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3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
xÁrubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Sárospatak Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth utca 44.
Város/Község: Sárospatak
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Eszter
Telefon: 06-47/513-244
E-mail: palyazatireferens@sarospatak.hu
Fax: 06-47/311-404
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarospatak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
xEgyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
xEgyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xA fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb

I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzésére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország
NUTS-kód: HU3
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
xA hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi műszaki előírásoknak megfelelő
AC 8 kopó 70/100, AC 11 kopó 50/70, típusú melegaszfalt és emulzió beszerzése keverőtelepi átvétellel,
felrakodással. ( 1. rész), valamint az (Út 2-3.601-3:2009) zúzottkő 0/80-as és zúzottkő 0/22-es
beszerzésére kiszolgálótelepi átvétellel, felrakodással.( 2. rész)
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

44113620-7

További tárgyak: 44113140-8
44113700-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
xegy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi műszaki előírásoknak megfelelő AC 8 kopó 70/100, AC
11 kopó 50/70, típusú melegaszfalt és emulzió beszerzése keverőtelepi átvétellel, felrakodással. ( 1.
rész), valamint az (Út 2-3.601-3:2009) zúzottkő 0/80-as és zúzottkő 0/22-es beszerzésére
kiszolgálótelepi átvétellel, felrakodással.( 2. rész)
1.rész: Melegaszfalt és emulzió beszerzése keverőtelepi átvétellel, felrakodással
Aszfalt AC11 kopó 250 tonna
Aszfalt AC8 kopó 100 tonna
Emulzió 1 tonna
2.rész: Zúzottkő beszerzése kiszolgálótelepi átvétellel, felrakodással
Zúzottkő 0/80-as 700 tonna
Zúzottkő 0/22-es 820 tonna
A tényleges mennyiségek a fent megadottaktól mindkét rész esetében – 20 %-kal eltérhetnek
A részletes mennyiségi és műszaki paraméterek az ajánlati dokumentációban kerülnek meghatározásra.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/07/25 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/12/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Eseti késedelmi kötbér a Vevő telephelyre érkezését követő egy órán belül meg nem kezdett kiszolgálás
esetén minden megkezdett órára az eseti lehívások nettó vételárának 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: az érintett mennyiség nettó vételár 10 %-a
Meghiúsulási kötbér a nettó vételár 30 %-a
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték kifizetése havonta az átvett áru mennyiségéről kiállított
teljesítésigazolás alapján kiállított számla megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül
átutalással történik a Kbt. 130. § alapján.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Nem követelmény. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi gazdálkodó szervezet
létrehozását (projekttársaság), és a dokumentációban adja meg a létrehozandó gazdálkodó szervezettel
kapcsolatos követelményeket, a Kbt.27.§.(2) bekezdése szerint
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben. foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró
ok fennáll.
A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont
kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az
ajánlattevő által a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) b) pontja szerint saját vagy jogelődjének az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó jogszabályok szerinti
beszámolója (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga
előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Később létrejött gazdasági
szereplő esetében a működésének ideje alatt Útépítési alapanyagok körben teljesített áruszállításból
származó árbevételről szóló nyilatkozata. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat

honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha
P1) mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti
években egynél többször negatív, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét.
Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt Útépítési alapanyagok körben
teljesített áruszállításból származó árbevétele érje el a nettó 5 millió forintot.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a P1) pontban meghatározott feltételeknek együttesen kell
megfelelnie
Az ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására is támaszkodhat a Kbt. 55. § (5) és (6) bek szerint.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek ajánlati részenként csatolnia kell 1-1 db :
M1) A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú
szállításainak ismertetését a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint
meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet
16.§ (2) bekezdése szerinti tartalommal (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a
szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Ajánlattevő, közös ajánlattevő együttesen rendelkezzen részenként az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú
áruszállításából származó, legalább 1-1 db referenciával.
A benyújtott referencia (referenciák) nettó összértékének
- Az 1. rész tekintetében el kell érnie a minimum 7 millió forintot;
- a 2. rész tekintetében el kell érnie a minimum 3 millió forintot.
Az ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására is
támaszkodhat a Kbt. 55. § (5) és (6) bek szerint.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
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

Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló 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
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
xAz összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Nettó ajánlati ár.

100

Keverőtelep/kiszolgálótelep és Sárospatak közigazgatási határa közötti távolság km-ben
30
megadva (min.1 - max. 80 km)
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
ZQ-210/2013
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/07/12 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50800 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Fenti ár ÁFÁ-val növelt bruttó érték! Az átutalásokat a Sárospatak Város Önkormányzata. OTP Bank
NyRt.-nél vezetett 11734169-15350095 számú számlájára kell teljesíteni, az eljárás számának (ZQ-210/
2013 "Sárospatak – Aszfalt, zúzottkő") feltüntetésével, vagy készpénzben a 3950 Sárospatak, Rákóczi
u. 32. címen.
Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri ajánlatkérő a Kbt. 50.§ (3) bekezdése szerint
jár el.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/07/12 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
xMagyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/07/12 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32.; Díszterem)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott személyek
lehetnek jelen.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben)igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentációt az ellenérték megfizetéséről szóló igazolás és a
www.kozbeszerzesi.hu honlapról letöltött, jelen eljáráshoz tartozó Regisztrációs lap +36 / 47 / 322-703 as faxszámra történő megküldését követően 2 munkanapon belül küldi meg ajánlatkérő megbízottja a
regisztrációs lapon megadott címre. Az ajánlattétel elősegítése érdekében telefaxon megküldi
Ajánlattevő részére a felhasználónevet és jelszót mellyel a www.kozbeszerzesi.hu címről a
dokumentáció iratmintákat is tartalmazó része szerkeszthető formátumban letölthető, illetve a kiegészítő
tájékoztatás valamint az eljárás során valamennyi irat megtekinthető
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
Valamennyi résszempont esetében 1-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot:
1.sz. részszempont:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61.
szám; 2012. június 1.) ismertetett fordított arányosítás módszere. Ajánlatkérő a „nettó ajánlati ár”
részszempont esetén a pontszámot két tizedes jegyig vizsgálja,az összehasonlítás az ezen
formátumban megjelenő kerekített érték alapján történik a matematikai kerekítés szabályai szerint:
2.sz. részszempont:
A távolságokat egész km-ben kell megadni, minden megkezdett kilométert egy egésznek számítva .
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a keverőtelep és az ajánlatkérő közúti közigazgatási határa közötti

(szilárdburkolatú közúton, az érvényes súlykorlátozások figyelembe vételével meghatározott útvonalon)
mért távolságról. Ajánlatkérő 20 tonnánál nagyobb össztömegű járművekkel is végezheti a szállítást. A
legkisebb megadható távolság 1 km. A közigazgatási határpontok pontos koordinátáit a
dokumentációban adja meg ajánlatkérő.
Az ajánlat értékelése pontkiosztás módszerével történik:
Az egyes megadható távolságok pontértékei az alábbiak szerint alakulnak:
Távolság
(km) pontszám
1-5 10
6-10 9
11-15 8
16-20 7
21-30 6
31-40 5
41-50 4
51-60 3
61-70 2
71-80 1
Érvénytelen az ajánlat, ha a keverőtelep és az üzemmérnökség közötti távolság meghaladja a 80 km-t,
illetve érvénytelen továbbá az ajánlat, amennyiben nem egész km-t ad meg Ajánlattevő.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a Kbt. 124.§ (4) és (5) bekezdése szerint a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) jogosult szerződést kötni,
ha őt az összegezésben megjelölte
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak:
III.2.2. pont P1) alpont, valamint III.2.3. pont M1) alpont.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
a) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget.
b) Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy
- a felhívás feltételeit elfogadja (a Kbt. 60. § (3) bekezdése)
- a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (a Kbt. 60. § (5) bekezdése)
c) Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, valamint az eredeti példánnyal mindenben egyező,
elektronikus, nem szerkeszthető formában ( például pdf formátumban) 1 db CD-n, DVD-n vagy pendriveon, zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a címzést, az
ajánlattevő nevét, címét, a „ZQ-210/ 2013 "Sárospatak – Aszfalt, zúzottkő” hivatkozást, valamint „ A
BONTÁSI ÜLÉSEN NYITHATÓ FEL !” feliratot. Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető
tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" vagy "másolat" feliratnak. A
példányok tartalma közötti eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. A benyújtandó
ajánlatok részletes tartalmi és formai előírásai a dokumentációban vannak meghatározva. A postán
feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül az Ajánlattételi felhívás I.1 pontban megjelölt címen. Az ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
d) Az ajánlatba becsatolandó
- ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek ill. alvállalkozónak hatályos cégkivonata szerinti adataiban
folyamatban lévő változás esetén a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példánya
- Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája másolatban.
- Egyéb, az Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció, valamint a Kbt. által előírt, de itt külön nem nevesített
dokumentum.
e) Az ajánlathoz csatolt valamennyi iratot, dokumentumot elegendő egyszerű másolatban becsatolni a
Kbt. 36.§. (3) bekezdése szerint.
f) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124.§ (4) bekezdés rendelkezéseit.
g) Ajánlatkérő fenntartja az eljárást megindító felhívás módosításának illetve visszavonásának jogát,

mely esetben a Kbt. hatályos szabályainak megfelelően jár el.
h) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) a), b) pontja szerinti nyilatkozatát,
nemleges tartalom esetén is.
i) Közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, illetve a
szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk
j) Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni
az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a
Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek
k)További információ az eljárást megindító felhívás A. melléklet I) pontja szerinti címen, kizárólag faxon
vagy e-mail útján feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó
szabályokat a Kbt. 45.§ , illetve 122.§ (5) bekezdés rendelkezései tartalmazzák.
l) Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem részletezett kérdésekben az eljárást
megindító felhívás megküldésének napján hatályos Kbt. szabályai szerint kell eljárni.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/06/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Zemplén Quality Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Bt.
Postai cím: Völgy utca 2.
Város/Község: Sátoraljaújhely
Postai irányítószám: 3980
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabadka Sándor üzletvezető
Telefon: 20/3267455
E-mail: info@kozbeszerzesi.hu
Fax: 47/322703
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Zemplén Quality Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Bt.
Postai cím: Völgy utca 2.
Város/Község: Sátoraljaújhely
Postai irányítószám: 3980
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabadka Sándor üzletvezető
Telefon: 20/3267455
E-mail: info@kozbeszerzesi.hu
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:

Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)----------------B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Melegaszfalt és emulzió beszerzése keverőtelepi átvétellel, felrakodással
1) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi műszaki előírásoknak megfelelő
AC 8 kopó 70/100, AC 11 kopó 50/70, típusú melegaszfalt és emulzió beszerzése keverőtelepi átvétellel,
felrakodással.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

44113620-7

További tárgyak: 44113700-2
3) Mennyiség
Aszfalt AC11 kopó 250 tonna
Aszfalt AC8 kopó 100 tonna
Emulzió 1 tonna
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/07/25 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/12/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Zúzottkő beszerzése kiszolgálótelepi átvétellel, felrakodással
1) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés az Út 2-3.601-3:2009 útügyi előírásnak megfelelő zúzottkő 0/80-as és zúzottkő
0/22-es beszerzésére kiszolgálótelepi átvétellel, felrakodással.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44113140-8
3) Mennyiség
Zúzottkő 0/80-as 700 tonna
Zúzottkő 0/22-es 820 tonna
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/07/25 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/12/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------

