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8.  melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név: 

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Postai cím: 

Dózsa György u. 55-61. 

Város/Község: 

Paks 
Postai 

irányítószám: 

7030 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály II. emelet 

232. irodahelyiség 

Címzett: Hoffmann Zoltánné 

Telefon: +36 75 500512 

E-mail: 

kozbeszerzes@paks.hu  

Fax: +36 75 519082 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név: 

Strabag - MML Kft. és Magyar Aszfalt Kft. közös ajánlattevők 

Postai cím: 

Daróczi út 30. 

Város/Község: 

Budapest 

 

Postai 

irányítószám: 

1113  

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Strabag - MML Kft 
Címzett: Murber Zoltán 

Telefon: +36 1 3728101 

E-mail: 

zoltan.murber@strabag.com  

Fax: +36 1 2090766 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL): 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks 

és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére hulladékkezelő központ 

kivitelezésére. (Szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005. magyar nyelvű kiadása 
alapján.) 

II.1.2) A szerződés tí pusa és a teljesí tés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 

megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

X Építési beruházás                         Árubeszerzés                              Szolgáltatás 

megrendelés                             

Kivitelezés 

Tervezés és 

kivitelezés 

Kivitelezés, 

bármilyen 

eszközzel, módon, 

az ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

X 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória 

száma:            ••  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. 

és 4. mellékletében)  

 

 

 

Építési 

koncesszió 

 Szolgáltatási 

koncesszió            

A teljesítés helye: 
7030 Paks, Hulladékkezelő központ, 0299/5 hrsz-ú ingatlan. 

NUTS-kód HU 233 

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2012/04/03 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

Tárgya: 
Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és 

Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére hulladékkezelő központ 

kivitelezésére. (Szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv 2005. magyar nyelvű kiadása 
alapján.) 

Mennyisége: 
Munka megnevezése 

1./ Mechanikai előkezelő csarnok elkészítése, 28 x 72 m / 7,00 m méretben, ebből 28 x 42 m 
fedett nyitott kivitelben és 28 x 30 m fedett zárt kivitelben: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1140,36 m2 + 841,35 m2 
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- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség1140,36 m2 + 840 m2 / 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
1,35 m2 
2./ Hulladéklerakó medence: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 160000,0 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 160000,0 m3 

3./ 5 m3-es csurgalékvíz gyűjtő akna a mechanikai előkezelő épület csurgalékvizeinek 

gyűjtésére zsompok építése: - kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 5 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 5 m3 
4./ Gépszín, kompaktor részére: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 101,63 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 100 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
1,63 m2 

5. /Veszélyes hulladék gyűjtő konténer: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 12,17 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 12 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
0,17 m2 

6./ Elektronikai hulladék gyűjtő konténer: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 12,17 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 12 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
0,17 m2 
7./ Gumiabroncs tároló tér lehatároló beton támfal elemek: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 16 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 16 db 
8./ Iroda/felügyeleti konténer: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 12,28 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 12 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből 
elszámolható 
mennyiség 0,28 m2 

9./ 5 m3-es szennyvízgyűjtő akna az iroda konténerhez: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 5 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 5 m3 

10./ Szociális- és fürdő épület 26 fő fekete-fehér és 4 fő fehér öltözővel: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 130,43 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 130,43 m2 

11./ 20 m3-es szennyvízgyűjtő akna szociális és készenléti épülethez: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 20 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 20 m3 

12./ Új fatüzelésű kazán max. 50 kW és gépészeti berendezések: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 
13./ Készenléti épület átépítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 139,58 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 139,58 m2 
14./ Hulladékudvar: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 682,47 m2 
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- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 670 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
12,47 m2 
15./ Felhajtórámpa a hulladékudvarhoz: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 170,86 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 170,86 m2 
16./ Hulladékudvar lefedése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 208 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 208 m2 

17./ Épületgépészet/ csarnoképület fűtés szellőzés: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 841,35 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 840 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
1,35 m2 
18./ Vagyonvédelemi rendszer: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

19./ Belső üzemterületi világítás és erősáramú hálózat : 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

20./ Új fogyasztásmérés kialakítása, mért fővezeték (betáp. kábelek) kiépítése a fogyasztói 

főelosztó tábláig: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

21./ Gépkezelő fülke 3x4m, túlnyomásos: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 
22./ 6,0 m széles aszfaltút 554 m hosszon + 30m2 sárrázó: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 4005,68 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 3321,6 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
684,8 m2 
23./ Zúzalékos út 103,5 m hosszon: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 303,46 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 266,67 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
36,79 m2 

24./ Homokterítésű út: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 526,13 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 462,33 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
63,8 m2 

25./ Csapadékvíz elvezető földárok az út mellett: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 474,55 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 474,55 m 

26./ Csapadékvíz elvezető burkolt árok az út mellett: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 48,70 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 30 m 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
18,7 m 
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27./ Manipulációs tér térburkolata C30/37-32-XF4 vasalt kavicsbeton 
burkolat: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 3823,22 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 3800 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
23,22 m2 
28./ Térburkolat és csarnoképület csapadékvíz elvezetése (zárt csatorna): 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 482 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 420 m 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 62 
m 
29./ Csapadékvíz szikkasztó modul: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 2 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 1 
db 
30./ Tartalék oltóvíz tároló: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 
31./ Kerékmosó: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

32./ 12 férőhelyes személyzeti parkoló: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

33./ Beton burkolatú járda építése a szociális épülettől a mechanikai előkezelő épületig: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 117 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 117 m2 

34./ Belső ivóvíz hálózat: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 640,15 fm 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 590 fm 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
50,15 fm 

35. Talajvíz figyelőkutak építése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 9,80 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 9,80 m 

36./ Csapadékvíz elvezető árok építése a hulladéklerakó körül: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 620 fm m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 620 fm 
37. Földkitermelés a depónia területén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 3269,00 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 3269,00 m3 

38./ Töltésépítés a depónia területén (töltés építés, töltés tömörítés, rézsűképzés töltésrézsűn): 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 26004 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 23786 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
2218 m3 

39./ Kiegyenlítő réteg 20 cm vastagságban a lerakó felületén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 26040 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 25700 m2 
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- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 340 
m2 
40./ Gázkutak építési munkái: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 4 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 4 db 

41./ Területelőkészítés, tereprendezés a lerakó és csurgalékvíz medence helyén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 28156 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 27890 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 266 
m2 
42./ Altalaj tömörítés nagy felületen a lerakó és csurgalékvíz medence helyén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 28156 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 27890 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 266 
m2 

43./ Geoszintetikus agyagszőnyeg beépítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 20358 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 20358 m2 

44./ Szigetelést ellenőrző geofizikai monitoring rendszer építése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 20358 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 20358 m2 

45./ 2,5 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 20358 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 20358 m2 

46./ 1200 g/m2 geotextília védőréteg beépítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 20358 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 20358 m2 
47./ Árkos szivárgóhálózat: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 260 fm 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 260 fm 
48./ Osztályozott mosottkavics szivárgópaplan építése 50 cm vastagságban: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 8608 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 8608 m3 
49./ Terfil geotextília beépítése szivárgóréteg fölé: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 17488 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 17488 m2 
50./ Csurgalékvíz aknák és vezetékek: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 2 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 2 db 

51./ Földkitermelés a 1850 m3-es csurgalékvíz gyűjtő medence helyén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 5530 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 2640 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
2889 m3 

52./ Kiegyenlítő réteg 20 cm csurgalékvíz gyűjtő medence helyén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 2116 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1758 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 358 
m2 

53./ Geoszintetikus agyagszőnyeg beépítése csurgalékvíz gyűjtő medence 
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helyén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1848 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1758 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 90 
m2 

54./ Szigetelést ellenőrző szondahálózat építése csurgalékvíz medencéhez: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1848 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1758 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 90 
m2 

55./ 2,0 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése csurgalékvíz gyűjtő medencéhez: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1848 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1758 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 90 
m2 
56./ Komposztáló telep térburkolata C30/37-32-XF4 vasalt kavicsbeton 
burkolat: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 6273 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 6273 m2 

57./ Csapadékvíz elvezető burkolt árok a komposztáló telep körül: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 173,30 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 173,30 m 
58./ Csurgalékvíz akna szivattyúk és vezetékek: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 2 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 1 
db 

59./ 400 m3-es szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

60./ 2,5 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 8321 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 8308 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 13 
m2 

61./ Tároló és előkezelő tér: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

62./ Fásítás kocsányos tölgyből csemetével 3 sorban: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1000 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1000 db 
63./ Kerítés: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1691,7 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1691,7m 

64./ Térburkolat építéséhez bevágási szelvény bővítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 8885 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
8885 m3 
65./ Térburkolat építéséhez talajtömörítés elvégzése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 7266 m3 
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- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
7266 m3 
66./ Térburkolat építéséhez szórt alap készítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 7266 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
7266 m3 
67./ Hulladékudvar építéshez feltöltés készítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1.619 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
1619 m3 
68./ Hulladékudvar építéséhez talajtömörítés elvégzése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1.619 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 
1619 m3 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék 

Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 
45.22.21.00-0  

További 

tárgy(ak) 

45.22.21.10-3 
45.10.00.00-8 
45.11.23.10-1 
45.24.71.30-0 
45.26.26.40-9 
45.31.61.00-6 

 

 

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE 

 

Az ellenszolgáltatás összege 

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az 

összes szerződést, részt és opciót beleértve) 

Áfa 

nélkül 

Áfával    Áfa (%) 

Érték: 833.827.691,-                                         Pénznem: HUF X       •• ,•  

 

  II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

 

Az időtartam hónapban: ••  vagy  napban: 385   (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés:           •••• /  •• /••      (év/hó/nap)    

Befejezés:       •••• /•• /••       (év/hó/nap)  

 

VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: •••• /  •• /••      

(év/hó/nap)    

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        •••• /  •• /••      (év/hó/nap)  

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                             igen             X nem   
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ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 

2013/04/17     (év/hó/nap)    

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013/04/29     (év/hó/nap)    

 

II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 

ELLENSZOLGÁLTATÁS  

 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 

1./ Mechanikai előkezelő csarnok elkészítése, 28 x 72 m / 7,00 m méretben, ebből 28 x 42 m fedett 
nyitott kivitelben és 28 x 30 m fedett zárt kivitelben: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1140,36 m2 + 841,35 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség1140,36 m2 + 840 m2 / 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 1,35 m2 
2./ Hulladéklerakó medence: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 160000,0 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 160000,0 m3 

3./ 5 m3-es csurgalékvíz gyűjtő akna a mechanikai előkezelő épület csurgalékvizeinek gyűjtésére 
zsompok építése: - kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 5 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 5 m3 
4./ Gépszín, kompaktor részére: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 101,63 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 100 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 1,63 m2 

5. /Veszélyes hulladék gyűjtő konténer: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 12,17 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 12 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 0,17 m2 

6./ Elektronikai hulladék gyűjtő konténer: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 12,17 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 12 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 0,17 m2 
7./ Gumiabroncs tároló tér lehatároló beton támfal elemek: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 16 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 16 db 
8./ Iroda/felügyeleti konténer: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 12,28 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 12 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből 
elszámolható 
mennyiség 0,28 m2 

9./ 5 m3-es szennyvízgyűjtő akna az iroda konténerhez: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 5 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 5 m3 

10./ Szociális- és fürdő épület 26 fő fekete-fehér és 4 fő fehér öltözővel: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 130,43 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 130,43 m2 
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11./ 20 m3-es szennyvízgyűjtő akna szociális és készenléti épülethez: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 20 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 20 m3 

12./ Új fatüzelésű kazán max. 50 kW és gépészeti berendezések: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 
13./ Készenléti épület átépítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 139,58 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 139,58 m2 
14./ Hulladékudvar: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 682,47 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 670 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 12,47 m2 
15./ Felhajtórámpa a hulladékudvarhoz: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 170,86 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 170,86 m2 
16./ Hulladékudvar lefedése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 208 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 208 m2 

17./ Épületgépészet/ csarnoképület fűtés szellőzés: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 841,35 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 840 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 1,35 m2 
18./ Vagyonvédelemi rendszer: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

19./ Belső üzemterületi világítás és erősáramú hálózat : 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

20./ Új fogyasztásmérés kialakítása, mért fővezeték (betáp. kábelek) kiépítése a fogyasztói főelosztó 
tábláig: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

21./ Gépkezelő fülke 3x4m, túlnyomásos: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 
22./ 6,0 m széles aszfaltút 554 m hosszon + 30m2 sárrázó: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 4005,68 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 3321,6 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 684,8 m2 
23./ Zúzalékos út 103,5 m hosszon: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 303,46 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 266,67 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 36,79 m2 

24./ Homokterítésű út: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 526,13 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 462,33 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 63,8 m2 

25./ Csapadékvíz elvezető földárok az út mellett: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 474,55 m 
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- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 474,55 m 

26./ Csapadékvíz elvezető burkolt árok az út mellett: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 48,70 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 30 m 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 18,7 m 
27./ Manipulációs tér térburkolata C30/37-32-XF4 vasalt kavicsbeton 
burkolat: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 3823,22 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 3800 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 23,22 m2 
28./ Térburkolat és csarnoképület csapadékvíz elvezetése (zárt csatorna): 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 482 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 420 m 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 62 m 
29./ Csapadékvíz szikkasztó modul: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 2 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 1 db 
30./ Tartalék oltóvíz tároló: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 
31./ Kerékmosó: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

32./ 12 férőhelyes személyzeti parkoló: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

33./ Beton burkolatú járda építése a szociális épülettől a mechanikai előkezelő épületig: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 117 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 117 m2 

34./ Belső ivóvíz hálózat: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 640,15 fm 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 590 fm 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 50,15 fm 

35. Talajvíz figyelőkutak építése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 9,80 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 9,80 m 

36./ Csapadékvíz elvezető árok építése a hulladéklerakó körül: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 620 fm m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 620 fm 
37. Földkitermelés a depónia területén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 3269,00 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 3269,00 m3 

38./ Töltésépítés a depónia területén (töltés építés, töltés tömörítés, rézsűképzés töltésrézsűn): 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 26004 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 23786 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 2218 m3 

39./ Kiegyenlítő réteg 20 cm vastagságban a lerakó felületén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 26040 m2 
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- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 25700 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 340 m2 
40./ Gázkutak építési munkái: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 4 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 4 db 

41./ Területelőkészítés, tereprendezés a lerakó és csurgalékvíz medence helyén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 28156 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 27890 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 266 m2 
42./ Altalaj tömörítés nagy felületen a lerakó és csurgalékvíz medence helyén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 28156 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 27890 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 266 m2 

43./ Geoszintetikus agyagszőnyeg beépítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 20358 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 20358 m2 

44./ Szigetelést ellenőrző geofizikai monitoring rendszer építése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 20358 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 20358 m2 

45./ 2,5 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 20358 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 20358 m2 

46./ 1200 g/m2 geotextília védőréteg beépítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 20358 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 20358 m2 
47./ Árkos szivárgóhálózat: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 260 fm 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 260 fm 
48./ Osztályozott mosottkavics szivárgópaplan építése 50 cm vastagságban: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 8608 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 8608 m3 
49./ Terfil geotextília beépítése szivárgóréteg fölé: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 17488 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 17488 m2 
50./ Csurgalékvíz aknák és vezetékek: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 2 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 2 db 

51./ Földkitermelés a 1850 m3-es csurgalékvíz gyűjtő medence helyén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 5530 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 2640 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 2889 m3 

52./ Kiegyenlítő réteg 20 cm csurgalékvíz gyűjtő medence helyén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 2116 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1758 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 358 m2 

53./ Geoszintetikus agyagszőnyeg beépítése csurgalékvíz gyűjtő medence 
helyén: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1848 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1758 m2 
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- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 90 m2 

54./ Szigetelést ellenőrző szondahálózat építése csurgalékvíz medencéhez: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1848 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1758 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 90 m2 

55./ 2,0 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése csurgalékvíz gyűjtő medencéhez: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1848 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1758 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 90 m2 
56./ Komposztáló telep térburkolata C30/37-32-XF4 vasalt kavicsbeton 
burkolat: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 6273 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 6273 m2 

57./ Csapadékvíz elvezető burkolt árok a komposztáló telep körül: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 173,30 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 173,30 m 
58./ Csurgalékvíz akna szivattyúk és vezetékek: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 2 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 1 db 

59./ 400 m3-es szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

60./ 2,5 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 8321 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 8308 m2 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 13 m2 

61./ Tároló és előkezelő tér: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1 db 

62./ Fásítás kocsányos tölgyből csemetével 3 sorban: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1000 db 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1000 db 
63./ Kerítés: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1691,7 m 

- teljes mennyiségből támogatásból elszámolható mennyiség 1691,7m 

64./ Térburkolat építéséhez bevágási szelvény bővítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 8885 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 8885 m3 
65./ Térburkolat építéséhez talajtömörítés elvégzése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 7266 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 7266 m3 
66./ Térburkolat építéséhez szórt alap készítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 7266 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 7266 m3 
67./ Hulladékudvar építéshez feltöltés készítése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1.619 m3 

- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 1619 m3 
68./ Hulladékudvar építéséhez talajtömörítés elvégzése: 
- kiviteli terve szerinti teljes mennyiség 1.619 m3 
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- teljes mennyiségből támogatásból nem, ajánlatkérői sajáterőből elszámolható mennyiség 1619 m3 

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket 

kérjük megadni számokkal] 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték: 833.827.691,-                                   Pénznem:  HUF X          •• ,•  

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót 

tartalmazó hirdetménnyel 

meghirdetett meghívásos  

 Időszakos előzetes tájékoztatót 

tartalmazó hirdetménnyel 

meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett tárgyalásos 

 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 
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Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

 A Kbt. 123. §-a 

szerinti, szabadon 

kialakított eljárás 

  A Kbt. 123. §-a szerinti, 
szabadon kialakított eljárás 

 

A Kbt. Második Részében 

meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az 

alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás 

első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás 

első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás 

első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás 

első részében hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

  A Kbt. Második Részében 

meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak 

szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          

VAGY 

X Az összességében legelőnyösebb ajánlat                

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

 Egyéb: 
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III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA 

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott 

esetben)                                   

 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:  •••• /S ••• -•••••••     

A hirdetmény közzétételének időpontja:  •••• /•• /••  (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 32955 / 2011 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/12/28  (év/hó/nap)                

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott 

esetben)                                   

Dátum: •••• /•• /••  (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: •••• /S ••• -•••••••        

A hirdetmény közzétételének időpontja:  •••• /•• /••  (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5439 / 2012 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja 2012/04/09 (év/hó/nap)                  

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?           X   igen    nem  

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: - 

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 

 

IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS 

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?                igen    nem 

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:  
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IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

 

IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?                                                             igen   X nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre                                   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: •••• /•• /••  (év/hó/nap)                  

 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍ TŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

Az ajánlatkérő a 2003. évi CXXIX. törvény (régi Kbt., továbbiakban: Kbt.) szerinti egyszerű 

nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. 

Az ajánlatkérő a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 számú projekt végrehajtása során, a 

hulladékkezelő központ kivitelezésére vonatkozó eljárásában a szerződéses feltételeket a Kbt. 
és végrehajtási rendeletei, a támogatás igénybevételét szabályozó jogszabályok és a FIDIC 

Piros Könyv 2005. magyar nyelvű kiadása (továbbiakban: FIDIC) előírásai szerint határozta 

meg. A FIDIC rendszerben – ha tartalékkeret alkalmazására kerül sor – a szerződés áll az 

Egyösszegű Ajánlati Árból (nettó Ft, tartalékkeret nélkül) és a Tartalékkeretből, mely együtt a 

Szerződés Elfogadott Végösszege. Az ajánlatkérő bírálati részszempontként előírta az 

ajánlattevők számára az Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül) megadását, a 
Tartalékkeretet pedig egységesen 40.000.000,- Ft összegben határozta meg. A nyertes  

ajánlattevő Egyösszegű Ajánlati Ára (nettó Ft, tartalékkeret nélkül) 833.827.691,- Ft, míg a 

tartalékkeret nettó 40.000.000,- Ft, ami együttesen a Szerződés Elfogadott Végösszege nettó 

873.827.691,- Ft. A Tartalékkeret felhasználásának részletes feltételeit az ajánlatkérő a 

szerződésben rögzítette. A szerződés teljesítése során tartalékkeret felhasználására nem került 
sor, így a szerződéses feltételek szerint a nyertes ajánlattevőt a tartalékkeretből nem illeti meg 
díjazás. A szerződésből a nyertes ajánlattevőt megillető Egyösszegű Ajánlati ár (nettó Ft, 

tartalékkeret nélkül), azaz a 833.827.691,- Ft a nyertes ajánlattevőnek hiánytalanul 

megfizetésre került, ezzel a szerződés mindkét fél általi teljesítése megtörtént. 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

A hirdetményben foglaltakkal egyért. 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍ TÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2013/05/17  (év/hó/nap) 

 


