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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202669-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Zúzottkő
2017/S 101-202669

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Lakatos Orsolya
Telefon:  +36 15114809
E-mail: lakatos.orsolya@mav.hu 
Fax:  +36 15114253
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

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

II.1.1) Elnevezés:
Zúzottkő beszerzése.

II.1.2) Fő CPV-kód
44113140

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

mailto:lakatos.orsolya@mav.hu
http://www.mavcsoport.hu
http://www.mav.hu
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
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Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ
32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő
által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.
1. rész: nettó 768 300 000 HUF keretösszegben nettó 591 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált
mennyiség 161 747 t, lehívási köt.-gel érintett kalkulált mennyiség 124 421 t
2. rész: nettó 471 900 000 HUF keretösszegben nettó 363 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált
mennyiség 99 347 t, lehívási köt.-gel érintett kalkulált mennyiség 76 421 t
3. rész: nettó 620 100 000 HUF keretösszegben nettó 477 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált
mennyiség a 130 547 t, leh.köt.-gel érintett kalkulált mennyiség 100 421 t
4. rész: nettó 323 700 000 HUF keretösszegben nettó 249 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált
mennyiség 68 147 t, köt.-gel érintett kalkulált mennyiség 52 421 t.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 184 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Zúzottkő beszerzése (É-K Magyarország)
Rész száma: 1. rész

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44113140

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ
32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő
által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.
NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó
768 300 000 HUF keretösszegben nettó 591 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a
teljes keretösszegre 161 747 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 124 421 t.
Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta
meg a mennyiségeket, melyet a jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtott
ajánlatok elbírálásához kíván majd felhasználni. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő
mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Átlagos szállítási távolság (km) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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Érték áfa nélkül: 768 300 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A részvételre jelentkezők tervezett számának megadás a hirdetmény feladás érdekében történt, ajánlatkérő
nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a speciális beszerzési igénye alapján nettó 768 300 000 HUF keretösszegből nettó 591 000 000
HUF lehívási kötelezettséget vállal. A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszegen felüli értéket tekinti
ajánlatkérő opcionális résznek:177 300 000 HUF, melyet a keretszerződés alapján eseti megrendelések
keretében fog lehívni saját belátása szerint.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Zúzottkő beszerzése (D-K Magyarország)
Rész száma: 2. rész

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44113140

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:
Magyaroszág területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ
32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő
által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.
NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó
471 900 000 HUF keretösszegben nettó 363 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a
teljes keretösszegre 99 347 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 76 421 t.
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Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta
meg a mennyiségeket, melyet a jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtott
ajánlatok elbírálásához kíván majd felhasználni. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő
mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Átlagos szállítási távolság (km) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 471 900 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A részvételre jelentkezők tervezett számának megadás a hirdetmény feladás érdekében történt, ajánlatkérő
nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a speciális beszerzési igénye alapján nettó 471 900 000 HUF keretösszegből nettó 363 000 000
HUF lehívási kötelezettséget vállal. A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszegen felüli értéket tekinti
ajánlatkérő opcionális résznek:108 900 000 HUF, melyet a keretszerződés alapján eseti megrendelések
keretében fog lehívni saját belátása szerint.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Zúzottkő beszerzése (É-Ny Magyarország)
Rész száma: 3. rész

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44113140

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:
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Magyarország területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ
32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő
által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.
NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó
620 100 000 HUF keretösszegben nettó 477 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a
teljes keretösszegre 130 547 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 100 421 t.
Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta
meg a mennyiségeket, melyet a jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtott
ajánlatok elbírálásához kíván majd felhasználni. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő
mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Átlagos szállítási távolság (km) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 620 100 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A részvételre jelentkezők tervezett számának megadás a hirdetmény feladás érdekében történt, ajánlatkérő
nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a speciális beszerzési igénye alapján nettó 620 100 000 HUF keretösszegből nettó 477 000 000
HUF lehívási kötelezettséget vállal. A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszegen felüli értéket tekinti
ajánlatkérő opcionális résznek:143 100 000 HUF, melyet a keretszerződés alapján eseti megrendelések
keretében fog lehívni saját belátása szerint.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Zúzottkő beszerzése (D-Ny Magyarország)
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Rész száma: 4. rész

II.2.2) További CPV-kód(ok)
44113140

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges vasúti NZ
32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzésére az Ajánlatkérő
által Magyarország területén biztosított szállítóeszközre rakva.
NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas zúzottkő beszerzése összesen nettó
323 700 000 HUF keretösszegben nettó 249 000 000 HUF lehívási kötelezettséggel. A kalkulált mennyiség a
teljes keretösszegre 68 147 t, lehívási kötelezettséggel érintett kalkulált mennyiség 52 421 t.
Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta
meg a mennyiségeket, melyet a jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában benyújtott
ajánlatok elbírálásához kíván majd felhasználni. A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott zúzottkő
mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Átlagos szállítási távolság (km) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 323 700 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 100
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A részvételre jelentkezők tervezett számának megadás a hirdetmény feladás érdekében történt, ajánlatkérő
nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a speciális beszerzési igénye alapján nettó 323 700 000 HUF keretösszegből nettó 249 000 000
HUF lehívási kötelezettséget vállal. A lehívási kötelezettséggel érintett keretösszegen felüli értéket tekinti
ajánlatkérő opcionális résznek:74 700 000 HUF, melyet a keretszerződés alapján eseti megrendelések
keretében fog lehívni saját belátása szerint.
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. § és
8.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében az ajánlatkérő a Kr. 4.§ és 10.§-ai szerinti
igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó,
vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban:
EEKD) köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön EEKD-t nyújt be.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre
jelentkező a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárására vonatkozóan szükséges megtenni
és keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
A gazdasági szereplőknek az EEKD-ban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. fejezet szerinti igazolások
kiállítására, mely szerv jogosult.
Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdés szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen
pontban nem szabályozott esetekben a Kr. 1-16.§-ok alkalmazása szükséges.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1) A Kr. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év saját
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtásával. Amennyiben a kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
A Kr. 19.§ (3) bekezdése alapján amennyiben a részvételre jelentkező olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, ebben az esetben ajánlatkérő elfogadja a részvételre
jelentkező nyilatkozatát az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről, továbbá
indokolását a jogi forma tekintetében.
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A Kr. 19.§ (2) bekezdése alapján amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik ezen irattal, mert
a működését az előírt időszak kezdete után kezdte meg, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (NZ 32/50
Vasúti zúzottkő ágyazati anyag szállítása és/vagy értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
Előzetes igazolás:
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján részvételre jelentkező
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet EEKD-ban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be
az előírt alkalmassági követelmény tekintetében.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására az EEKD-
ban tett nyilatkozatával összhangban az előírt dokumentumot (utolsó három lezárt üzleti évi beszámolója,
amennyiben ez a céginformációs szolgálat honlapján nem érhető el) kell benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(8) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmas a részvételre jelentkező valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő részvételre
jelentkezés esetén, ha az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év gazdálkodási adatai alapján az
adózott eredménye legalább két évben nem volt negatív.
Amennyiben részvételre jelentkező az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, e pont szerint
alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (NZ 32/50 Vasúti zúzottkő ágyazati anyag
szállítása és/vagy értékesítése) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a részvételi jelentkezéssel érintett
rész(ek) lehívási kötelezettséggel terhelt értékének 30 %-át. Több részre történő jelentkezés/ajánlattétel esetén
a jelentkezéssel érintett részek közül a legmagasabb keretösszegű rész kötelezettséggel terhelt értékének 30
%-át elérő értékű árbevétellel kell rendelkezni.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1) A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (NZ 32/50 Vasúti zúzottkő ágyazati anyag
szállítása és/vagy értékesítése ) egy vagy több szerződésből származó, szerződésszerűen teljesített
szállításaira vonatkozó referencia nyilatkozatot vagy igazolást legalább az alábbi tartalommal:
— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhely);
— kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím);
— szerződés tárgya, mennyisége vagy ellenszolgáltatás összege, oly módon, hogy abból az alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;
— teljesítés ideje (év, hónap, nap megjelöléssel);
— a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
M2) A Kr. 21.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell a műszaki-technikai felszereltségének a leírását
tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát (ideértve a rakodási technológia szöveges és fényképes ismertetését
is), melyből az alkalmasság minimumkövetelményei megállapíthatóak, valamint a hiteles mennyiségi átvételhez
szükséges mérleg hitelesítését igazoló, érvényes jegyzőkönyv másolatát.
M3) A Kr. 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján csatolni kell bármely nemzeti rendszerben akkreditált vizsgáló
laboratóriumtól származó vizsgálati jegyzőkönyvet, amely tanúsítja, hogy a kitermelés helyéről származó,
megajánlott termék anyagjellemzői alapján megfelel az MSZ EN 13450:2003 szabványnak és a többször
módosított MÁV PHMFA 102345/1995. utasítás 4. számú módosításában (P-10813/2009.) foglalt V>120
km/h sebességre kiépített vágányba történő beépítés feltételeinek, valamint csatolnia kell a megajánlott
termékekre vonatkozóan az építési terméképítménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során
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a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerinti érvényes
dokumentumot (ÉME vagy NMÉ engedély vagy teljesítménynyilatkozat). Ajánlatkérő elfogadja az ezzel
egyenérték dokumentumokat is.
Előzetes igazolás:
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján részvételre jelentkező
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet EEKD-ban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be
az előírt alkalmassági követelmény tekintetében.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására az EEKD-
ban tett nyilatkozatával összhangban az előírt dokumentumot (referencianyilatkozat/igazolás, felszereltségének
leírása, jegyzőkönyv és ÉME vagy NMÉ engedély vagy teljesítménynyilatkozat) kell benyújtania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas a részvételre jelentkező, ha
M1) rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés
tárgya szerinti (NZ 32/50 Vasúti zúzottkő ágyazati anyag szállítása és/vagy értékesítése ), egy vagy több
szerződésből származó, legalább a jelentkezéssel érintett rész lehívási kötelezettséggel terhelt értékének
vagy mennyiségének 50 %-át elérő értékű szerződésszerűen teljesített referenciával. Több részre történő
jelentkezés/ajánlattétel esetén a jelentkezéssel érintett részek közül a legmagasabb keretösszegű rész
kötelezettséggel terhelt értékének vagy mennyiségének 50 %-át elérő értékű referenciával kell rendelkezni.
1. rész esetében: 295 500 000 HUF vagy 62 210,5 t.
2. rész esetében: 181 500 000 HUF vagy 38 210,5 t.
3. rész esetében: 238 500 000 HUF vagy 50 210,5 t.
4. rész esetében: 124 500 000 HUF vagy 26 2105 t.
M2) Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő részvételre jelentkezés esetén rendelkezik legalább
1 darab, olyan zúzottkő rakodására alkalmas rakodógéppel, amely napi berakodási teljesítménye eléri a 900 t
mennyiséget, mellyel biztosítható napi 900 tonna zúzottkő átadás helyén történő berakodása és feladása;
rendelkezik legalább 1 db olyan hitelesített mérleggel (közúti és vasúti szállítás esetén is), mellyel biztosítani
tudja a hiteles mennyiségi átvételt.
M3) Valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő részvételre jelentkezés esetén termék
anyagjellemzői alapján megfelel a vonatkozó MSZ EN 13450:2003 szabványnak vagy ezzel egyenértékű
szabványnak és a többször módosított MÁV PHMFA 102345/1995. utasítás 4. számú módosításában
(P-10813/2009.) foglalt V>120 km/h sebességre kiépített vágányba történő beépítés feltételeinek és rendelkezik
a megajánlott termékre vonatkozóan az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének,
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerinti
dokumentummal (ÉME vagy NMÉ engedély vagy teljesítménynyilatkozatot).

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, nem teljesítési kötbér, hibás teljesítési kötbér az alábbiak szerint:
késedelem: minden késedelemben megkezdett nap után a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték
0,5 %-a, maximum a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 20 %-a,
nem teljesítés: a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 20 %-a,
hibás teljesítés:a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 15 %-a,
szerződésszegésről szóló értesítés elmulasztása: a várható szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses
érték 10 %-a, ha a szerződésszegés nem a teljesítéshez kapcsolódik, akkor 50 000,- Ft/alkalom.
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A kötbér alapja hibás teljesítés és késedelmes teljesítés esetén a szerződésszegéssel érintett nettó
szerződéses érték, meghiúsulás esetén a lehívási kötelezettséggel érintett teljes nettó szerződéses érték.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. §-ra.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beszerzés saját forrásból valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az egyes eseti megrendelések igazolt teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét Ajánlatkérő
a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben
foglaltak szerint köteles teljesíteni. E tekintetben irányadók a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek-ben részletesen
meghatározottak. A kifizetések pénzneme HUF.
Késedelmes fizetés esetén részvételre jelentkező a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi
teljesítésnapjáig a Ptk. 6:155.§ (1) bek-ben meghatározott mértékű késedelmi kamatfelszámolására jogosult.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló
Art. 36/A. §-t részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasságot igazoló esetében alkalmazni kell
A részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös
részvételre jelentkezés esetén utalni kell a közös részvételre jelentkezés szándékára.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A leszállított termékek vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott szállítólevél
kiállításától számított (legalább) 1 évre vállal jótállást.
A további, részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet szerint.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/07/2017
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
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Dátum: 01/09/2017

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) A választott eljárástípus – tárgyalásos eljárás – jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó
sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Kr. 2.§ (2) bek alapján.
2) Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok (dok) www.mavcsoport.hu honlapról
való letöltése és kitöltött, cégszerűen aláírt regisztrációs lap lakatos.orsolya@mav.hu  e-mail címre vagy a +36
15114253 fax számra történő visszaküldése. Ajánlatkérő (AK) a dok-ot teljes terjedelemben térítésmentesen a
fenti elérhetőségen a gazdasági szereplők részére elérhetővé teszi.
3) A jelentkezések bontásának időpontja és helye: 11/07/2017 11:00 óra; 1087 Bp, Könyves Kálmán krt. 54-60.
A bontáson a Kbt. 68.§ (3) bek alapján lehetnek jelen.
4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a
Kbt. 71.§ (6) bek-ben előírt korlátozást.
5) A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség a részvételre
jelentkezőt (RJ) terheli.
6) RJ-nek a Kbt. 66.§ (1) bek-e alapján a részvételi felhívásban, dok-ban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételre jelentkezését. A formai követelményekre vonatkozó
előírásokat a dok tartalmazza. A Kbt. 66.§ (3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot.
7) A Kr. 30.§ (4) bek-e alapján AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest a P1, M1-3) szerinti alkalmassági követelmények esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.
8) A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bek-e alapján – ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók. A jelentkezésbe csatolandó dokumentumok listáját a
dok tartalmazza.
9) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az ajánlattételi szakaszban nyilatkozniuk kell, hogy az esetleges szolgáltatási
zavarok elkerülése érdekében a megajánlott termékből 3000 t tartalékot képez valamennyi megadott teljesítési
(átadási) helyen; a minőségi átvételről (szerződéskötési kötelezettség vállalásáról).
10) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az Ajánlati ár melletti értékelési szempont az Átlagos szállítási távolság lesz,
mely az átadási helyek és a meghatározott súlypontok közötti távolságok átlaga. A súlyponti állomások a
következők: 1. rész: É-K Mo: Miskolc, Debrecen, Hatvan; 2. rész: D-K Mo: Szeged, Békéscsaba, Kiskunhalas;
3. rész: É-Ny Mo: Szombathely, Győr, Székesfehérvár; 4. rész: D-Ny Mo: Pécs, Nagykanizsa, Szekszárd. A
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A
módszer ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
11) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
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12) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a 320/2015. Kr alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az
eljárást, így az ajánlattételi szakaszban a tárgyalások lezárásától számított 60 nap az ajánlati kötöttség.
13) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
14) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a dok tartalmazza.
15) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
16) A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a dok
tartalmaz.
17) Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Kajzinger Zsoltné; lajstrom száma: 00530
18) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-a irányadó.
19) A felhívás és dok közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148.§-ban foglaltak alapján.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
26/05/2017
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