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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
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Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Országos közutak üzemeltetése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kőanyagok beszerzése 2019
Hivatkozási szám: EKR000983912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Útépítési eruptív (bazalt és/vagy andezit és/vagy gránit, 1-6. részek) és üledékes (dolomit és/vagy
mészkő, 7-13. részek) zúzott kő szállítása (adás-vétele) a dokumentációban meghatározottak szerint,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt mérnökségi telephelyeire 24 hónap határozott időtartamra
kötött adásvételi keretszerződés szerint, legfeljebb az ajánlati részenként megjelölt keretösszeg
erejéig, Ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2161428769 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Eruptív kőzet Baranya,Bács-Kiskun,Somogy és Tolna
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU232,HU233,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek
illetékességébe tartozó úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési eruptív zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 154 904 086,- Ft keretösszeg erejéig,
ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az
eruptív kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
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Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési eruptív zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget
jelöli meg: 8.792 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait.
Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap)
20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5)Ár szempont:
1.1Ártáblázat nettó összesen díja(nettó Ft)-Súlyszám:70
1.2.Többlet szállítás díja(nettó Ft/tonnakm)–Súlyszám:10
II.2.1)
Elnevezés: Eruptív kőzet Békés és Csongrád megyékbe
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés és
Csongrád megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek illetékességébe tartozó úthálózat
bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési eruptív zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 529 051 957,- Ft keretösszeg erejéig,
ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az
eruptív kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési eruptív zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget
jelöli meg: 21.091 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Eruptív kőzet Győr-M-Sopron,Veszprém,Vas és Zala
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU221,HU222,HU223 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas és Zala megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek
illetékességébe tartozó úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési eruptív zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 512 201 156,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő
általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az eruptív
kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési eruptív zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget
jelöli meg: 29.505 tonna tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Eruptív kőzet Fejér, Komárom-Esztergom és Pest
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU211,HU212 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér,
Komárom-Esztergom és Pest megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek illetékességébe
tartozó úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési eruptív zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 204 452 901,- Ft keretösszeg erejéig,
ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az
eruptív kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési eruptív zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget
jelöli meg: 10.426 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
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kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Eruptív kőzet BAZ,Heves,Nógrád és JNSZ megyékbe
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és JNSZ megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek
illetékességébe tartozó úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési eruptív zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 230 404 277,- Ft keretösszeg erejéig,
ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az
eruptív kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési eruptív zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget
jelöli meg: 11.815 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
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szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Eruptív kőzet Hajdú-Bihar és SzSzB megyékbe
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek illetékességébe
tartozó úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési eruptív zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 302 834 892,- Ft keretösszeg erejéig,
ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az
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eruptív kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési eruptív zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget
jelöli meg: 15.808 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Üledékes kőzet Bács-Kiskun,Békés és Csongrád
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek
illetékességébe tartozó úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 89 864 479,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő
általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes
kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
mennyiséget jelöli meg: 5.527 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Üledékes kőzet Somogy és Tolna megyékbe
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy és Tolna
megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek illetékességébe tartozó úthálózat bármely
pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 39 770 559,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő
általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes
kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
mennyiséget jelöli meg: 3.501 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Üledékes kőzet Győr-M-Sopron,Veszprém,Vas és Zala
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU221,HU222,HU223 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas és Zala megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek
illetékességébe tartozó úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 261 289 509,- Ft keretösszeg erejéig,
ajánlatkérő általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az
üledékes kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
mennyiséget jelöli meg: 21.556 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
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kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Üledékes kőzet Fejér és Komárom-Esztergom megyékbe
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér és
Komárom-Esztergom megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek illetékességébe tartozó
úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 21 440 608,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő
általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes
kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
mennyiséget jelöli meg: 2.152 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
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szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Üledékes kőzet Pest megyébe
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei
mérnökségei, illetve ezen mérnökségek illetékességébe tartozó úthálózat bármely pontja az
egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 31 778 979,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő
általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes
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kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
mennyiséget jelöli meg: 3.055 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Üledékes kőzet BAZ,Heves,Nógrád és JNSZ megyékbe
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és JNSZ megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek
illetékességébe tartozó úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 35 003 468,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő
általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes
kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
mennyiséget jelöli meg: 2.548 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
II.2.1)
Elnevezés: Üledékes kőzet Hajdú-Bihar és SzSzB megyékbe
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

14212300-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mérnökségei, illetve ezen mérnökségek illetékességébe
tartozó úthálózat bármely pontja az egyedi megrendelések szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útépítési üledékes zúzott kő szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés
teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 49 492 066,- Ft keretösszeg erejéig, ajánlatkérő
általi eseti megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. Az üledékes
kőzetek műszaki paramétereit és a teljesítési helyek listáját ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi
eloszlásban adjon le megrendelést.
Ajánlatkérő az útépítési üledékes zúzott kő vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegű
mennyiséget jelöli meg: 4.404 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő
szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A szállított termékek feleljenek meg a Közbeszerzési Dokumentumokban (Műszaki leírás,
specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek, ideértve az e-UT 05-01.15:2018, az e-UT
06.03.53:2018 Útügyi Műszaki Előírások, az MSZ EN 13450:2003 és MSZ EN 13242:2002+A1:2008,
továbbá MSZ EN 13383-1:2003 szabványok, valamint a bennük hivatkozott további szabványok
előírásait. Minőségi vita esetén, az MSZ EN 932-1:1998 szabvány szerint történik a mintavételezés.
A szerződés szerinti termék(ek) adott Mérnökségre történő fuvarozása Ajánlattevő feladatát képezi.
A szerződés ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép
hatályba. Ajánlatkérőnek az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg
kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A
hatályba lépésről ajánlatkérő írásban értesítést küld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (munkanap, minimum 1, maximum 5 munkanap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár szempont:
1.1 Ártáblázat nettó összesen díja (nettó Ft) - Súlyszám: 70
1.2. Többlet szállítás díja (nettó Ft/tonnakm) – Súlyszám: 10
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 183 - 445150
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Eruptív kőzet Baranya,Bács-Kiskun,Somogy és Tolna
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bazsiker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50302565
Postai cím: Temető Utca 36.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.kepe@gmail.com
Telefon: +36 206136030
Internetcím(ek): (URL) www.bazsiker.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 154904086
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 154904086
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közúti szállítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Eruptív kőzet Békés és Csongrád megyékbe
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Colas Északkő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93868057
Postai cím: Malom Utca 10.
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
E-mail: eszakko@colas.hu
Telefon: +36 18831200
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 47380236
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 529051957
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 529051957
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kőanyag
fuvarozása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Eruptív kőzet Győr-M-Sopron,Veszprém,Vas és Zala
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BASALTKER Építőanyag Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82974626
Postai cím: Lázhegy Út 1
Város: Uzsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8321
Ország: Magyarország
E-mail: basaltker@basalt.hu
Telefon: +36 302563615
Internetcím(ek): (URL) www.basalt.hu
Fax: +36 87436384
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 512201156
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 512201156
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Zúzottkő
rakodása, mérlegelése, minősítése; zúzottkő közúti fuvarozása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Eruptív kőzet Fejér, Komárom-Esztergom és Pest
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bazsiker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50302565
Postai cím: Temető Utca 36.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.kepe@gmail.com
Telefon: +36 206136030
Internetcím(ek): (URL) www.bazsiker.hu
Fax:
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A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 204452901
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 204452901
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közúti szállítás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Eruptív kőzet BAZ,Heves,Nógrád és JNSZ megyékbe
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
25

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Északkő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93868057
Postai cím: Malom Utca 10.
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
E-mail: eszakko@colas.hu
Telefon: +36 18831200
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 47380236
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 230404277
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 230404277
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kőanyag
fuvarozása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Eruptív kőzet Hajdú-Bihar és SzSzB megyékbe
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Északkő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93868057
Postai cím: Malom Utca 10.
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
E-mail: eszakko@colas.hu
Telefon: +36 18831200
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 47380236
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 302834892
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 302834892
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kőanyag
fuvarozása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Üledékes kőzet Bács-Kiskun,Békés és Csongrád
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BOMIK-PLUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56628692
Postai cím: Jókai Út 16
Város: Bükkábrány
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3422
Ország: Magyarország
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E-mail: bomikplusz@gmail.com
Telefon: +36 305034337
Internetcím(ek): (URL) www.bomik-beton.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 89864479
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89864479
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Üledékes kőzet Somogy és Tolna megyékbe
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 017836 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Üledékes kőzet Győr-M-Sopron,Veszprém,Vas és Zala
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 017836 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Üledékes kőzet Fejér és Komárom-Esztergom
megyékbe
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pilis-Logistic Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429156
Postai cím: Budai Út 18
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: kiss.akos@pilislogistic.hu
Telefon: +36 209125546
Internetcím(ek): (URL) www.pilislogistic.hu
Fax: +36 26330135
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21440608
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21440608
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Üledékes kőzet Pest megyébe
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pilis-Logistic Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429156
Postai cím: Budai Út 18
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: kiss.akos@pilislogistic.hu
Telefon: +36 209125546
Internetcím(ek): (URL) www.pilislogistic.hu
Fax: +36 26330135
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31778979
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 31778979
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Üledékes kőzet BAZ,Heves,Nógrád és JNSZ
megyékbe
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MIDDLE COURSE Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64086044
Postai cím: Alkotmány Utca 102
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: Magyarország
E-mail: middlecourse61@gmail.com
Telefon: +36 304132519
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35003468
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35003468
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Üledékes kőzet Hajdú-Bihar és SzSzB megyékbe
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MIDDLE COURSE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64086044
Postai cím: Alkotmány Utca 102
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: Magyarország
E-mail: middlecourse61@gmail.com
Telefon: +36 304132519
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49492066
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49492066
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Bazsiker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2724
Újlengyel,
Temető Utca 36.; 25895078213 - 1., 3., 4. rész
Colas Északkő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3915 Tarcal, Malom Utca 10.;
10580125205 - 2., 4., 5., 6. rész
MAB Tarnóca Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 20; 12154072213 - 2., 4., 5., 6. rész
BASALTKER Építőanyag Kereskedelmi Kft., Magyarország 8321 Uzsa, Lázhegy Út 1; 11321279219 - 3.
rész
BOMIK-PLUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
3422
Bükkábrány, Jókai Út 16; 12935473205 - 7., 9., 11., 12., 13. rész
Pilis-Logistic Kft, Magyarország 2085 Pilisvörösvár, Budai Út 18; 14190946213 - 10., 11. rész
MIDDLE COURSE Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3412 Bogács, Alkotmány Utca
102; 13866439205 - 5., 11., 12., 13. rész
8., 9. rész - eredménytelenség oka: nem nyújtottak be ajánlatot, ezért a Kbt. 75. § (1) bek. a)
pontja alapján ezek a részek eredménytelennek minősülnek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
37

Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.
§-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
38

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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