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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: Sárospatak Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út. 32.
Város: Sárospatak

Postai irányítószám: 3950

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

Zemplén Quality Bt.
Képviseletében eljár: Szabadka Sándor
Cím:
3980 Sátoraljaújhely, Völgy utca 2.
Telefon/fax :+36 47322703
E-mail: info@kozbeszerzesi.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás X Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya:

Adásvételi szerződés melegaszfalt és emulzió beszerzésére 2017. évben
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi műszaki előírásoknak megfelelő
melegaszfalt és C 60 B1 emulzió beszerzése keverőtelepi átvétellel, felrakodással.
Melegaszfalt:
- AC 11 kopó 50/70,
750 tonna
- AC 8 kopó 50/70,
500 tonna
Emulzió:
- C 60 B 1,
6 tonna
A tényleges mennyiségek a fent megadottaktól - 30 %-kal eltérhetnek
A részletes mennyiségi és műszaki paraméterek az ajánlati dokumentációban kerülnek meghatározásra.
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [14 ] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye: Magyarország, Ajánlattevő telephelye

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
 Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont - Megnevezés: Keverőtelep és Sárospatak közigazgatási határa közötti távolság km-ben megadva

/ Súlyszám:1 2 3

20

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
 Ár szempont - Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:4 80

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt, tekintettel arra, hogy azt a Kbt.
65. § (1) bekezdése nem kötelező jelleggel írja elő. Indoklás:A beszerzés egyedi jellemzői alapján a
teljesítés megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges
Műszaki alkalmasság:

M1) Ajánlattevő, közös ajánlattevő együttesen rendelkezzen az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú
áruszállításából származó, legalább 1 db referenciával. A benyújtott referencia (referenciák)
összértékének el kell érnie a minimum nettó 10 millió forintot;
Szakmai alkalmasság:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő
legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; A nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv
XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt
bármely egyéb követelményt
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

- nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottakat.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)

2017. március 20 15:00

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 V.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn/) 2017/03/10
__________________________________________________________________________________________________________

