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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 

Postai cím: Igló u. 33-35. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1185 Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: hc@szilioffice.hu  

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés  

II.1.2) A szerződés tárgya: „Környezetvédelmi megbízotti és egyéb környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása a HungaroControl 

Zrt. részére” 

II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: 40 vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: [ ] 

II.1.4) A teljesítés helye:  

• HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35. NUTS-kód: HU101 

III. szakasz: Jogi információ 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Adminisztratív információk 

IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: 2017.10.12.  Helyi idő: 8:00 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:  

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott 

címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

mailto:hc@szilioffice.hu


VI.1.2) További információk: 3 

1. Az érdeklődését jelző gazdasági szereplő az I.2) pontban megjelölt kapcsolattartási címre küldendő e-mail tárgyában a 

következőt tűntesse fel: „Érdeklődés jelzése a „Környezetvédelmi megbízotti és egyéb környezetvédelmi szakértői 

feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. részére” 

 

2. Ajánlatkérő a Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények vonatkozásában az alábbiakat írja elő: 

 

                P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás megküldést megelőző három mérlegfordulónappal                      

lezárt üzleti év átlagában a közbeszerzés tárgyából (környezetvédelmi szakértői tevékenység) származó - általános forgalmi 

adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 12.000.000,- Ft-ot. 

                 P2) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik (külön a személysérüléses károk és külön a dologi károk 

esetében is) legalább 50 millió Ft/káresemény biztosítási összegű általános és szakmai felelősségbiztosítással. 

3. Ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények vonatkozásában az alábbiakat írja elő: 

 

                 M1) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 3 évben végzett (befejezett vagy jelenleg is folyamatban lévő) legalább 1-1 darab, minimum 4 milliárd 

HUF árbevételű szervezet ISO 14001, ISO 50001 és ISO 28001 szabvány szerinti menedzsmentrendszerének működtetésére 

és/vagy auditálására vonatkozó referenciával. 

                 A referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referencia több pontra is bemutatható (amennyiben megfelel 

valamennyi feltételnek) azzal, hogy az ajánlatban legalább 2 referencia bemutatása kötelező. 

 
                 M2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni 

kívánt szakemberekkel: 

 

1. legalább 1 fő a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott SZKV 1.1. hulladékgazdálkodás, 1.2. 

levegőtisztaság-védelem, 1.3. víz- és földtani közeg védelem, 1.4. zaj- és rezgésvédelem szakterületen szerzett 

szakértői jogosultsággal rendelkező szakemberrel; 

2. legalább 1 fő a 93/1996. (VII. 4. ) Korm.rendeletben meghatározott tevékenységet folytató, minimum 500 millió 

HUF árbevételű szervezet részére végzett, 5 éves környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására vonatkozó 

gyakorlattal rendelkező szakemberrel; 

3. legalább 1 fő minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező környezetvédelmi termékdíj ügyintézői képesítéssel 

rendelkező szakemberrel, 

4. legalább 1 fő ISO 14001, ISO 50001 és ISO 28001 szabvány szerinti vezető auditori végzettséggel rendelkező 

szakemberrel, aki legalább 5 éves gyakorlattal rendelkezik, 

5. legalább 1 fő fenntarthatósági jelentés készítés területen legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel. 

 

                A szakemberek között átfedés lehetséges, de ajánlattevőknek legalább 3 fő szakember bemutatását és rendelkezésre  

állását kell biztosítania. 

 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2017/10/04 

____________________________________________________________________________________________________

_____ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
 


