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I. szakasz: Ajánlatkérő

https://www.univerzalbeszerzo.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 00000000Fax:+36 203649034Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.dmrvzrt.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 00000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő TársaságAjánlatkérő 
neve:

DMRV szennyvíziszap szállítás és hasznosításKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000701202022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz
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10863877244

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Babanics Rita
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+36 203649034
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Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű 
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25719499243

Hamzsabégi Út 37

Budapest HU11 1114

Babanics Rita

dr.babanics.
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https://www.univerzalbeszerzo.hu/
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

101A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 101-281250A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

A DMRV Zrt-nél a szennyvíztisztítás során keletkező kommunális eredetű víztelenített szennyvíziszapnak (EWC190805) a keletkezés 
helyszínéről hatóságilag engedélyezett telephelyre való elszállítása és hasznosítása az engedélyeknek és a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően a Műszaki leírásban meghatározottak szerint 4 részben.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

DMRV szennyvíziszap szállítás és hasznosítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Második rész XV. fejezete

Uniós Nyílt eljárás
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti bírálat alapján – a hiánypótlásával együttesen – 
megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá 
az alkalmassági követelmények alátámasztására szolgáló igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a 
megfelelő adatbázisokban elvégzett ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá. 

13320212243EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár 
Utca 20. II. em. 220.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

00

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

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési 
szempont szerint értékelte.
Az értékelés szerint az EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta az egyetlen és egyben 
legalacsonyabb összegű ajánlatot.

Szöveges értékelés:

EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot mind a négy részre vonatkozóan, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó 
jogszabályok, az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok 
formailag és tartalmilag megfelelőek, teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek.

Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Nettó ajánlati ár (Ft): 396 000 000

13320212243EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 1116 Budapest, 
Temesvár Utca 20. II. em. 220.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Váci telephelyRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat határozta meg egyedüli értékelési szempontként.
Ajánlattevő nyújtott be az adott rész tekintetében ajánlatot.

Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Nettó ajánlati ár (Ft): 484 000 000

13320212243EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 1116 Budapest, 
Temesvár Utca 20. II. em. 220.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Dunakeszi telephelyRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

hulladék hasznosítás és szállítás

Karakterkorlát miatt részletezve a VI.1.10. pontban

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti bírálat alapján – a hiánypótlásával együttesen – 
megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá 
az alkalmassági követelmények alátámasztására szolgáló igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a 
megfelelő adatbázisokban elvégzett ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá. 

13320212243EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár 
Utca 20. II. em. 220.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési 
szempont szerint értékelte.
Az értékelés szerint az EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta az egyetlen és egyben 
legalacsonyabb összegű ajánlatot.

Szöveges értékelés:

EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

Szennyvíziszap hasznosítása és szállítása

Karakterkorlát miatt részletezve a VI.1.10. pontban



EKR000701202022

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési 
szempont szerint értékelte.
Az értékelés szerint az EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta az egyetlen és egyben 
legalacsonyabb összegű ajánlatot.

Szöveges értékelés:

EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot mind a négy részre vonatkozóan, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó
jogszabályok, az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok
formailag és tartalmilag megfelelőek, teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek.

Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Nettó ajánlati ár (Ft): 378 120 000

13320212243EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 1116 Budapest, 
Temesvár Utca 20. II. em. 220.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Szentendrei, pilisvörösvári, piliscsabaiRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

Igen
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13320212243EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 1116 Budapest, 
Temesvár Utca 20. II. em. 220.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - Gödöllői, veresegyházi, csömöri telephelyekRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti bírálat alapján – a hiánypótlásával együttesen – 
megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá 
az alkalmassági követelmények alátámasztására szolgáló igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a 
megfelelő adatbázisokban elvégzett ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá. 

13320212243EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár 
Utca 20. II. em. 220.

hulladék hasznosítás és szállítás

Karakterkorlát miatt részletezve a VI.1.10. pontban

Igen
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti bírálat alapján – a hiánypótlásával együttesen –
megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá 
az alkalmassági követelmények alátámasztására szolgáló igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a 
megfelelő adatbázisokban elvégzett ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá. 

13320212243EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár 
Utca 20. II. em. 220.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési
szempont szerint értékelte.
Az értékelés szerint az EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta az egyetlen és egyben 
legalacsonyabb összegű ajánlatot.

Szöveges értékelés:

EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot mind a négy részre vonatkozóan, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó 
jogszabályok, az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok 
formailag és tartalmilag megfelelőek, teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek.

Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Nettó ajánlati ár (Ft): 354 200 000

hulladék hasznosítás és szállítás

Karakterkorlát miatt részletezve a VI.1.10. pontban
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Karakterkorlát miatt részletezve minden egyes rész tekintetében az alvállalkozók nevei és adószámai:

1.-4. részre vonatkozóan a nevesített alvállalkozók minden egyes rész tekintetében:
        REG Kft. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 10271236-2-41
        Pro-Komposzt Kft. 2330 Dunaharaszti, Klapka u. 2. 24959472-2-13
         Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos S. út 4. 10893850-2-44
        KÖRÉP-SZOLG Kft. 2330 Dunaharaszti, Petőfi S. u 53. 12746314-2-13
        Laczi és Fiai Kft. 6758 Röszke, kült. hrsz. 033/29 12530858-2-06
        DIMER Kft. 1188 Budapest, Lőrinci u. 17. A ép 12315260-2-43
        Vértes és Vidéke Kft. 2855 Bokod, Fő utca 77/e 13795854-2-11

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2022.07.27

2022.07.27
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