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ragasztott fa szerkezetek gyártása, szerelése

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SOKON Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25115
Postai cím: Széchenyi úti üzletsor Város: Agárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 22579000
E-mail: sokon@t-online.hu
Fax: +36 22579001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.sokon.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
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Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: kba.kozbeszerzes.hu; www.sokon.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: dr Vágner Elza ügyvéd
Nemzeti azonosítószám: 10619953-2-07
Postai cím: Szabadság út 16.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr Vágner Elza ügyvéd
Telefon: +36 202019476
E-mail: evagner@t-online.hu
Fax: +36 22309277
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: SOKON Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dinnyési út 6.
Város: Pákozd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8095
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Somogyi Tamás ügyvezető
Telefon: +36 22579000
E-mail: sokon@t-online.hu
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Fax: +36 22579001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.sokon.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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: ragasztott fa szerkezetek gyártása, szerelése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi (szállítási) szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42642100-9

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A beszerzendő eszköz CNC panel elemgyártó berendezés és CNC
berendezéshez szükséges állvány, előpozícionáló asztallal.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)
Elnevezés: CNC panel elemgyártó berendezés és CNC berendezéshez szükséges állvány,
előpozícionáló asztallal
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42642100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: 8095 Pákozd, Dinnyési út 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az alábbi berendezések
szállítása, üzembe helyezése és használatának oktatása.
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1) CNC elem gyártó gép
CNC vezérelt gép lemez alakú alkatrészek teljesen automatizált megmunkálására fa vázkereten vagy
ehhez hasonló szerkezeten. A CAD programból nyert geometriai és megmunkálási adatokat a gép
vegye át. Miután a munkadarab beállításra került, a többfunkciós híd az elem felett haladjon át és a
gépen található műveleti egységek a megmunkálást végezzék el.
Megkövetelt Műszaki Adatok
Géphossz: X irányban legyen: max. 3.640 mm
Gép szélesség: Y irányban legyen: max. 5.980 mm
Gép magasság, Z irányban legyen max. 3.000 mm
Megmunkálható elemszélesség: min. 3.200 mm
Elemek átbocsátási magassága 720 mm-es asztalmagasságnál: max 500 mm
Minimális megmunkálási magasság: 720 mm-es asztalmagasságnál:75 mm
Szín: Világosszürke struktur lakk,
X-meghajtás szervomotor fogas szíjjal
Y-meghajtás szervomotor fogasléccel
Z-meghajtás szervomotor golyóscsapágyazott csavarorsóval
Ismétlési pontosság legfeljebb: +/- 1,5 mm legyen (20 Co-on, 40% levegő páratartalomnál)
A gép legyen képes interpolációra, azaz legyen alkalmas kerek és ívelt alkatrészek megmunkálására
is.
Aggregát felszereltség
Maró aggregát NL 55 mm
- Orsómotor szerszámfelvevővel: 5 kW
- Fordulatszám: 6.000-11.500 1/perc szabályozható
- Marószerszám átmérő: 16 mm
- Max. vágásmélység (hasznos hossz):55 mm
- Marószerszám védelem rendelkezzen beépített elszívás technikával
Felvevő rögzítő berendezéshez:
- Kapocs belövő- vagy szegező berendezés szerelésének előkészítése
- Kivitelezés a rögzítő berendezés csatlakozási pontjának leírásának megfelelően.
Elszívás
Előkészítettség legyen elszívó berendezéshez történő csatlakoztatásra. A gép választás szerint az
elszívási hellyel együttmozgó elszívó sisakkal legyen felszerelhető, vagy központi elszívó rendszerre
legyen csatlakoztatható.
Biztonságtechnika
- 2 x biztonsági függöny, ami a teljes munkaterület takarását biztosítja
- 4 x védőajtó rögzítési funkció
- Együttmozgó sárga jelzőfény automatikus üzemben
- CE-minőségtanúsítvány
Gépvezérlés követelmények
- Windows7 Professional operációs rendszer
- Ipari számítógép
- USB csatlakozó a kezelőtáblán
- USB merevelemez adatbiztosításhoz
- Ethernet csatlakozás
- Távolsági diagnosztizálás TeleServiceNet segítségével (internet)
- CloudReady, azaz legyen alkalmas a berendezés felhőszolgáltatásba küldeni a megmunkálási
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adatait, mely későbbiek során
kiértékelhető formában álljon a gépkezelő rendelkezésére.
- Feszültségmentes áramforrás feszültség stabilizáláshoz, valamint adatvédelemre áramkimaradás
esetén elengedhetetlen.
Kezelő központ:
- Kezelő központ full-HD multi touch display alkalmazásával 21,5” széles képernyő méretben
- A vezérlőfelület a gépen közvetlenül legyen elhelyezve, legyen alkalmas érintőképernyős
adatbevitelre
- Egységes kezelői grafikus felület, mely lehetővé teszi a jövőbeni fejlesztéseket és azonos
vezérlések kialakítását.
- Ergonómiai érintőgombos kezelés, mint pld. zoom, gördítés, törlés
- Egyszerű navigálás egységes és intuitív kezelésre
- Intelligens gyártási készültség kijelzés jelzőlámpa funkcióval
Szoftver csomag 1:
A szoftvercsomagon olyan adatoknak kell lenni, amelyek a készház elemek csatlakoztatásának
leírására szolgálnak, és onnan kerülnek beolvasásra. A szoftvernek az alábbi funkciókat kell
tartalmaznia:
- Menü vezérelt kezelés
- Csatoló egység (Post-processzor) a gépvezérléshez
- Gépi funkciók hozzárendelése
- Megtett út és szerszám optimálás
- Munkadarab és megmunkálás grafikus ábrázolása
- Az aktuális megmunkálás kijelzése a gép futamideje során
- Megszakított program folytatása grafikus választás révén
Szoftver csomag 2:
Ezzel a szoftvercsomaggal olyan adatok legyenek beolvashatók, amelyek a készház panelgyártásnak
megfelelnek. Továbbá kivonatokat lehet készíteni, és ezáltal láthatóvá válik az elem gyártásának
minden egyes lépése.
A szoftver az alábbiakat tartalmazza:
- Menü vezérelt kezelői felület.
- Munkadarabok és megmunkálások grafikus ábrázolása
- Szelektív oldalválasztás
- Szelektív rétegválasztás
- Szelektív alkatrész választás
- Több adatállomány egyidejű megnyitása
- Munkadarab 3 dimenziós nézete
- Egyszerű adatkontrol
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent megjelölt szoftvereknek mindkét elem vonatkozásában
a kapcsolatot biztosítaniuk kell.
A szoftverek legyenek alkalmasak adatokat közvetlenül CAD rendszerből átvenni, az alkatrészek
ismételt átvételére, programozására ne legyen szükség, viszont opcionálisan meg legyen a
lehetőség a közvetlen alkatrész programozásra is.
Hiba diagnosztizálás szöveges kijelzéssel
Szoftvercsomag a gépállapot diagnosztizálására is legyen alkalmas. A rendszer tegye lehetővé
szisztematikus üzemzavar elhárítást.
Egyéb speciális szoftvercsomag
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Gépi adatok felvétele az aktuális gépállapot kijelzésére. A szükséges karbantartás a gépkezelő
részére kerüljön kijelzésre, annak érdekében, hogy a gép kellő időben karbantartható legyen.
A szoftver legyen alkalmas arra, hogy felbővíthető legyen professional-ra, ami a gyártás optimálást
a mellékes üzemidő és az üzemzavart előidéző körülmény felmérése és értékelése révén megnöveli.
Funkció
- Jegyzőkönyvezés és karbantartási feladatok kijelzése
- Gépállapot automatikus felvétele
- Műszakváltás felvétele
- Jellemzők kiértékelése és táblázatos kijelzés a kezelőmezőben
Sűrített levegő ellátás
Csatlakozás NW13 mm átmérőjű tömlővéggel
- Fogyasztás 1.500 normál l/min
- Nyomás: 8 bar
- Minőség: ISO 8573-1:2010 (6:4:3)
Áramellátás
Feszültség (+/- 5%) / Frekvencia 400 V/50 Hz
Villamos teljesítmény: 18 kW
Áramerősség: 36 A
Biztosíték: 3 x 50 Agl
Hibaáram védőkapcsolók (ún. RCD vagy FI) használata esetén 500 mA értékű legyen, össz-áramra
érzékenyített kioldó áramerősség alkalmazandó.
Vagylagosan feszültség illesztési lehetőség álljon rendelkezésre.
Megelőző tűzvédelmi intézkedésként a vezeték földelése rövidzárlat ellen biztosított legyen (pl. DIN
VDE 0100-520/521.11). Opcionálisan feszültség hozzáillesztés beszerezhető legyen.
Kommunikáció
Ethernet csatlakozó az IEEE 802.3 szerint: 8P8C (RJ45)
Internet (legalább felfelé/lefelé menő irányban): 256 kbit/s
Energia betáplálás kábelvezető lánccal történjen.
Problémamentes áthidalása az útszakasznak legfeljebb 35 méterig biztosított legyen (alkalmazástól
függően).
Jármű sín U-profillal áthidaláshoz:
Sín U-profillal az aljzat meglévő kimarásába történő beépítéshez vagy az aljzaton történő
elhelyezésre. A sínek legyenek szabadon hosszabbíthatók, legyen alkalmas a berendezés a későbbi
fejlesztésre, azaz legyen alkalmas a 2 asztalos illetve a 3 asztalos kialakításra.
A berendezés legyen alkalmas pillangóasztal kezelésére is és a gépre kerüljön felszerelésre kapocs
belövő aggregát.
Álljon rendelkezésre dokumentáció és magyar nyelvű vezérlési szöveg. A szállításkor rendelkezésre
kell bocsátani a kezelési utasítást magyar nyelven, illetve biztosítani kell, hogy a képernyő
szövegezése a gépkezelő számára magyar nyelven biztosított legyen.
2) CNC berendezéshez szüksége állvány, előpozícionáló szerelőasztal
A berendezéshez szükséges szerelőasztal a gerendák és a keresztgerendák manuális felhelyezésére,
külső- és belsőfalak szög- és méretpontos gyártásához, ugyan úgy, mint tető- és fedőelemek
készítéséhez szükséges. Hosszoldalon rendelkezzen pneumatikusan vezérelt rögzítő egységekkel.
Szállítási terjedelem:
• rögzítő gerenda: pneumatikus rögzítő gerenda kihúzható egységekkel a túlméretes elemekhez. A
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kihúzható egységek felfekvő felületekkel legyenek ellátva, melyek teljes munkaméretben
biztosítják a munkadarabok pontos felfekvését.
• Pneumatikus csatlakozás
• Pneumatikus csővezetékek
• Pneumatikus készlet nyomásszabályzóval és kézi szelepekkel a rögzítő gerendák központi levegő
ellátásához és vezérléséhez
• Precíziós ütközők az X-irányban ütközőcsapokkal
• Rögzítő egységek csatlakozása az alapzatra
• Az építéshez szükséges anyagok darablistája
• Felállítási terv pontos méretezéssel
• Szerelési útmutató képekkel, az asztal egyszerű összeszereléséhez
• CE-minősítés
Műszaki adatok:
• Szín: Lakk világosszürke
• Rögzítő erő: 750 N (6 bar-nál)
• Munkahenger löket: 250 mm
• Rögzítési tartomány: 400 - 2640 mm (kihúzható egység nélkül)
• Rögzítési tartomány: 400 - 3800 mm (kihúzható egységgel)
• Csapátmérő: 30 mm
• Csap hossza a rögzítőben: 120 mm
• Csap hossza X-ütközőnél: 75 mm
• Asztal hossz: 10070 mm
• Asztal szélesség: 2700 mm
• Munkamagasság: 600 mm
• munkahengerek száma: 6 db
Sűrített levegőellátás:
Csatlakozás: Tömlőkarika NW 13 mm
Teljesítmény: 350 NL/perc
Nyomás: 8 bar
Minőség: ISO 8573-1:2010 (6:4:3)
X-ütköző 3200 mm átmenő cső
Univerzális ütközőcső a már meglévő X-ütközőre történő szereléshez.
Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani a teljesítéskor a kezelési utasítást és biztosítani kell a
képernyő szövegezését a gépkezelő számára magyar nyelven.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt a két egység között megkövetelt összefüggésre
tekintettel nem biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartam (hónapokban) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás összege / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00322 számú projekt
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel biztosítását azon
körülményre tekintettel mellőzte, hogy a két eszköz között a gyártási-informatikai kapcsolatot
biztosítani kell, ami gazdaságosan és biztonságos műszaki feltételek mellett azonos gyártmányú
gépek között valószínűsíthető.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) g)-k)
továbbá m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen
(képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
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A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja
a Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját
ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint
adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. §. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő időpontra kell
vonatkozniuk.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint
a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja
alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását közvetlen megelőző három
lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje a számviteli törvénynek megfelelő
beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói
jelentés csatolása nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a közzétételre meghatározott,
elektronikusan elérhető honlapon megtalálható, beszámoló csatolása az ajánlatban nem
szükséges, azonban az elérhetőséget meg kell adni.
Amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló
közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges a felhívás feladását megelőző három üzleti év
mérleg szerinti eredményéről.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, ha az ajánlattevő
a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (fa megmunkálására szolgáló szerszámgép szállítása) származó nettó
árbevételéről szóló nyilatkozatát csatolja. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje
10

alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az ajánlatkérő által a
felhívásban meghatározott értéket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az adózás szerinti
eredménye a felhívás feladását közvetlen megelőző három lezárt üzleti évben egynél több
évben negatív.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmas, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (CNC vezérlésű fa megmunkálására szolgáló
szerszámgép szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri
vagy meghaladja az 50.000.000,- HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya (fa megmunkálására
szolgáló CNC vezérlésű szerszámgép szállítása) szerinti teljesítéseiről és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 23. §-ban meghatározottak szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott igazolással kell igazolni az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
- teljesítés ideje (év),
- a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
- a szállítás tárgya,
- az ellenszolgáltatás összege,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem
rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben befejezett, fa megmunkálására
szolgáló CNC vezérlésű szerszámgép szállítására vonatkozó, legalább 30.000.000,- HUF/vagy a
teljesítés időpontjában 30.000.000 HUF-nak megfelelő EUR értékű szerződés teljesítésére
vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1.) Ajánlatkérő szerződésszegés esetére kötbért köt ki. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél
kötbérfelelősséggel tartozik, ha
a) késedelmesen teljesít
b) hibásan teljesít
c) a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul)
a) Késedelmi kötbér:
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Késedelmes teljesítés esetére Ajánlatkérő előírja késedelmi kötbér vállalását, az eszköz nettó
ajánlati árára vonatkoztatva.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződésben kikötött nettó ellenszolgáltatás (vételár) 0,05
%-a/késedelmes nap.
Nyertes ajánlattevő a késedelem minden napjára, az eszközre vonatkozóan, az eszköz nettó ajánlati
ára alapján számított kötbért köteles fizetni ajánlatkérőnek. A késedelmes teljesítés esetén
számított késedelmi kötbér összege nem lehet több, mint a kötbér alapjaként figyelembe vett, a
megajánlott eszközre jutó nettó ajánlati ár 10,0 %-a.
b) Hibás teljesítési (minőségi) kötbér:
Hibás teljesítési kötbér mértéke 5,0 %. A kötbér alapja a hibás eszközre jutó nettó ajánlati ár.
Amennyiben Ajánlatkérő (Megrendelő) kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre
megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy
kicseréléséig terjedő időtartamra.
c) Meghiúsulási kötbér:
Ajánlattevő (Szállító) vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, az
Ajánlatkérő (Megrendelő) részére a teljes szerződéses ár 20,0 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért fizet.
2.) Jótállás:
Ajánlatkérő előírja jótállási kötelezettség vállalását 12 (tizenkettő) hónapra a leszállítástól
számítva. Ajánlatkérő a jótállási időre benyújtott megajánlásokat a résszempontok között értékelni
kívánja. A 24 hónapra, vagy annál hosszabb időre szóló megajánlások egységesen 10 pontot kapnak.
A jótállási kötelezettségbe nem számítanak bele: alkatrészek általános kopásából és a külső
körülményekből adódó véletlen károsodások, a nem rendeltetésszerű használat eredményeként
jelentkező meghibásodások.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő részére az ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű
előleget biztosít. Az előleg kifizetése előlegbekérő alapján történik.
A berendezés elemeinek készrejelentése és betárolási nyilatkozat benyújtása esetén nyertes
ajánlattevő az ellenérték 90 %-a összegére vonatkozóan jogosult részszámlát benyújtani, amely
összeg csökkentésre kerül a folyósított előleg összegével.
A sikeres átadás-átvétel esetén nyertes ajánlattevő végszámla benyújtására jogosult, melynek
összege az ellenszolgáltatás 10 %-a.
A számlák fizetési határideje tekintetében a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezések irányadók.
A kifizetés során az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § is
alkalmazandó.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: EUR
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
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A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A
tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra
irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb
feltételekkel köthessen szerződést.
Ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az
ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő
külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást
megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel.
Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az
ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők
képviselői lehetnek jelen.
A felek először a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről tárgyalnak. Amennyiben a
tárgyalások során a szerződéses és műszaki feltételek változnak, a tárgyalások eredményeként
véglegesített szerződéses és műszaki feltételek elfogadásáról ajánlattevőknek nyilatkozniuk
kell. A tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses és műszaki feltételek el nem
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fogadása az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
A szerződéses feltételekre és műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalás lezárását követően az
ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges műszaki tartalom és szerződéses
feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az
ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a végleges ajánlat
benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és a végleges ajánlatokat a
Kbt. 68.§ szerint ismerteti.
Amennyiben a szerződéses és műszaki feltételek nem változnak és az ajánlattevő végleges
ajánlatot nem nyújt be, ajánlatkérő ezt az ajánlat fenntartásának tekinti és az ajánlattevő
korábban benyújtott ajánlatát veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során.
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve, kivéve, ha
ajánlatkérő azon kikötés alapján, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti
ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda, ebben az esetben az ajánlati
kötöttség az erről szóló értesítéssel áll be.
Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 30
nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására
vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti.
Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott
tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás következő
fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két
munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek a tárgyalás befejezését követő
két munkanapon belül alá kell írnia. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2017/10/24 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
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vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: 8095 Pákozd, Dinnyési út 6.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésben
meghatározottak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: 1. Ellenszolgáltatás összege (Ajánlati ár) - Súlyszám: 80
2. Jótállás időtartama: min. 12 hónap, max. 24 hónap.
Ajánlatkérő az 1-es részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében
az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
Az 1. bírálati részszempont esetén alkalmazott bírálati módszer: „Fordított arányosítás”
módszere: a megajánlott legalacsonyabb értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok.
Ennek megfelelően a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi
ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre kerekítéssel) kerül
meghatározásra, a következő képlet szerint:
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min
ahol:
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max = a pontskála felső határa (10 pont)
P min = a pontskála alsó határa (1 pont)
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. bírálati részszempont esetén, alkalmazott bírálati módszer: „Egyenes arányosítás”
módszere: a megajánlott legmagasabb értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok.
Ennek megfelelően a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi
ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre kerekítéssel) kerül
meghatározásra, a következő képlet szerint:
15

P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min
ahol:
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max = a pontskála felső határa (10 pont)
P min = a pontskála alsó határa (1 pont)
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú
ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai
szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben
foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban.
1. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
1.1. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza.
1.2. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő minimális időtartamát az eljárást megindító
hirdetmény feladásának napjától számított 10 napban határozza meg. Az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. Ajánlatkérő
meghosszabbítás esetén a 113. § (6) bekezdése szerint jár el. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az
eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
1.3. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. §
(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott
közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást
megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. A kiegészítő tájékoztatáskérést az alábbi
elérhetőségre küldött elektronikus levélben .pdf formátumban kell megtenni. (Címzett: dr.
Vágner Elza ügyvéd; e-mail: evagner@t-online.hu). Ajánlatkérő kéri, hogy az e-mail útján
megküldött kérdéseket .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is
szíveskedjenek megküldeni. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejárta előtt 4 nappal lehet benyújtani. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés
beérkezését követően ésszerű határidő belül adja meg. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem kötelező megadnia,
de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a
megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet az ajánlattételi
határidő meghosszabbításának lehetőségével.
1.4. Az ajánlat összeállítására irányadó a Kbt. 66. § (1)-(6) bekezdés.
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1.5. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. Az
ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a közbeszerzési dokumentum módosított
elemeiről vagy - amennyiben a közbeszerzési dokumentum módosítása nagyobb terjedelmű - a
közbeszerzési dokumentum módosításának tényéről és a módosított közbeszerzési
dokumentum rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről
egyidejűleg és közvetlenül ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen azokat, akik a
közbeszerzési dokumentumot átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. Az eljárást
megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentum módosítása esetén az ajánlattételi
határidőt ajánlatkérő meghosszabbítja oly módon, hogy a módosításról szóló közvetlen
tájékoztatás megküldésétől megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattételhez.
1.6. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig
visszavonhatja, melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket,
akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást
kértek.
1.7. Ajánlatkérő, ha hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a
módosításról az ajánlattételi határidő lejártáig, egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a
gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
1.8. Az ajánlatok bírálatára irányadó a Kbt. 89. §-a.
1.9.) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
1.10. A hiánypótlás lehetőségét az ajánlatkérő az ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint
biztosítja. Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a
hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlás (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata).
1.11. Az eljárásban irányadó a Kbt. 44-45. §, 68. § (1)-(6) bekezdése, a 69. §, 70. §, 71-72. § és a
73-79. §,131-139. §.
1.12. A Kbt. 117. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlattevőket, valamint a bontást
megelőzően azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték,
írásban tájékoztatja minden, az eljárás eredményére kiható döntésről és információról,
valamint ezek részletes indokáról, a döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb
három munkanapon belül. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését követően olyan
írásbeli összegezést készít - és azt minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy
elektronikus úton megküld - amely tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes
ajánlat kiválasztásának indokairól. A külön jogszabályban meghatározott minta szerint
összegzést ajánlattevők részére a Kbt. 79. § szerint küldi meg.
1.13. Ajánlatkérő alkalmazni kívánja továbbá a Kbt. 117. § (9) bekezdésében foglaltakat.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti információkat.
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5. A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében
nyilatkozatát benyújtani. A dokumentumokban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról,
hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
6. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!
7. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
8. Az ajánlatot írásban és zártan papíralapon 1 példányban, magyar nyelven, bontatlan és
sértetlen, zárt, roncsolásmentesen nem bontható módon, cégjelzés nélküli csomagolásban, a
közbeszerzési eljárás tárgyát („Hővisszaverő falszerkezet és hőveszteség monitoring rendszer”
című projekt megvalósítása érdekében beszerzendő CNC panel elemgyártó berendezés és CNC
berendezéshez szükséges állvány, előpozícionáló asztallal”) feltüntetve, valamint a „Tilos az
ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani!” szöveggel ellátva kell benyújtani. Postai feladás
esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti szövegek
szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai jelzéseket. A
postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlatot kompletten egy
példányban (az ajánlat papíralapú „eredeti” példányához csatolva) elektronikus adathordozón
(CD, vagy DVD) .pdf vagy azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható formátumban
is be kell nyújtani.
Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során
- Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként
növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az
üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó az esetleges eljárási
cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása esetén
egyértelműen tud hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)
erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 35. § (3) bekezdése
értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni. az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő kéri továbbá az ajánlat 1 db „.pdf” formátumban rögzített elektronikus példányban
CD-n vagy DVD-n benyújtani.
18

9. Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon H-Cs-ig 8.00-15.00 óráig,
P 8.00-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8.00-10:00 óra között adhatók le.
10. Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írta
elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is
benyújtható. Az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a
66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
11. Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar,
joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű
okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI. 26.)
MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar
fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek,
és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az
ajánlattevő a felelős.
12. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, a közös ajánlattevők kötelesek maguk
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
az ajánlatban megjelölni. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé
egyetemlegesen felelnek.
13. Nyertes ajánlattevő a csomagolásnál és szállításnál vegye figyelembe a környezetközpontú
követelményeket.
14. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
15. Jelen felhívásban, és a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban nem
minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának 321/2015. Korm. rendelet 47. § (2) bekezdés
szerinti, kellően pontos és érthető leírása. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való
hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal
egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevőnek ajánlatban fel kell tüntetnie az általa kínált
termék típusát, nevét, vagy azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termék részletes műszaki leírását, valamint a fő
elemek tekintetében az ajánlati árat alátámasztó adatokat.
16. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul
alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata
aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben
a következő ajánlattevő a helyébe lép.
17. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az
esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy
vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
18. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban
dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9.
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§-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában
elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az
ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező
személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre
jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és
a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati
példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri
benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az
ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
[=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum
1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem”
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]
c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés
országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot)
Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági
változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás
nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést.
20. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98.
§ (3) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytasson le.
21. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, szakmai alkalmasságot és
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2) P1;
III.1.3) M1 pontok esetében.
22. Árfolyamok: Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint kért adatokat (árbevétel
adatok, referencia adatok), ill. azok értékét - amennyiben azok nem Forintban kerülnek
megadásra, azon év utolsó banki napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett
hivatalos deviza középárfolyamot használva számítja át Forintra, amely évre vonatkozóan az
árbevétel adat közlésre került.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az azon év utolsó banki napján
érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
23. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
24. A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés nem korlátozott, azok a KBA-ban és
ajánlatkérő honlapján (www.sokon.hu) bárki által elérhetőek. Az ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. A
közbeszerzési dokumentumok megküldését az evagner@t-online.hu e-mail címre, vagy a +36
22309277 faxszámra küldött üzenetben is lehet kérni.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokkal együtt
20

rendelkezésre bocsátott „regisztrációs lap” kitöltése és az evagner@t-online.hu e-mail címre
történő visszaküldése nélkül érvényes ajánlat nem tehető, mivel ezen dokumentum igazolja a
közbeszerzési dokumentumok átvételét. A közbeszerzési dokumentumok átvétele az eljárásban
való részvétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő veszi át a
közbeszerzési dokumentumokat. A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és
nem tehetők közzé.
25. Az eljárást megindító felhívást összeállította és ellenjegyezte dr Vágner Elza ügyvéd, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00667).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/10/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei 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
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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