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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327668-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Vác: Hulladéklerakóhely-üzemeltetési szolgáltatások
2017/S 158-327668

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 145-299749)

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

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AK15676
Köztársaság út 34.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benyó Balázs
Telefon:  +36 27510106
E-mail: benyo.balazs@vacholding.hu 
Fax:  +36 27510108
NUTS-kód: HU120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vacholding.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vacholding.hu

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

II.1.1) Elnevezés:
Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és
monitoring rendszer üzemeltetése.

II.1.2) Fő CPV-kód
90533000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és
monitoring rendszer üzemeltetése.

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

18/08/2017
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VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 145-299749

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(...)
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább:
M2/A. – 1 fő hulladékgazdálkodási szakértővel, aki rendelkezik 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet
1.1 (SZKV-1.1) szerinti (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (Korm.
rendelet 2. sz. melléklet I./1. pontjában részletezve) és gyakorlati idővel (Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében
részletezve).
M2/B. – 1 fő víz- és földtani közeg védelem szakértővel, aki rendelkezik 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
1. melléklet 1.1 (SZKV-1.1) szerinti (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel (Korm. rendelet 2. sz. melléklet I./1. pontjában részletezve) és gyakorlati idővel (Korm. rendelet 6.
§ (4) bekezdésében részletezve).
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(...)
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább:
M2/A. – 1 fő hulladékgazdálkodási szakértővel, aki rendelkezik 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet
1.1 (SZKV-1.1) szerinti (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (Korm.
rendelet 2. sz. melléklet I./1. pontjában részletezve) és gyakorlati idővel (Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében
részletezve).
M2/B. – 1 fő víz- és földtani közeg védelem szakértővel, aki rendelkezik 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
1. melléklet 1.3 (SZKV-1.3) szerinti (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel (Korm. rendelet 2. sz. melléklet I./3. pontjában részletezve) és gyakorlati idővel (Korm. rendelet 6.
§ (4) bekezdésében részletezve).
1 szakember több pozícióra is jelölhető.

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás megindító felhívás III.1.3) pontját módosítja, amelyet elérhetővé tesz az eljárás iránt
érdeklődő gazdasági szereplők számára.
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