2.29 - NRHT kivitelezési munkáit támogató tervezői tevékenység
• Feladatkód: 2.30 - Az NRHT telephely beruházási munkáival kapcsolatos,
Megrendelő által a tervezői naplóban rögzített egyéb feladatok
• Feladatkód: 2.31 - Püspökszilágy 1. kamrasor rekultiváció engedélyezési tervei
• Feladatkód: 2.32 - Püspökszilágy 1. kamrasor rekultiváció kivitelezési tervei
• Feladatkód: 2.33 - Püspökszilágyi Biztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis átalakítási
engedélyezési tervei
• Feladatkód: 2.34 - Püspökszilágyi Biztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis bontási
kiviteli tervei
• Feladatkód: 2.35 - Püspökszilágyi Biztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis építési
engedélyezési tervei
• Feladatkód: 2.36 - Püspökszilágyi Biztonsági Intézkedés 3. ütem 2. fázis kiviteli
tervei

• Feladatkód: 2.37 - Az RHFT biztonságnövelő programja során visszatermelt alacsony
aktivitástartalmú hulladékok kezelési lehetőségeinek vizsgálata
• Feladatkód: 2.41 - Tervezői művezetés RHFT
• Feladatkód: 2.42 - RHFT kivitelezési munkáit támogató tervezői tevékenység
• Feladatkód: 2.43 - Az RHFT telephely beruházási munkáival kapcsolatos,
Megrendelő által a tervezői naplóban rögzített egyéb feladatok

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
GOLDER Associates (Magyarország) Zrt. / 11706559-2-41
DINAM Kft. / 10790506-2-42
Karajz Tamás e.v. / 41026582-3-43
Dr. Kerekes Andor Attila e.v. / 57105675-3-43
Mahler-Bau Kft. / 10266177-2-13
LITOszFLÓRA Kft. / 11933368-2-02
MIKROPLAN Kft. / 24803089-2-17
Kober tamás e.v. / 63300903-3-33
RE-AKTÍV Bt. / 28874171-3-13
UNITEF-83 Zrt. / 12108129-2-43
Póka3D Kft. / 12790038-2-43
CK-Trikolor Kft. / 13228237-2-41
SZAK-TERV Szakács és Társa Bt. / 20309954-2-02
PI-HUN Kft. / 10321843-2-43
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 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:
Mahler-Bau Kft. / 10266177-2-13 / - Felhívás III.1.) M2.1.a) pontja
GOLDER Associates (Magyarország) Zrt. / 11706559-2-41 / Felhívás III.1.1) M2.1.b) pontja
MIKROPLAN Kft. / 24803089-2-17 / Felhívás III.1.3) M2.1.c) pontja
Karajz Tamás e.v. / 41026582-3-43 / Felhívás III.1.2) M2.1.d) pontja, III.1.3) M2.2.e) pontja, III.1.3) M2.2.f) pontja
Kober Tamás e.v. / 63300903-3-33 / Felhívás III.1.3) M2.1.e) pontja
RE-AKTÍV Bt. / 28874171-3-13 / Felhívás III.1.2) M2.1.g) pontja
LITOszFLÓRA Kft. /11933368-2-02 / Felhívás III.1.3) M2.1.h) pontja
DINAM Kft. / 10790506-2-42 / Felhívás III.1.3) M2.1.i) pontja
Dr. Kerekes Andor Attila e.v. / 57105675-3-43 / Felhívás III.1.3. M2.2.h) pontja
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2

VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/03/30)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/04/20)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

