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I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
Az eljárást megindító felhívást jelen kötet 1. számú függeléke tartalmazza.
II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐNEK – ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

2.1 Ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum felépítése, tartalma
Az ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum a következő részekből áll:
I. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
•
•
•
•
•
•
•

I. fejezet: Eljárást megindító felhívás (lásd: 1. sz. függelék)
II. fejezet: Útmutató az ajánlattevőnek – Alapvető információk
III. fejezet: Az ajánlat összeállításának tartalmi és formai követelményei
IV. fejezet: Az ajánlat értékelése
V. fejezet: Szerződéstervezet
Mellékletek (Nyilatkozatminták)
Függelék (Eljárást megindító felhívás)

Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési
Közbeszerzési Dokumentumot és annak minden kiegészítését (= kiegészítő tájékoztatások),
amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat
szerezzen be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen
módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit vagy a teljesítést,
amennyiben az ajánlat elfogadást nyer.
2.2 Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége
Neve:
Címe:
Képviselő:
Telefon:
Fax:
E-mail:

"CNC BAKONY" Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
8441 Márkó, Petőfi utca 16.
Magasházi Attila ügyvezető
+36 88270408
+36 88270408

cncbakony@invitel.hu

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával ajánlatkérő dr. Vágner Elza ügyvédet (2483 Gárdony,
Szabadság út 16.) bízta meg. A megbízott képviseletében eljáró személy dr. Vágner Elza
ügyvéd.
Postai címe:
2483 Gárdony, Szabadság út 16.
Telefonszáma: +36 202019476
evagner@t-online.hu
E-mail címe:
Az eljárás lebonyolítása során kapcsolattartó személy:
dr. Vágner Elza ügyvéd, felelős akkreditál közbeszerzési
szaktanácsadó lajstromszám: 00667
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2.3 Értelmező rendelkezések
1.

Ajánlattételi felhívás vagy eljárást megindító felhívás, vagy felhívás: az eljárást
megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítőben (KÉ- 3779/2018. iktatószámon) jelent
meg, melyet jelen kötet 1. számú függeléke tartalmaz.

2.

Ajánlattevő: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot
tesz. A közbeszerzési eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely
megfelel az ajánlatkérő által támasztott
a) szakmai tapasztalatra és képzettségre,
b) műszaki és technikai feltételekre,
c) minőségbiztosítási vagy környezetgazdálkodási szabványokra,
d) gazdasági és pénzügyi helyzetre
vonatkozó minimális követelményeknek (alkalmassági követelmények – lásd. eljárást
megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja´és nem áll kizáró okok [Kbt. 62-63. §]
hatálya alatt.

3.

Alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő: Ajánlattevő, az eljárást
megindító
felhívás
III.1.2)
és/vagy
III.1.3)
pontjában
előírt
alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

4.

Alvállalkozó: Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan
közvetlenül vesz részt, kivéve:
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót,
alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

5.

Azonosító szám: KÉ - 3779/2018.

6.

Cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány: A cégjegyzék adatairól cégmásolat,
cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető.
A cégmásolat a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát, a cégkivonat a
cégjegyzék fennálló adatait, a cégbizonyítvány pedig - a kérelemtől függően - a
cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy
valamely
meghatározott
bejegyzés
a
cégjegyzékben
nem
szerepel(t)
(a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 12. §).

7.

Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény.

8.

Közbeszerzési dokumentum vagy ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum: az
általános és speciális követelményeket tartalmazó dokumentum. A közbeszerzési
dokumentum átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési
dokumentum másra nem ruházható át.

9.

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet
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aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények
építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
10.

Hamis adat: A valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat.

11.

Hamis nyilatkozat: Olyan nyilatkozat, mely hamis adatot tartalmaz.

12.

Határidők: Az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban
valamennyi órában és percben megadott határidő magyarországi helyi idő (budapesti
idő) szerint értendő. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu
weboldal Budapesti idő adata alapján állapítja meg.

13.

Írásbeli, írásban: Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden
nyilatkozattétel – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik. Az írásbeli
nyilatkozatok – ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát a Kbt. nem kíván meg
– teljesíthetőek:
a) postai (csak kivételesen és indokolt esetében) vagy közvetlen kézbesítés útján;
b) faxon;
c) elektronikus úton.

14.

Kbt.: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.).

15.

Közös ajánlattevők: Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely
esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az egy közös
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.

16.

Összeférhetetlenség: Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében
és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a
közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak
pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más
érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek
miatt nem képes.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az
ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet
részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a köztársasági elnök,
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
c) a Kormány tagja,
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
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e) a legfőbb ügyész,
f) az Alkotmánybíróság elnöke,
g) az Állami Számvevőszék elnöke,
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a
Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel
közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.
Pénzmosásról szóló törvény jelen eljárásban: 2017. évi LIII. törvény. A jogszabály 3.
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon
tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással

vagy

azzal

egyenértékű

nemzetközi

előírásokkal

összhangban

lévő

közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,

…..
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a
leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db)

akinek

érdekében

az

alapítványt

létrehozták,

illetve

működtetik,

ha

a

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány

vagyonának

legalább

huszonöt

százaléka

felett,

illetve

az

alapítvány

képviseletében eljár,

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
17.

Szabályozott tőzsde: A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX.
törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot kell érteni. (A
szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF
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18.

Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertese és az ajánlatkérő között létrejött
szerződés.

19.

Üzleti titok: A Ptk. 2:47. § (1) és (2) bekezdéseiben így meghatározott fogalom.
A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásában, vagy
felvilágosításában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építésvagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó
információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. §
(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt.
44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak
és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló
részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.

20.

Verseny biztosítása: Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát
nem igazolhatja.
Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101.
cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal
feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint
– jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
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21.

Vis maior: A Felek befolyásán kívül álló következő körülmények tekintendők felmentő
okként és nem képezik kötbérigény tárgyát, ha a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződés aláírása után merültek fel, vagy ha a szerződés
aláírása előtt merültek fel, és a következményeiket nem lehetett az említett időpont
előtt előre látni, és a szerződés teljesítését ezáltal akadályozzák:
természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.) tüzek,
robbanások, járványok,
ionsugárzás, vagy radioaktív tevékenységből származó szennyeződés,
háború vagy egyéb ellenségeskedés (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás,
ellenséges cselekmény, mozgósítás, katonai igénybevétel, embargó,
lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
terrorista cselekmény
sztrájk, zendülés, villongás vagy rendzavarás.
Ha bármely Felet vis major által károsodás éri, a másik Felet annak megtörténtéről
haladéktalanul írásban értesíteni kell.
Az értesítésnek tartalmaznia kell a vis major részleteit, valamint annak bizonyítékát,
hogy az eset elkerülhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerződésbeli
kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésben a vis major becsült időtartamát is meg
kell határozni, valamint annak kinyilatkoztatását, hogy a károsult Fél a vis major
fennállása képtelen szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni.

2.4 Beszerzés tárgya és mennyisége
Részletesen a felhívásban részletezettek szerint.
2.5 A jelen közbeszerzési eljárás menete
Tájékoztatjuk az eljárásban résztvevőket, hogy a közbeszerzési eljárás az ajánlatkérő
becslése alapján – figyelemmel a Kbt. 16-19. §-ában foglaltakra – a Kbt. Második része
szerinti uniós értékhatárt meghaladó becsült értékkel rendelkező beszerzés. A Kbt 21.
§. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő, mint a Kbt. 5. §. (3) bekezdése szerinti
támogatott szervezet a Kbt. Harmadik részét alkalmazva köteles eljárni. Ajánlatkérő a
közbeszerzés megvalósításakor a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt
szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakítását választotta.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályokat az
eljárást megindító felhívás VI.3.4) 1. pontja tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelezte, hogy tárgyalásos eljárást kíván
lefolytatni, azonban fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat
alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
Amennyiben az eljárásban tárgyalások lefolytatására kerül sor, a tárgyalásos eljárásban
az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésének időpontjában áll be.
2.6 Az eljárást megindító
kapcsolatos információk

felhívással

és

közbeszerzési

dokumentummal

A közbeszerzési dokumentum átvétele az eljárásban való részvétel feltétele! Az
ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára
elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen rendelkezésre bocsátja a Közbeszerzési
Adatbázisban, valamint ajánlatkérő honlapján. A közbeszerzési dokumentumok
megküldését az evagner@t-online.hu e-mail címre, vagy a +36 22309277 faxszámra
küldött üzenetben kell jelezni.
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Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a közbeszerzési dokumentum valamennyi
előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az összes, a felhívásban és
közbeszerzési dokumentumban kért információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel
meg a felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, ez minden
vonatkozásban
az
ajánlattevő
kockázata
és
az
ajánlat
érvénytelenségét
eredményezheti.
Az ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat
bizalmasan kezelni. A közbeszerzési dokumentum, azok egyes részei, vagy másolati
példányai kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően
használhatók fel.
A közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az
érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott
nyilatkozatminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőnek.
Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát
benyújtani, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok
tartalmi és formai megfelelősége érdekében.
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát
elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát
az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

2.7 Ajánlattétel
benyújtása

előtti

helyszíni

bejárás,

konzultáció,

ajánlattevői

kérdések

2.7.1. Helyszíni bejárás
Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez.
2.7.2. Konzultáció
Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő konzultációt nem szervez az Ajánlattevő
számára.
2.7.3. Kiegészítő tájékoztatás-kérés
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 tájékoztatás kérést 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.
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Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3
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.
A kiegészítő tájékoztatásokban foglalt információk elfogadásáról szóló
nyilatkozatot ajánlattevő köteles az ajánlata részeként csatolni.
Bármilyen mulasztás, amelyet az ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő
információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását,
nem menti fel az ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a
kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá
hárulnak.
2.8. Ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának határideje
Az ajánlat benyújtása személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Az
ajánlat postai megküldése esetén az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy
az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig be kell érkeznie az
előírt helyre, ellenkező esetben az ajánlat nem érvényes. Ajánlatkérő az ajánlattételi
határidő lejártának időpontját a www.pontosido.hu weboldal (Budapesti idő) adatai
alapján állapítja meg.
A postai úton benyújtott ajánlat esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból
eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az Ajánlatkérő által rögzített határidő lejárta
után beérkező ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
2.9 Az ajánlat benyújtásának címe
Ajánlattételi határidő:
Ajánlatok benyújtás címe:

Eljárást megindító felhívás szerint
2483 Gárdony, Szabadság út 16.

2.10 Az ajánlat felbontásának helye és időpontja
2.10.1. Az ajánlat bontásának helyszíne, időpontja
Helyszíne:
Időpontja:

2483 Gárdony, Szabadság út 16.
Eljárást megindító felhívás szerint

A beérkezett ajánlatok felbontáskor az ajánlatkérő képviselőin kívül a Kbt. 68. § (3)
bekezdése szerinti személyek / szervezetek képviselői lehetnek jelen.
Ajánlatkérő az ajánlatot az ajánlattevők képviselőinek jelenlétében bontja fel.
Az ajánlatok bontása során ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, székhelye és az
ajánlat elbírálásra kerülő számszerűsíthető tartalmi elemei (bírálati részszempont
szerinti megajánlások).
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Az Ajánlatkérő az ajánlat felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott
eseményekről jegyzőkönyvet készít, melyet az ajánlattevőnek öt napon belül
megküld [Kbt. 68. § (6) bekezdés].

2.10.2. Az ajánlat vizsgálata
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő több szakaszban végzi:
Az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott,
ajánlati kötöttséget nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő
megvizsgálja, hogy az megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell
érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel
kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az
ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet
az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt
megállapítani, ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott
minimumkövetelményeknek.
Az
ajánlatban
foglalt
egyéb
nyilatkozatokkal,
dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.
A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges
ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori
tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség
szerint alkalmazza a Kbt. 72. §-t. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó
hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett
volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak.
A megfelelőnek tekintett végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.
A Kbt. 69. § alapján az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia,
hogy az ajánlat megfelel-e az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírtaknak megfelelően ítéli meg az
ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.
2.10.2.1. Hiánypótlás és felvilágosítás-kérés nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében (Kbt. 71. §)
Ajánlatkérő ajánlattevő számára biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az
ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kér.
A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és
kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az eljárást
megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentum vagy a jogszabályok előírásainak. A
hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet.
Mindaddig, amíg ajánlattevő számára hiánypótlás vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve
az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
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A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1) – (3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire
vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat)
valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja
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 [Kbt. 71. § (6) bekezdés második fordulata].
Ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás
megadása a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelel. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9)
bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlás, felvilágosítás
megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, ajánlatkérő kizárólag az
eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során.
2.10.2.2. Számítási hiba javítása
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak
javítását az ajánlatkérő végzi el, úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített
ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot.
A számítási hiba javításáról az ajánlattevő közvetlenül, írásban haladéktalanul
tájékoztatást kap.
2.10.2.3. Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások (Kbt. 72. §)
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ha a megkötni
tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az
értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely
önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.
Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi
tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére, vagy
a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához
felhasznált egyéb adatokra van figyelemmel.
Az indokolásra a Kbt. 72. § (2) – (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
2.11 Tájékoztatás az eljárás eredményéről
Ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, az ajánlattevő
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esetleges kizárásáról, vagy a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának
megállapításáról, illetve a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról.
Ajánlatkérő a fenti tájékoztatását az ajánlat elbírálásának befejezésekor készített
írásbeli összegezés faxon és/vagy e-mailben történő megküldésével teljesíti.
Az összegezést ajánlatkérő az első bekezdés szerinti döntéshozatalt követő lehető
leghamarabb, de legkésőbb a döntést követő három munkanapon belül, az ajánlati
kötöttség ideje alatt küldi meg.
Ajánlatkérő itt hívja fel a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésnek az ajánlattevő részére történt megküldése napjától a nyertes
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.
2.12 A szerződéskötés tervezett időpontja
Ajánlatkérő a szerződést a meghosszabbodott (lásd 2.11 pont utolsó bekezdés)
ajánlati kötöttség időtartama alatt köti meg, de legkorábban az írásbeli összegezés
megküldése napját követő öt napos időtartam lejártát követően.
A szerződéskötés kapcsán a Kbt. 131. §-ban foglaltak is irányadók.
2.13 Az eljárással kapcsolatos egyéb információk
2.13.1 Részekre történő ajánlattétel, alternatív ajánlat
Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét
ajánlattétel lehetőségét kizárja.

biztosítja,

az

alternatív

(többváltozatú)

2.13.2 Az eljárás során használt nyelv, az ajánlattétel nyelve
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 MT (VI.26.) 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.
2.13.3 Az ajánlattétel költségei
Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az
ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és
veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevő részéről
felmerülhetnek.
Az ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az ajánlatkérőtől az ajánlat
kidolgozásával kapcsolatos költségei visszatérítését kérni, még akkor sem, ha az
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ajánlatkérő visszavonja
nyilvánítja az eljárást.

az

eljárást

megindító

felhívást

vagy

eredménytelenné

2.13.4 Közös ajánlattétel
A gazdasági szereplők közösen is tehetnek ajánlatot.
Közös ajánlattétel esetén irányadó rendelkezések:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag
által aláírt Konzorciumi Szerződést. A szerződésben a szerződő feleknek ki kell jelölni a
konzorcium vezetőjét, illetve a képviseletében eljáró személyt, valamint a konzorcium
vezetőjét kell feljogosítani a konzorcium nevében az Ajánlatkérővel való
kapcsolattartásra, továbbá a konzorcium nevében – a szerződés aláírása kivételével –
a jognyilatkozatok megtételére. A szerződésnek tartalmaznia kell a konzorcium
vezetőjének kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a konzorcium vezetését
elfogadja.
A Konzorciumi Szerződés egyebekben akkor fogadható el, ha
tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,
tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a
képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az
ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé
megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében,
tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli
koordinálásért és konzorcium általi végrehajtásáért,
tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését (alvállalkozókra is
kiterjedően),
tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés szerződésszerű teljesítéséért,
tartalmazza, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem
függ valamely további feltételtől vagy időponttól;
tartalmazza, hogy hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől,
illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá
tartalmazza, hogy a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép.
2.14 Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága
Az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben –
közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. és 45. §-ában
foglaltak szerint. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne
tartalmazzák az alábbi elemeket:
→ ajánlattevő nevét, címét (székhelye, lakóhelye)
→ olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot (a továbbiakban együtt: adat),
amely értékelési szempont alapján értékelésre kerül, kivétel az ezek alapjául
szolgáló és a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség hatálya alá nem tartozó részinformációk, alapadatok (így különösen
az árazott költségvetés), aminek a nyilvánosságra hozatalát megtilthatja
ajánlattevő.
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Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
Az ajánlat elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti
titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani,
amely a Kbt. 45. §-ának (1) bekezdése körébe tartozik.
Ajánlattevő magára nézve kötelezőnek fogadja el, hogy a közpénzek
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével
és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003.
évi XXIV. törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a 210/2010. (VI.30.)
Kormányrendeletben meghatározott szervezet is jogosult ellenőrizni a nyertes
ajánlattevő rendelkezésére bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű
felhasználását.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi
LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék
vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a
megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi
gazdálkodó szervezetnél.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi
önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával,
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon
kezelésével,
birtoklásával,
használatával,
hasznosításával,
az
azzal
való
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog
megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra
hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a
technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a
munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó
adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az, aki az államháztartás valamely
alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a
jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan
tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának
nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok
címén nem tagadható meg.
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III. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
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 („Kapacitásbővítés a CNC Bakony
Kft-nél”) 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.
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3.1 Az ajánlat tartalma, csatolandó iratok és dokumentumok jegyzéke
Az ajánlatot az alábbiakban felsorolt pontok szerint kérjük összeállítani:

Ssz

1

Csatolandó iratok és dokumentumok

Megjegyzés

Ajánlat fedőlapja

Tartalomjegyzék

Oldalszámokat is
tartalmazó
tartalomjegyzék
csatolandó.

3

Felolvasólap [lásd: eljárást megindító felhívás
VI.3.4) 4. pontja]

A Felolvasólap mintáját
a közbeszerzési
dokumentum 1.
számú melléklete
tartalmazza.

4

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének
aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája [lásd:
eljárást megindító felhívás VI.3.4) 18. a) pontja]

Egyszerű
másolatban is
elegendő benyújtani.

5

Ajánlattevő, változásbejegyzési cégiratai [lásd:
eljárást megindító felhívás VI.3.4) 18. b) pontja]
vagy nyilatkozat arról, hogy változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban!

Adott esetben [=ún.
„e-tértivevény”-t és az
„Informatikai vizsgálat
eredménye”
elnevezésű
dokumentumok 1-1
nyomtatott példányát,
továbbá .xml file-ként
nyomtatva a
„Változásbejegyzési
kérelem” elnevezésű
dokumentum 1
nyomatott példányát]
kell csatolni. A
nyilatkozat mintáját a
2. sz. melléklet
tartalmazza

6

Ajánlatot aláíró személy meghatalmazása [lásd:
eljárást megindító felhívás VI.3.4) 18. a) pontja]

Amennyiben releváns.

2
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Ssz

Csatolandó iratok és dokumentumok

Megjegyzés

7

Ajánlattevői nyilatkozat
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
(teljességi nyilatkozat)
Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozata
(KKV)
[lásd: eljárást megindító felhívás VI.3.4) 2-3.
pontja]

A nyilatkozat mintáját
a közbeszerzési
dokumentum 3.
számú melléklete
tartalmazza. E
nyilatkozatot eredeti
aláírással kell
benyújtani!

8

Ajánlattevői nyilatkozat
Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozata
(KKV)
[lásd: eljárást megindító felhívás VI.3.4) 2-3. pontja]

A nyilatkozat mintáját
a közbeszerzési
dokumentum 4.
számú melléklete
tartalmazza.

9

Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pont szerinti
nyilatkozat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!

A nyilatkozat mintáját
a közbeszerzési
dokumentum 5.
számú melléklete
tartalmazza.

10

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint, amelyben meg kell jelölni azt a szervezetet
(neve, címe) és az eljárást megindító felhívás azon
vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására (is)
támaszkodik. [lásd: eljárást megindító felhívás
VI.3.4) 6. pontja] Nemleges nyilatkozat is
csatolandó!

A nyilatkozat mintáját
a közbeszerzési
dokumentum 6.
számú melléklete
tartalmazza.

11

Kapacitást rendelkezésre bocsátó nyilatkozata a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.

A nyilatkozat mintáját
a közbeszerzési
dokumentum 7.
számú melléklete
tartalmazza.

12

Kapacitást rendelkezésre bocsátó nyilatkozata a
Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján arról, hogy az új
Ptk. 6:416. §-ában foglaltak szerint kezességet vállal
az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely
más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Amennyiben releváns.
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Ssz

Csatolandó iratok és dokumentumok

Megjegyzés

13

Ajánlattevői nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont –
kivétel Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc)
alpont – szerinti kizáró okok fenn nem állásáról
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont
szerinti kizáró ok fenn nem állásáról a VHR *. 8. §
i) pont ib) alpont és a 10. § g) pont gb) alpontja
szerinti tartalommal
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont
szerinti kizáró ok fenn nem állásáról a VHR *. 8. §
ic) pont szerinti tartalommal
- az alvállalkozó és adott esetben alkalmasság
igazolásában
résztvevő
gazdasági
szereplő
vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásáról
a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján

A nyilatkozat mintáját
a közbeszerzési
dokumentum 8.
számú melléklete
tartalmazza.

14

Eljárást megindító felhívás VI.3.4) 12. pont szerinti
konzorciumi megállapodás az ajánlatkérési
közbeszerzési dokumentum 2.13.4 pontjában
foglaltakra is figyelemmel.

Adott esetben.

Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatásokban foglalt
információk elfogadásáról szóló nyilatkozata

A nyilatkozat mintáját
a közbeszerzési
dokumentum 9.
számú melléklete
tartalmazza

Nyilatkozat az (M1) jelű alkalmassági
követelményre vonatkozóan

Referenciaigazolás
vagy
referencianyilatkozat
csatolandó,
részenként, amelyek
mintáját a
közbeszerzési
dokumentum 10.
számú melléklete

Nyilatkozat üzleti titokról

A nyilatkozat mintáját
a közbeszerzési
dokumentum 11.
számú melléklete
tartalmazza.

15

16

17
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Ssz

Csatolandó iratok és dokumentumok

Megjegyzés

18

Regisztrációs lap [lásd: eljárást megindító felhívás
VI.3.4) 24. pontja]

A nyilatkozat mintáját
a közbeszerzési
dokumentum 12.
számú melléklete
tartalmazza.

19.

A megajánlott termék(ek) bemutatását
tartalmazó iratok, melyekből megállapítható, hogy
a megajánlott termék(ek) megfelel(nek) a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek.

Szakmai ajánlat –
részenként kitöltve és
benyújtva

20

Teljes ajánlat CD/DVD-re írva

*VHR = a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2016. (X.30.)
Kormányrendelet
3.2 Csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos egyéb előírások
3.2.1 Aláírási címpéldány, aláírás-minta
Az ajánlattevőnek, továbbá – adott esetben – az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőnek az ajánlatban csatolnia kell az érvényes cégkivonatban
szereplő képviseleti jogosultság alapján a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányának, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintájának egyszerű másolatát Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási
címpéldányát, aláírás-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot
tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan
személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá.
Ha a cégjegyzésre jogosult(ak) helyett meghatalmazott ír alá bármely dokumentumot,
a
meghatalmazott
aláírás-képének
nyilatkozatot
az
ajánlatban,
úgy
ellenőrizhetősége érdekében, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is az ajánlathoz csatolni kell.
Az Ajánlatkérő a fenti dokumentumokat az ajánlattevő, ill. adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő képviseletében eljáró
személy(ek) kötelezettségvállalásra való jogosultságának ellenőrzése céljából
kéri.
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3.2.2. Szerződéstervezet
Ajánlattevőnek az ajánlatához az ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum V.
fejezetében közölt szerződéstervezetet nem kell az ajánlata részeként benyújtani.
IV. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti módszert határozta meg, amely a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő e
szempontból rangsorolja az érvényes ajánlatokat és állapítja meg a nyertes
ajánlattevőt és adott esetben a második helyezettet.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e
olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Az ajánlatkérő köteles a bírálat során az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség
szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint
értékeli.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 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.
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 Kbt. 72.
§ szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség
miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a
helyébe lép.
Értékelési szempontok: az eljárást megindító felhívás II.2.5) és VI.3.1)-2) pontjai szerint.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0-10
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
1.
Minőségi szempont
1. Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 20
Alszempontok:
1.1. mechanikára vállalt jótállás (hónap min. 12. max. 36.) / Súlyszám: 10
1.2. elektronikai elemekre vállalt jótállás (hónap min. 12. max. 36.) / Súlyszám: 10
2. Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min. 4 - max: 24) 10
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Ajánlatkérő a jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt, órában megadni kért adat meghatározása
során kéri figyelembe venni, hogy a beavatkozásra vállalt időtartam alatt a hibajelenség elemzése
alapján a hiba azonosítása megtörténjen és a hiba elhárítása érdekében szükséges intézkedések
megkezdődjenek, helyszíni vagy távfelügyeleti beavatkozással.

Ajánlatkérő mindkét bírálati szempont esetében az arányosítás módszerét alkalmazza. A
legkedvezőbb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső
ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok
a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot, az alábbi
képlet szerint:
Pvizsgált = (Avizsgált –Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax
– Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott érték, amire
a maximális pontszámot adja (jótállás esetében 36 hónap, jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt
idő esetében 4 óra). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő
értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, azaz a képletbe abban az esetben is a
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
ezen értéknél kedvezőbb.
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján legkedvezőtlenebb
érték, amire a minimális pontszámot adja (jótállás esetében 12 hónap, jótállási idő alatt a
beavatkozásra vállalt idő esetében 24 óra). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ha az adott
ajánlati elem a meghatározott legkedvezőtlenebb szintnél (12 hónap, illetve 24 óra)
kedvezőtlenebb, a megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Ár szempont
Ajánlati ár - Súlyszám: 70
Az „Ajánlati ár” 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 (0 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.
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Műszaki leírás
Ajánlatkérő kéri benyújtani a szakmai ajánlat alátámasztására a műszaki
leírásban közölt tulajdonságokra vonatkozó nyilatkozatot a szakmai ajánlat
részeként
I. rész.
Megmunkálóközpont mágnesasztalos kivitel:
A megrendelő a normál kivitelű CNC megmunkáló-központot viszonylag
kisebb méretű (kézzel mozgatható méretű és súlyú) munkadarabok marási
művelettel ( munkadarab áll , fogácsoló szerszám forog az anyagleválasztási
munkafolyamat során) történő megmunkálására kívánja beszerezni.
Fontos és fő ismérveinek egyike, hogy a munkadarab megfogása-befogása a
megmunkáláshoz a gép munkaasztalán , arra integrált permanens mágneses
lap segítségével , lefogatva történik. Mágneses lap segítségével oldható meg
az a felfogatási mód, mely az alkatrész megmunkálását 5 oldalról úgy teszi
lehetővé, hogy semmiféle útban lévő lefogató-elem vagy eszköz nem gátolja
a szabad hozzáférést. Ezáltal a gyártási pontosság növelhető , a gyártási idő
pedig csökkenthető.
A gép megmunkáláskor , térben, három tengely mentén ( X , Y és Z tengely)
mozgatja a főorsót hordozó szánt valamint a gép munkaasztalát. A főorsó a
megmunkáló szerszámok befogására szolgáló szabványos végződéssel
rendelkező, hajtott gépegység. Ebbe a végződésbe történik a megmunkálóközpont másik részéből, a szerszámtárból történő
szerszámbehelyezés,
amely automatikus, vezérlő által megszabott sorrendben rendelkezésre
bocsátja a kívánt megmunkáló-szerszámokat. A szerszámcserélő berendezés
karos kivitelű kell legyen a kellő gyorsaság és tartósság miatt. A szerszámtár
mérete , minél nagyobb tároló képessége fontos a megrendelő számára.
A gép pontosságát a mechanikai pontosságán túl meghatározó szempont, a
gépen használt mérőrendszer mérési elve, mely nem közvett, hanem
közvetlen mérésű kell hogy legyen ( azaz a pontosabb , pontosságot
hosszabb távon biztosító, mechanikai kopásokra kevésbé érzékeny mérést
lehetővé tevő mérőléces kivitel a kívánt)
A gép automatikus hűtő-kenő rendszerrel felszerelt kell hogy legyen a
megfelelő
forgácsolási
paraméterek
elérése
céljából.
Munkavédelmi
szempontból zárt burkolattal kell rendelkeznie. Felépítése kompakt jellegű
legyen , azaz gép, vezérlő villamos szekrény egy egységként kerüljön
kialakításra.
A
gép
megmunkáláskori
mozgásait,
hajtását,
szerszámkezelését
,
technológiai paraméterek biztosítását a cnc vezérlés kezeli. A CNC vezérlő
tudása fontos a megrendelő számára. Programnyelve megválasztásakor
nyilvánvalóan előnyös ha
a megrendelőnél már ismert programnyelvvel
rendelkezik.
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CNC megmunkáló központ
mágnesasztallal

Szakmai specifikáció

Ajánlatkérői elvárás

Geometria
Tengelyek száma

Löketek

Gyorsjárati sebesség

Asztal terhelhetőség

legalább 3 db
X

legalább 610 mm

Y

legalább 480 mm

Z

legalább 510 mm

X

legalább 30 méter / perc

Y

legalább 30 méter / perc

Z

legalább 24 méter / perc
legalább 400 kg

Főorsó
Meghajtás

szíjas vagy azzal
egyenértékű

Főorsó kúp mérete

legalább DIN ISO 40

Főorsó maximális fordulatszáma:

legalább 8000 fordulat /
perc

Szerszámtár
Szerszámhelyek száma

legalább 24 db

Legnagyobb szerszámhossz

legalább 300 mm

Legnagyobb szerszám tömeg

legalább 6 kg

Alkatrészrögzítés
Mágneses asztallal

igen, biztosított

Mágnesasztal mérete

legalább 400 x 330 mm

Pontosság
Ismétlési pontosság

legfeljebb +/- 0,008 mmm

Pozícionálássi pontosság

legfeljebb 0,02 mm

Mérőrendszer

Típusa

Abszolút, közvetlen
mérőrendszer minden
tengelyen

Csatlakozása

EnDat 2.2
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Ajánlattévő által
megajánlott
paraméterek

Periféria kezelése
Típusa

EtherCAT alapú periféria
kezelés

Vezérlés
Típusa

19" érintőképernyős színes,
grafikus LCD

MAKRO programozási lehetőség
Eseménynaplózás
Folyamatos, szimultán 5 tengelyes
megmunkálás (TCP, TPC)
Teljeskörű folyamatos ütközésfelügyelet
a megmunkálással szinkron grafikus
szimulációval
OPEN WINDOWS kezelői felület.
Lehetőség legyen PDF katalógusok és
CAD megjelenítők telepítésére
Teljes QWERTY billentyűzet különálló
számbeviteli mezővel ergonomikus
pozícióban
USB csatlakozás
ETHERNET csatlakozás
3D-s szilárdtest megjelenítés
Energiagazdálkodási szolgáltatás a
villamosenergia felhasználás folyamatos
regisztrálásával
Egyéb elvárások
Munkatér mosó pisztoly
Hibajelzőlámpa
Kihelyezett kézikerék
Programfutási kompatibilitás
A meglévő kész technológiai
programoknak futnia kell a
szerszámgépen vagy amennyiben nem,
úgy a programok sikeres
átkonvertálhatósága biztosítottnak kell
lennie
IPAR 4.0-nak való megfelelés
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Statisztikai adatok online elérésének és
feldolgozásának lehetősége biztosított

Távfelügyeleti lehetőség, távvezérléssel
Az árnak az alábbiakat is tartalmaznia szükséges
1
1
1
1
1
7
1
1

darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab
darab

Permanens elektromágneses lap QX 403 HE50
ST 200 F QX HE mágnesasztal vezérlés
BB 125 mm NC125M gépsatu
munkadarab ütköző pofaszélességhez 100/125mm
ER32 patronkészlet 18 db-os 3.0-20.0 szerszámtartó forgó egyéb
patronos szerszámtartó SK40-2/20-70 ER 32 / ER patronos SK tartó 403.02.20
megmunkáló központ gépszekrény, Fiókos munkaasztal -200x750x840mm
rendszerszekrény 3 fiókos szekrény - 800x650x1000mm

Teljesítési specifikáció
Gép szállítása

szállító által

Gép telepítése

szállító által

Üzembe helyezés

szállító által

Betanítás biztosítása

szállító által
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II. rész.
Megmunkálóközpont normál kivitel:
A megrendelő a normál kivitelű CNC megmunkáló-központot viszonylag
kisebb méretű (kézzel mozgatható méretű és súlyú) munkadarabok marási
művelettel ( munkadarab áll , fogácsoló szerszám forog az anyagleválasztási
munkafolyamat során) történő megmunkálására kívánja beszerezni.
Fontos és fő ismérveinek egyike, hogy a munkadarab megfogása-befogása a
megmunkáláshoz a gép munkaasztalán , arra
T
hornyos rendszer
segítségével , lefogatva történik.
A gép megmunkáláskor , térben, három tengely mentén ( X , Y és Z tengely)
mozgatja a főorsót hordozó szánt valamint a gép munkaasztalát. A főorsó a
megmunkáló szerszámok befogására szolgáló szabványos végződéssel
rendelkező, hajtott gépegység. Ebbe a végződésbe történik a megmunkálóközpont másik részéből, a szerszámtárból történő
szerszámbehelyezés,
amely automatikus, vezérlő által megszabott sorrendben rendelkezésre
bocsátja a kívánt megmunkáló-szerszámokat. A szerszámcserélő berendezés
karos kivitelű kell legyen a kellő gyorsaság és tartósság miatt. A szerszámtár
mérete , minél nagyobb tároló képessége fontos a megrendelő számára.
A gép pontosságát a mechanikai pontosságán túl meghatározó szempont, a
gépen használt mérőrendszer mérési elve, mely nem közvett, hanem
közvetlen mérésű kell hogy legyen ( azaz a pontosabb , pontosságot
hosszabb távon biztosító, mechanikai kopásokra kevésbé érzékeny mérést
lehetővé tevő mérőléces kivitel a kívánt)
A gép automatikus hűtő-kenő rendszerrel felszerelt kell hogy legyen a
megfelelő
forgácsolási
paraméterek
elérése
céljából.
Munkavédelmi
szempontból zárt burkolattal kell rendelkeznie. Felépítése kompakt jellegű
legyen , azaz gép, vezérlő villamos szekrény egy egységként kerüljön
kialakításra.
A
gép
megmunkáláskori
mozgásait,
hajtását,
szerszámkezelését
,
technológiai paraméterek biztosítását a cnc vezérlés kezeli. A CNC vezérlő
tudása fontos a megrendelő számára. Programnyelve megválasztásakor
nyilvánvalóan előnyös ha
a megrendelőnél már ismert programnyelvvel
rendelkezik.
CNC megmunkáló központ

Szakmai specifikáció

Ajánlatkérői elvárás

Geometria
Tengelyek száma

legalább 3 db
X

legalább 610 mm

Y

legalább 480 mm

Löketek
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Ajánlattévő által
megajánlott
paraméterek

Gyorsjárati sebesség

Asztal terhelhetőség

Z

legalább 510 mm

X

legalább 30 méter / perc

Y

legalább 30 méter / perc

Z

legalább 24 méter / perc
legalább 400 kg

Főorsó
Meghajtás

szíjas vagy azzal
egyenértékű

Főorsó kúp mérete

legalább DIN ISO 40

Főorsó maximális fordulatszáma:

legalább 8000 fordulat /
perc

Szerszámtár
Szerszámhelyek száma

legalább 24 db

Legnagyobb szerszámhossz

legalább 300 mm

Legnagyobb szerszám tömeg

legalább 6 kg

Pontosság
Ismétlési pontosság

legfeljebb +/- 0,008
mmm

Pozícionálássi pontosság

legfeljebb +/- 0,02 mm

Mérőrendszer

Típusa

Abszolút, közvetlen
mérőrendszer minden
tengelyen

Csatlakozása

EnDat 2.2

Periféria kezelése
Típusa

EtherCAT alapú periféria
kezelés

Vezérlés
Típusa

19" érintőképernyős
színes, grafikus LCD

MAKRO programozási lehetőség
Eseménynaplózás
Folyamatos, szimultán 5 tengelyes
megmunkálás (TCP, TPC)
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Teljeskörű folyamatos
ütközésfelügyelet a megmunkálással
szinkron grafikus szimulációval
OPEN WINDOWS kezelői felület.
Lehetőség legyen PDF katalógusok és
CAD megjelenítők telepítésére
Teljes QWERTY billentyűzet különálló
számbeviteli mezővel ergonomikus
pozícióban
USB csatlakozás

legalább 4 db

ETHERNET csatlakozás
3D-s szilárdtest megjelenítés
Energiagazdálkodási szolgáltatás a
villamosenergia felhasználás
folyamatos regisztrálásával
Egyéb elvárások
Munkatér mosó pisztoly
Hibajelzőlámpa
Kihelyezett kézikerék
Programfutási kompatibilitás
A meglévő kész technológiai
programoknak futnia kell a
szerszámgépen vagy amennyiben
nem, úgy a programok sikeres
átkonvertálhatósága biztosítottnak
kell lennie
IPAR 4.0-nak való megfelelés
Statisztikai adatok online elérésének
és feldolgozásának lehetősége
biztosított
Távfelügyeleti lehetőség,
távvezérléssel
Az árnak az alábbiakat is tartalmaznia szükséges
1
1
1
6
1
1

darab
darab
darab
darab
darab
darab

gépsatu BB 125mm, NC125M
Munkadarab ütköző pofaszélességhez 100/125mm
ER32 Patronkészlet 18db-os (3.0-20.0) Szerszámtartó forgó egyéb
patronos szerszámtartó SK40-2/20-70 ER32 / ER patronos SK tartó 403.02.20
megmunkáló központ gépszekrény, fiókos munkaasztal - 200x750x840mm
rendszerszekrény 3 fiókos szekrény - 800x650x1000mm

Teljesítési specifikáció
Gép szállítása

szállító által
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Gép telepítése

szállító által

Üzembe helyezés

szállító által

Betanítás biztosítása

szállító által
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III. rész
Megmunkálóközpont speciálbefogós kivitel:
A megrendelő a normál kivitelű CNC megmunkáló-központot viszonylag kisebb méretű
(kézzel mozgatható méretű és súlyú) munkadarabok marási művelettel ( munkadarab áll
, fogácsoló szerszám forog az anyagleválasztási munkafolyamat során) történő
megmunkálására kívánja beszerezni.
Fontos és fő ismérveinek egyike, hogy a munkadarab megfogása-befogása
a
megmunkáláshoz a gép munkaasztalán , arra felfogatott speciálbefogós kivitelű gépsatu
segítségével
történik. A gépsatu különlegesen kiképzett
és cserélhető elemeinek
segítségével rendkívül sokoldalú alkalmazást tesz lehetővé. Különleges formájú
munkadarabok vagy egyszerű darabok nagy erejű megfogását egyaránt lehetővé teszi.
A gép megmunkáláskor , térben, három tengely mentén ( X , Y és Z tengely) mozgatja a
főorsót hordozó szánt valamint a gép munkaasztalát. A főorsó a megmunkáló szerszámok
befogására szolgáló szabványos végződéssel rendelkező, hajtott gépegység. Ebbe a
végződésbe történik a megmunkáló-központ másik részéből, a szerszámtárból történő
szerszámbehelyezés, amely automatikus, vezérlő által megszabott sorrendben
rendelkezésre bocsátja a kívánt megmunkáló-szerszámokat. A szerszámcserélő
berendezés karos kivitelű kell legyen a kellő gyorsaság és tartósság miatt. A szerszámtár
mérete , minél nagyobb tároló képessége fontos a megrendelő számára.
A gép pontosságát a mechanikai pontosságán túl meghatározó szempont, a gépen
használt mérőrendszer mérési elve, mely nem közvett, hanem közvetlen mérésű kell
hogy legyen ( azaz a pontosabb , pontosságot hosszabb távon biztosító, mechanikai
kopásokra kevésbé érzékeny mérést lehetővé tevő mérőléces kivitel a kívánt)
A gép automatikus hűtő-kenő rendszerrel felszerelt kell hogy legyen a megfelelő
forgácsolási paraméterek elérése céljából. Munkavédelmi szempontból zárt burkolattal
kell rendelkeznie. Felépítése kompakt jellegű legyen , azaz gép, vezérlő villamos szekrény
egy egységként kerüljön kialakításra.
A gép megmunkáláskori mozgásait, hajtását, szerszámkezelését , technológiai
paraméterek biztosítását a
cnc vezérlés kezeli. A CNC vezérlő tudása fontos a
megrendelő számára. Programnyelve megválasztásakor nyilvánvalóan előnyös ha a
megrendelőnél már ismert programnyelvvel rendelkezik.
CNC megmunkáló központ-speciális befogós
kivitel

Szakmai specifikáció

Ajánlatkérői elvárás

Geometria
Tengelyek száma

Löketek

legalább 3 db
X

legalább 610 mm

Y

legalább 480 mm

Z

legalább 510 mm

Oldal: 31 / 70

Ajánlattévő által
megajánlott
paraméterek

Gyorsjárati sebesség

X

legalább 30 méter /
perc

Y

legalább 30 méter /
perc

Z

legalább 24 méter /
perc

Asztal terhelhetőség

legalább 400 kg

Főorsó
Meghajtás

szíjas vagy azzal
egyenértékű

Főorsó kúp mérete

legalább DIN ISO 40

Főorsó maximális fordulatszáma:

legalább 8000 fordulat
/ perc

Szerszámtár
Szerszámhelyek száma

legalább 24 db

Legnagyobb szerszámhossz

legalább 300 mm

Legnagyobb szerszám tömeg

legalább 6 kg

Pontosság
Ismétlési pontosság

legfeljebb +/- 0,008
mmm

Pozícionálássi pontosság

legfeljebb 0,02 mm

Mérőrendszer

Típusa

Abszolút, közvetlen
mérőrendszer minden
tengelyen

Csatlakozása

EnDat 2.2

Periféria kezelése
EtherCAT alapú periféria
kezelés

Típusa
Vezérlés

19" érintőképernyős
színes, grafikus LCD

Típusa
MAKRO programozási lehetőség
Eseménynaplózás
Folyamatos, szimultán 5 tengelyes
megmunkálás (TCP, TPC)
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Teljeskörű folyamatos ütközésfelügyelet a
megmunkálással szinkron grafikus
szimulációval
OPEN WINDOWS kezelői felület. Lehetőség
legyen PDF katalógusok és CAD
megjelenítők telepítésére
Teljes QWERTY billentyűzet különálló
számbeviteli mezővel ergonomikus
pozícióban
USB csatlakozás

legalább 4 db

ETHERNET csatlakozás
3D-s szilárdtest megjelenítés
Energiagazdálkodási szolgáltatás a
villamosenergia felhasználás folyamatos
regisztrálásával
Egyéb elvárások
Munkatér mosó pisztoly
Hibajelzőlámpa
Kihelyezett kézikerék
Programfutási kompatibilitás
A meglévő kész technológiai programoknak
futnia kell a szerszámgépen vagy
amennyiben nem, úgy a programok sikeres
átkonvertálhatósága biztosítottnak kell
lennie
IPAR 4.0-nak való megfelelés
Statisztikai adatok online elérésének és
feldolgozásának lehetősége biztosított
Távfelügyeleti lehetőség, távvezérléssel
Az árnak az alábbiakat is tartalmaznia szükséges
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2 darab Feltét pofa 125mm fix pofához
6 darab Precíziós feltét pofa EL/NC/KNC BB125-hoz szorító csavar nélkül
2 darab Lengőpofa 125mm b=45mm NC/EL/KNC 125-satuhoz
2 darab Prizmás pofa pofaszélességhez 125mm
3x2 darab Horony készlet DIN6323 14 h6
3x4 darab T-horony készlet
3x4 darab Szorítókarom NC 125/160
1 darab gépsatu BB 125mm, NC125M
1 darab Munkadarab ütköző pofaszélességhez 100/125mm
1 darab ER32 patronkészlet 18db-os (3.0-20.0) Szerszámtartó forgó egyéb
2 darab ER32D05 / ER32 D.5-4
2 darab ER32D06 / ER32 D.6-5
2 darab ER32D08 / ER32 D.8-7
2 darab ER32D10 / ER32 D.10-9
2 darab ER32D12 / ER32 D.12-11
2 darab ER32D16 / ER32 D.16-15
2 darab ER32D18 / ER32 D.18-17
2 darab R32D20 / ER32 D.20-19
7 darab patronos szerszámtartó SK40-2/20-70 ER32 / ER patronos SK tartó 403.02.20
3 darab maró tartó SK40-06-50 DIN 69871 SK tartó AD / 402.04.06
3 darab maró tartó SK40-08-50 DIN 69871 SK tartó AD / 402.04.08
3 darab maró tartó SK40-10-50 DIN 69871 SK tartó AD / 402.04.10
3 darab maró tartó SK40-12-50 DIN 69871 SK tartó AD / 402.04.12
3darab maró tartó SK40-16-63 DIN 69871 SK tartó AD / 402.04.16
1 darab megmunkáló központ gépszekrény, fiókos munkaasztal - 200x750x840mm
1 darab rendszerszekrény 3 fiókos szekrény - 800x650x1000mm
Teljesítési specifikáció
Gép szállítása

szállító által

Gép telepítése

szállító által

Üzembe helyezés

szállító által

Betanítás biztosítása

szállító által
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IV. rész
Ferde ágyas CNC esztergagép:
A megrendelő a ferde ágyas CNC esztergagépet rövidebb tárcsa és tengely jellegű
munkadarabok megmunkálására, esztergálására kívánja beszerezni. Fontos és fő
ismérveinek egyike, hogy a munkadarab megfogása-befogása a megmunkáláshoz az
egyik oldalon a főorsóra erősített gépi-hidraulikus meghúzású tokmányban, a másik
oldalon, ha szükséges gépi-hidraulikus működtetésű szegnyereg támasztóerejének
felhasználásával történik.
További fontos jellemzője még a ferde-síkban elhelyezett szánrendszer amely a kellő
pontosság mellett lehetővé teszi a hosszú élettartamot, nagy sebességet, nagy
merevséget, kedvező forgácseltávozást.
A gép megmunkáláskor, megmunkálási síkjában két tengely mentén ( X és Z tengely)
mozgatja a revolverfejet hordozó szánokat. A revolverfej a megmunkáló szerszámok
befogására szolgáló berendezés, amely automatikus, vezérlő által megszabott
sorrendben rendelkezésre bocsátja a kívánt megmunkáló-szerszámokat.
A revolverfej az ágyelhelyezésből adódóan nagyobb fejméretet tesz lehetővé, mely
által a megrendelői igény, hogy több szerszámmal lehessen dolgozni teljesül. Adott a
lehetőség arra is, hogy a szerszámok egy része ( vagy az összes), hajtott legyen. A
hajtott szerszám teszi alkalmassá a gépet marási műveletek elvégzésére ezáltal
kibővíti az eszterga alkalmazási területét. A hajtott szerszámozás léte követelmény a
megrendelő részéről.
A gép automatikus hűtő-kenő rendszerrel felszerelt kell hogy legyen a megfelelő
forgácsolási paraméterek elérése céljából. Az anyag
megmunkáláshoz történő
forgatását fokozat nélküli hajtásnak kell ellátnia. A főorsó C-tengelyként üzemeltethető
kell legyen a marási műveletek elvégzése érdekében. Munkavédelmi szempontból zárt
burkolattal kell rendelkeznie. Felépítése kompakt jellegű legyen , azaz gép, vezérlő
villamos szekrény egy egységként kerüljön kialakításra.
A gép megmunkáláskori mozgásait, hajtását, szerszámkezelését , technológiai
paraméterek biztosítását a cnc vezérlés kezeli.
Műszaki paraméterek
Ferdeágyas CNC esztergagép 1
Szakmai specifikáció

Ajánlatkérői elvárás

Geometria
Kivitel

Ferdeágyas kivitelű

Jellemző
Szerelt csúszóvezeték X és Z irányokban

Igen

Közvetlen hajtású főorsó, C tengely

Igen

Max. elforduló átmérő az ágy felett

legalább 450 mm

Max elforduló átmérő a keresztszám felett

legalább 170 mm

Max. esztergálható átmérő

legalább 200 mm
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Ajánlattévő által
megajánlott
paraméterek

Max. esztergálható hossz

legalább 500 mm

Tengelyek
X löket

legalább 170 mm

Z löket

legalább 550 mm

X gyorsjárati sebesség

legalább 15 méter / perc

Z gyorsjárati sebesség

legalább 15 méter / perc

Főrosó
Homlok mérete

legalább A2-6

Tokány átmérő

legalább 200 mm

Fordulatszám maximuma

legalább 3000 fordulat /
perc

Revolverfej
Hajtott szerszámhelyek száma

legalább 12 db

Hajtott szerszám max fordulatszáma

5000 fordulat / perc

Szerszámkiépítettség

legalább VDI30 DIN5480

Hűtőfolyadék nyomás

legaláb 3 bar

Mérőrendszer
Típusa

Abszolút, közvetlen
mérőrendszer minden
tengelyen

Csatlakozása

EnDat 2.2

Periféria kezelése
EtherCAT alapú periféria
kezelés

Típusa
Vezérlés

19” érintőképernyős
színes, grafikus LCD

Típusa
MAKRO programozási lehetőség
Eseménynaplózás
Folyamatos, szimultán 5 tengelyes megmunkálás
(TCP, TPC)
Teljeskörű folyamatos ütközésfelügyelet a
megmunkálással szinkron grafikus szimulációval

OPEN WINDOWS kezelői felület. Lehetőség legyen
PDF katalógusok és CAD megjelenítők telepítésére

Teljes QWERTY billentyűzet különálló számbeviteli
mezővel ergonomikus pozícióban
USB csatlakozás

legalább 4 db

ETHERNET csatlakozás
3D-s szilárdtest megjelenítés
Energiagazdálkodási szolgáltatás a villamosenergia
felhasználás folyamatos regisztrálásával
Egyéb elvárások
Munkatér mosó pisztoly
Hibajelzőlámpa
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Kihelyezett kézikerék
Programfutási kompatibilitás

A meglévő kész technológiai programoknak futnia
kell a szerszámgépen vagy amennyiben nem, úgy a
programok sikeres átkonvertálhatósága
biztosítottnak kell lennie
IPAR 4.0-nak való megfelelés
Statisztikai adatok online elérésének és
feldolgozásának lehetősége biztosított
Távfelügyeleti lehetőség, távvezérléssel
Az árnak az alábbiakat is tartalmaznia szükséges
1
1
1
6
1
1

darab
darab
darab
darab
darab
darab

gépsatu BB 125mm, NC125M
Munkadarab ütköző pofaszélességhez 100/125mm
ER32 Patronkészlet 18db-os (3.0-20.0) Szerszámtartó forgó egyéb
patronos szerszámtartó SK40-2/20-70 ER32 / ER patronos SK tartó 403.02.20
megmunkáló központ gépszekrény, fiókos munkaasztal – 200x750x840mm
rendszerszekrény 3 fiókos szekrény – 800x650x1000mm

Teljesítési specifikáció
Gép szállítása

szállító által

Gép telepítése

szállító által

Üzembe helyezés

szállító által

Betanítás bizotsítása

szállító által
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V. rész
Vízszintes ágyas CNC esztergagép:
A megrendelő a vízszintes ágyas CNC esztergagépet hosszú , hosszához képest kis
átmérőjű
munkadarabok ( tengelyek, orsók) megmunkálására, esztergálására kívánja beszerezni.
Fontos és fő ismérveinek egyike, hogy a munkadarab megfogása-befogása
a
megmunkáláshoz az egyik oldalon a főorsóra erősített kézi meghúzású tokmányban, a
másik oldalon kézi működtetésű szegnyereg támasztóerejének felhasználásával történik.
További fontos jellemzője még a vízszintes-síkban elhelyezett prizmatikus szánrendszer
amely a kellő pontosság mellett lehetővé teszi a hosszú munkadarabok középen vagy a
kívánt hossz mentén bárhol, megmunkáláskor elhelyezett úgynevezett „bábbal” történő
megtámasztását a ráható forgácsolási erőhatással szemben. Ez biztosítja például a
jellemzően ferdeágyas gépekkel szemben a hosszú alkatrész megmunkálás utáni
görbeség, deformáció mentességét és megfelelő átmérőpontosságát.
A gép megmunkáláskor , megmunkálási síkjában két tengely mentén ( X és Z tengely)
mozgatja a revolverfejet hordozó szánokat. A revolverfej a megmunkáló szerszámok
befogására szolgáló berendezés, amely automatikus, vezérlő által megszabott sorrendben
rendelkezésre bocsátja a kívánt megmunkáló-szerszámokat.
A gép automatikus hűtő-kenő rendszerrel felszerelt kell hogy legyen a megfelelő
forgácsolási paraméterek elérése céljából. Az anyag megmunkáláshoz történő forgatását
fokozat nélküli hajtásnak kell ellátnia. Munkavédelmi szempontból zárt vagy részben zárt
burkolattal kell rendelkeznie.
A gép megmunkáláskori mozgásait, hajtását,
paraméterek biztosítását a cnc vezérlés kezeli.

szerszámkezelését,

technológiai

Műszaki paraméterek
Vizszintes ágyas CNC esztergagép
Szakmai specifikáció

Ajánlatkérői elvárás

Geometria
Vizszintes ágyas kivitel

igen

Edzett és köszült vezetékek

igen

Közvetlen szíjhajtású főorsó

igen

Max. elforduló átmérő az ágy felett

legalább 380 mm

Max elforduló átmérő a keresztszám felett

legalább 158 mm

Max. esztergálható átmérő

legalább 230 mm

Csúcstávolság

legalább 750 mm

Tengelyek
X löket

legalább 225 mm

Z löket

legalább 750 mm

X gyorsjárati sebesség

legalább 7 méter / perc

Z gyorsjárati sebesség

legalább 7 méter / perc
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Ajánlattévő által
megajánlott
paraméterek

Főrosó
Homlok mérete

legalább MORSE6

Tokány átmérő

legalább 200 mm

Fordulatszám maximuma

legalább 3000 fordulat /
perc

Szegnyereg
Hüvely átmérő

legalább 50 mm

Hüvely löket

legalább 120 mm

Pontosság
Pozicionálási pontosság

legfeljebb 0,01 mm

Ismétlési pontosság

legfeljebb 0,005 mm

Pozícionálássi pontosság

legfeljebb 0,02 mm

Mérőrendszer
Típusa

Abszolút, közvetlen
mérőrendszer minden
tengelyen

Csatlakozása

EnDat 2.2

Periféria kezelése
Típusa

EtherCAT alapú periféria
kezelés

Vezérlés
Típusa

19” érintőképernyős
színes, grafikus LCD

MAKRO programozási lehetőség
Eseménynaplózás
Folyamatos, szimultán 5 tengelyes
megmunkálás (TCP, TPC)
Teljeskörű folyamatos ütközésfelügyelet a
megmunkálással szinkron grafikus
szimulációval
OPEN WINDOWS kezelői felület. Lehetőség
legyen PDF katalógusok és CAD megjelenítők
telepítésére
Teljes QWERTY billentyűzet különálló
számbeviteli mezővel ergonomikus pozícióban
USB csatlakozás

legalább 4 db

ETHERNET csatlakozás
3D-s szilárdtest megjelenítés

Energiagazdálkodás szolgáltatás a
villamosenergia felhasználás folyamatos
regisztrálásával
Egyéb elvárások
Munkatér mosó pisztoly
Hibajelzőlámpa
Kihelyezett kézikerék
Programfutási kompatibilitás
A meglévő kész technológiai programoknak
futnia kell a szerszámgépen vagy amennyiben
nem, úgy a programok sikeres
átkonvertálhatósága biztosítottnak kell lennie
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IPAR 4.0-nak való megfelelés
Statisztikai adatok online elérésének és
feldolgozásának lehetősége biztosított
Távfelügyeleti lehetőség, távvezérléssel
Teljesítési specifikáció
Gép szállítása

szállító által

Gép telepítése

szállító által

Üzembe helyezés

szállító által

Betanítás bizotsítása

szállító által
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VI. rész
Álló oszlopos síkköszörű-gép:
A megrendelő az álló oszlopos síkköszörű-gépet kisebb méretű ( kézzel mozgatható
méretű és súlyú) munkadarabok köszörülési művelettel ( munkadarab áll , fogácsoló
szerszám
forog
az
anyagleválasztási
munkafolyamat
során)
történő
finommegmunkálására kívánja beszerezni.
A köszörülési művelet a forgó köszörűkorong palástfelületével történik. Az előtoló
mozgást az asztalra rögzített munkadarab végzi, mely egyenes vonalú alternáló
mozgást végez. A keresztirányú mozgást szintén asztal végzi, ezáltal a köszörűorsót
befoglaló
"oszlop"
áll,
ami
a
köszörűgép
tartós
minőségét
biztosítja,
szennyeződésekből adódó korai elhasználódását meggátolja. A fogásvételi
(függőleges) mozgást az oszlopon elhelyezett orsóház végzi. A keresztirányú és
hosszirányú fogásvétel és előtoló mozgás automatizált kell legyen..
Fontos és fő ismérveinek egyike, hogy a munkadarab megfogására szolgáló mágnesasztal mérete. A gép hatékony működtetéséhez elengedhetetlen párhuzamszabályzó
berendezés megléte,illetve a keresztirányú fogásvétel finomállíthatósága.
A gép automatikus hűtő-kenő rendszerrel felszerelt kell hogy legyen a megfelelő
forgácsolási paraméterek elérése céljából. Munkavédelmi szempontból részben zárt,
hátsó burkolattal kell rendelkeznie.
Műszaki paraméterek
Álló oszlopos síkköszörű gép

Szakmai specifikáció

Ajánlatkérői elvárás

Vezeték kiépítések
Hosszirányú vezetékek legalább kettős V
vezetékek
Mozgások fajtái
Keresztirányú mozgás legalább
automatikus
Hosszirányú mozgás legalább hidraulikus
Függőleges irányú fogásvétel legalább
kézi
Kenési rendszer
A kenési rendszer automatikus vagy azzal
egyenértékű
Asztal tulajdonságok
Asztalsebesség

legalább 0,3-25m /min

Asztalterhelhetőség

legalább 730 kg

Asztal tömege

legalább 170 kg

Gyorsjárat keresztirányban

legalább 1000 mm /min

Pontosság
Kivitel

Mérőléccel biztosítva

Keresztelőtolás
1 fordulat a keréken

legalább 4 mm
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Ajánlattévő
által
megajánlott
paraméterek

1 osztás a skálán

legalább: 0,02 mm

Vertikális előtolás
1 fordulat a keréken

legalább 1 mm

1 osztás a skálán

legalább: 0,005 mm

Szerszám
Korong fordulatszám

legalább 1800 ford/ perc

Korong mérete

legalább 355x38x127mm

Szállítási specifikáció
Gép szállítás

szállító által
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V. Szerződéstervezet
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)

Amely létrejött egyrészről
Neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Bank neve:
Bankszámlaszám:
Adóigazgatási száma:
KSH jelzőszám:
Képviseletében:
(a továbbiakban “Megrendelő”),
másrészről
Neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Cégbíróság:
Bank neve:
Bankszámlaszám:
Adószám:
KSH jelzőszám:
Képviseletében:
(a továbbiakban “Szállító”)
között a mai napon az alábbiak szerint:
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás és dokumentáció,
az ajánlattevői kérdés(ek)re adott ajánlatkérői válasz(ok) [kiegészítő tájékoztatás(ok)],
valamint a Szállító ajánlata.
I. Előzmények
1.1. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a GINOP-1.2.1-16-2017-00040
azonosító
számú
pályázatban
foglalt
cél
megvalósítása
érdekében
„Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél” tárgyában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv. 117. §-a szerinti hirdetmény közzétételével induló
közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertes a ………………….
részajánlattételi kör vonatkozásában ajánlattevője Szállító lett. (részajánlattételi
kör szerint)
II. A szerződés tárgya (részajánlattételi kör szerint)
2.1. A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a Szállítótól a jelen
szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott termék Megrendelő
részére történő leszállítását a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.
2.2. A Szállító a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt, a
jelen szerződés 2.1./ pontja alapján a szerződés 1. számú mellékletében
részletesen meghatározott terméket a jelen szerződésben foglaltak szerint a
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Megrendelő részére leszállítja, illetve telepítését, beüzemelését, próbaüzemét a
kezelő személyzet oktatását elvégzi. (részajánlattételi kör szerint, 1-5 rész
tekintetében irányadó) A próbaüzem időtartama 1 x 8 óra, a kezelő
személyzet oktatása – részajánlattételi körönként – két fő részére, 2x 8
óra (két munkanap) időtartamban.
2.3. A Szállító köteles az 1. sz. mellékletben meghatározott terméket üzemképes
állapotra alkalmas módon átadni úgy, hogy az az eljárást megindító felhívás szerinti
összes tulajdonságát teljes körűen képes legyen biztosítani. (részajánlattételi kör
szerint)
III. A teljesítés helye és határideje
3.1.

A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező terméket Megrendelő telephelyére
köteles szállítani.

3.2. A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott termék szállításának határideje: a szerződés megkötésétől számított
60 nap.
IV. Fizetési feltételek
4.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek vételára
(ajánlati ára)
Nettó: …………., azaz ………………….. HUF
A nettó vételár tartalmazza a Szállító jelen szerződés teljesítése érdekében
felmerült valamennyi költségét és kiadását is, különös tekintettel a jelen szerződés
tárgyát képező termék ellenértékére, az általános forgalmi adón (ÁFA) kívül
minden, az eszközzel kapcsolatos adót, vámot, illetéket, járulékfizetési
kötelezettséget, árfolyamkockázatot, szállítási, rakodási és biztosítási díjat (a
mennyiségi átadás pontjáig) és a minőségi, garanciális, jótállási kötelezettségekkel
kapcsolatban felmerülő költségeket, a szükséges import és export engedélyek
beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket a belföldiesítéshez és a
magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenységet, eljárást és
azok költségeit, minden költséget, ami a komplettséghez és a rendeltetésszerű,
hibátlan működéshez hozzátartozik. Ezen túlmenően tartalmazza a jótállás és
garancia költségét és az üzembe helyezéssel, próbaüzemmel kapcsolatos
költségeket is.
4.2. A termék vételára ÁFA tartalmára és megfizetésére vonatkozóan a felek a
mindenkori adójogszabályok szerint járnak el.
4.3.

Megrendelő az ajánlati ár 20 %-ának megfelelő előleget fizet, az előleg folyósítása

Szállító részére előlegbekérő alapján folyósításra kerül, a szerződés aláírását
követő 15 napon belül.

A termékek elemeinek készre jelentése és betárolási nyilatkozat benyújtása
esetén nyertes ajánlattevő az ellenérték 80 %-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 20 %-a.
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Nyertes Ajánlattevő az elvégzett munkákról végszámlát az
ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthat be.
Végszámla esetén a teljesítésigazolás kiadásának feltétele a
termék szerződés szerinti üzembe helyezésének megtörténte
és az átadás átvételi eljárás lezárása, illetve a 30 napos
próbaüzem sikeres lefolytatása.
A teljesítésigazoláshoz a termék alábbi dokumentumai és
tartozékai Megrendelőnek történő átadása szükséges:
 A termékek magyar nyelvű kezelési könyve,
 A termék karbantartási (garancia) füzete, garancia jegy,
 Műbizonylatok,
 Munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozat,
 Megfelelőségi nyilatkozat (vagy annak megfelelő más
dokumentum)
 Oktatás dokumentációja

4.5. A számlák fizetési határideje tekintetében a Kbt. 130. § (1) bekezdésében, valamint
a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók.
4.6. A szerződés, számlázás és a kifizetések pénzneme forint (HUF)
4.7. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő az adott (ÁFÁ-val növelt) számlaértéket
alapul véve a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a
Szállítónak.
4.8.

Megrendelő az ellenszolgáltatást pályázati támogatásból (GINOP-1.2.1-16-2017-00040
azonosító számú projekt) és saját forrás felhasználásával teljesíti. A pályázati támogatás
finanszírozási módja a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 3. §. 65. pontja szerinti utófinanszírozás (a kedvezményezett által kifizetett
számlák vagy egyéb, az 1. mellékletben meghatározott, az elszámolást alátámasztó
dokumentumok
támogatási
összegének
utólagos
megtérítése
közvetlenül
a
kedvezményezett, vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára). A támogatás intenzítása
50 %.(ajánlat függvényében), azaz a támogatásból kifizetendő ellenszolgáltatás …………. azaz
……………………. forint, Megrendelő által biztosított forrás …………………… Ft, azaz ……………….
forint.

4.9. A Szállító vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés ka) és kb)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
4.10. A Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
4.11.

A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
V. A Felek jogai és kötelezettségei
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5.1. A Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező, 1. sz. melléklet szerinti
termékeket a 3.2./ pontban meghatározott határidőn belül a jelen szerződés 1.
számú melléklete szerinti műszaki tartalommal, az ajánlattételi felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, illetve az ajánlatban meghatározottak szerint
Megrendelő telephelyére szállítani és ott átadás-átvételi eljárás útján a Megrendelő
birtokába bocsátani. A vételár kifizetésével a termékek tulajdonjoga a Megrendelőre
száll át.
5.2. A Szállító köteles a Megrendelőt a teljesítés várható idejéről legalább 10
munkanappal megelőzően értesíteni, annak érdekében, hogy Megrendelő a
szállítással és a termékek fogadásával kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja.
A Szállító a szerződés teljesítésekor köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a
jelen szerződés tárgyát képező termék lényeges tulajdonságairól és az
üzemeltetésével kapcsolatos követelményekről, továbbá köteles a rendeltetésszerű
és
biztonságos
használatához,
felhasználásához
szükséges
mindennemű
tájékoztatást és információt is megadni.
5.3. A Szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát
képező eszközök tekintetében nincs olyan joga, amely a Megrendelő
tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza.
A Szállító szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termék
a rendeltetésszerű és biztonságos használatra minden további feltétel nélkül
alkalmasak.
5.4. A Szállító a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi – kizárólag az
ajánlatában megjelölt – részei tekintetében jogosult más gazdasági szereplővel
szerződést kötni: ---. (ajánlat szerint)
5.5. A Megrendelő – a szállító szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a 4.1./
pontban meghatározott előleget és ellenértéket esedékességkor a jelen
szerződésben foglaltak szerint a Szállítónak megfizetni.
5.6. Ha a Megrendelő szerint a szállított termék nem felel meg a szerződésben foglalt
követelményeknek, akkor az új Ptk. 6:159. §-ában foglaltaknak megfelelően az
alábbiakat kérheti:
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a
kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott
kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
állapotban
képviselt
értékét,
a
szerződésszegés
súlyát
és
a
kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a
szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem
vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud
eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez
fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
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A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit
kímélve kell elvégezni.
A Felek rögzítik, hogy a kijavításra vonatkozó igény esetén – a hiba, valamint a
hiba kijavítására meghatározott határidő egyidejű közlése mellett – a Megrendelő
jogosult a 4.1./ pontban meghatározott vételár legfeljebb 10 %-ának a hiba
maradéktalan kijavításáig történő visszatartására.
A Szállító a visszatartás jogszerű gyakorlása esetén késedelmi kamatot és
kártérítést nem követelhet, köteles továbbá a hibát saját költségén a Megrendelő
által tűzött határidő lejártáig kijavítani.
5.7. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a jelen szerződés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél
felelős.
5.8. Megrendelő kiköti a szerződéstől való elállás jogát arra az esetre, ha a Szállító ellen
a szerződéskötést követően, de még a teljesítést megelőzően csőd-, felszámolási,
végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás
indul.
VI. A szállítandó termék minősége
6.1. A szállítandó terméknek minden vonatkozásban követnie kell a szerződésben
meghatározott műszaki leírást és minden szempontból meg kell felelnie a
szerződésben szereplő követelménynek.
VII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A Ptk. 6:186. §. (1) bekezdése alapján a Szállító pénz fizetésére kötelezi magát arra az
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
7.1.

Késedelmi kötbér
Amennyiben Szállító olyan ok miatt, amelyért felelős, a szerződés teljesítésével
késedelembe esik, úgy késedelmes naptári naponként a késedelmesen szállított
termék nettó ajánlati ára 0,5 %-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni. A
késedelmes teljesítés esetén számított késedelmi kötbér összege nem lehet több,
mint a kötbér alapjaként figyelembe vett nettó vételár 10,0 %-a. Amennyiben a
késedelmes teljesítés miatt fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a nettó vételár
10,0 %-át, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és
meghiúsulási kötbért érvényesíteni a késedelmi kötbéren felül.
A késedelmi kötbért kell alkalmazni a jótállási idő alatt, meghibásodás elhárítására
vállalt beavatkozás időtartamában bekövetkező késedelem esetére, azzal, hogy a
nettó ajánlati árra vonatkoztatott napi késedelmi kötbér arányos (napi késedelmi
kötbér/24 * késedelmes óra) mértékét kell alkalmazni a beavatkozásra vállalt
késedelem esetére.

7.2.

Hibás teljesítési (minőségi) kötbér
Amennyiben Ajánlatkérő (Megrendelő) hibás teljesítéssel összefüggésben kijavítást
vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell
alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő
időtartamra, figyelemmel a Ptk. azon előírására, hogy hibás teljesítési kötbér
mellett szavatossági igény nem érvényesíthető;

7.3.

Meghiúsulási kötbér
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Amennyiben Szállító olyan okból, amelyért felelős nem teljesít (a szerződés
teljesítése a Szállító érdekkörében felmerülő ok következtében hiúsul meg) köteles
a nettó vételár 20,0 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni
Megrendelő részére.
7.4.

Jótállás:
Szállító a termék mechanikai elemeire …………………… hónap, az elektronikus
elemeire ………………….. hónap jótállást vállal. A jótállási kötelezettségbe nem
számítanak bele: alkatrészek általános kopásából és a külső körülményekből
adódó véletlen károsodások, a nem rendeltetésszerű használat eredményeként
jelentkező meghibásodások. A jótállás kezdő időpontja a próbaüzemmel lezárt sikeres
átadás-átvételi eljárás napját követő nap, illetve próbaüzem hiányában a sikeres átadásátvételt követő nap.

7.5.

Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt óra: ……………………(ajánlat szerint).
Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás fennállása során a beavatkozásra vállalt
időtartam alatt a hibajelenség elemzése alapján a hiba azonosítását elvégzi és a hiba
elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket megteszi helyszíni vagy távfelügyeleti
beavatkozással.

VIII. Kapcsolattartás
8.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség
szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A
nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan
megkapta, vagy átvette.
8.2.

A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak
értelmezésével kapcsolatos kérdésekben:

a

szerződés

teljesítésével,

Megrendelő részéről:
Neve:
Címe:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Szállító részéről:
Neve:
Címe:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IX. Egyéb rendelkezések
9.1. Jelen Szerződést a felek a Kbt. 141.§-ban foglaltakra tekintettel módosíthatják.
9.2. Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján jelen szerződést felmondhatja,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Szállító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szállító
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ
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258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a
bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
9.3. Megrendelő a Kbt. 143. §. (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására, hogy a Szállító tekintetében a közbeszerzési eljárás
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
9.4. Megrendelő a Kbt. 143. §. (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy
a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
9.5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket
elsősorban
peren
kívüli
tárgyalás
útján
kívánják
rendezni.
Ennek
eredménytelensége esetén vitáik eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló
törvény szabályai alapján a perre hatáskörrel és Megrendelő székhelye szerint
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
9.6. A Felek kijelentik, hogy az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és
az esetleges kiegészítő tájékoztatás és az ajánlat jelen szerződés részét képezik
abban az esetben is, ha nem nyernek fizikailag csatolást.
9.7. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. tv. szabályai az irányadók.
9.8. A szerződés tartama alatt, valamint a szerződésteljesítést követő öt éven keresztül
a Szállító köteles arról gondoskodni, hogy a beszerzéshez támogatást nyújtó
szervezet betekintsen minden kapcsolódó dokumentumba (az alvállalkozókét és a
közreműködőkét is beleértve) és a szükséges ellenőrzéseket elvégezzék.
9.9. Készült magyar nyelven 5 eredeti példányban, 2 eredeti példány a Megrendelőt, 2
eredeti példány a Szállítót és 1 eredeti példány a beszerzéshez támogatást nyújtó
szervezetet illeti. A szerződés a két fél általi aláírásával lép hatályba.
Mellékletek:
1. számú
2. számú
3. számú
4. számú

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Szállítandó termék műszaki specifikációja
Eljárást megindító felhívás és dokumentáció
Kiegészítő tájékoztatás(ok)
Szállító ajánlata

Kelt:
MEGRENDELŐ

Kelt:
SZÁLLÍTÓ

P.H.

P.H.
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…….…………………………
Aláírta és lepecsételte:
…………………………….
beosztás
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a
………………………………
nevében.

…….…………………………
Aláírta és lepecsételte:
…………………………….
beosztás
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a
………………………………
nevében.
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MELLÉKLETEK

DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Felolvasólap
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Adószáma:
Ajánlattevő kapcsolattartója:
Ajánlattevő e-mail címe:
Ajánlattevő telefonszáma:

AJÁNLAT
I. rész
Ajánlat
Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

nettó ………………. HUF

Jótállási idő mechanikára (min.12 hónap, max. 36
hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő elektronikai elemekre (min. 12 hónap, max.
36 hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra,min. 4.
max.: 24)

…………………………. óra

II. rész
Ajánlat
Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

nettó ………………. HUF

Jótállási idő mechanikára (min.12 hónap, max. 36
hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő elektronikai elemekre (min. 12 hónap,
max. 36 hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min.
4. max.: 24)

…………………………. óra
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III. rész
Ajánlat
Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

nettó ………………. HUF

Jótállási idő mechanikára (min.12 hónap, max. 36
hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő elektronikai elemekre (min. 12 hónap, max
36 hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra,min.
4. max: 24)

…………………………. óra

IV. rész
Ajánlat
Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

nettó ………………. HUF

Jótállási idő mechanikára (min.12 hónap, max. 36
hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő elektronikai elemekre (min. 12 hónap,
max. 36 hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min.
4. max.: 24)

…………………………. óra

V. rész
Ajánlat
Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

nettó ………………. HUF

Jótállási idő mechanikára (min.12 hónap, max. 36
hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő elektronikai elemekre (min. 12 hónap,
max. 36 hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min.
4. max.: 24)

…………………………. óra
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VI. rész
Ajánlat
Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

nettó ………………. HUF

Jótállási idő mechanikára (min.12 hónap, max. 36
hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő elektronikai elemekre (min. 12 hónap,
max. 36 hónap)

……………………….. hónap

Jótállási idő alatt a beavatkozásra vállalt idő (óra, min.
4. max.: 24)

…………………………. óra

A fenti ajánlatot a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél”
tárgyú közbeszerzési eljárására vonatkozóan tettük.

……………………….., 2018......………………….
…………………………..
cégszerű aláírás
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában 1

Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy társaságunk vonatkozásában változásbejegyzési eljárás*

nincs folyamatban

VAGY

folyamatban van. 2

A fenti nyilatkozatot a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél”
tárgyú közbeszerzési eljárására vonatkozóan tettük.

……………………….., 2018 ......………………….

…………………………..
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő csatolja nyilatkozatát.
Amennyiben ajánlattevővel szemben vagy közös ajánlattétel esetén bármely ajánlattevővel szemben
változásbejegyzési eljárás van folyamatban a jelen nyilatkozat helyett csatolandó az ajánlattevő(k)
vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás.
2
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET
Ajánlattevői nyilatkozat
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………) mint ajánlattevő 3
cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel
kijelentem,
hogy az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és ajánlatot
nyújtunk be a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél” tárgyában
meghirdetett közbeszerzési eljárásban a ………………… részajánlattételi körben.
Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az eljárást megindító felhívásban és dokumentumban
rendelkezésre bocsátott feltételeket teljes egészében elfogadjuk és az ismertetett
információkat minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlattétel
vonatkozásában.
A szerződés teljesítését a felolvasólapon meghatározott díj ellenében vállaljuk.
Ennek megfelelően – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek
és képesek vagyunk a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tárgyban szerződéses
jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni.
A közbeszerzési eljárás megnyerése esetén a megnevezett személyek jogosultak a szerződés
aláírására: ……………………………………… < név, beosztás >

A fenti nyilatkozatot a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél”
tárgyú közbeszerzési eljárására vonatkozóan tettük.
……………………….., 2018 ......………………….
…………………………..
cégszerű aláírás

3

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy
által aláírtan kell benyújtani, eredeti példányban. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
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4. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………) mint ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel
kijelentem,
hogy társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény (Kkvt.) 2-3. §-ai* szerint (a megfelelő részt aláhúzással, vagy egyéb módon
egyértelműen kérjük megjelölni):





mikrovállalkozásnak minősül
kisvállalkozásnak minősül
középvállalkozásnak minősül
nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak.

A fenti nyilatkozatot a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél”
tárgyú közbeszerzési eljárására vonatkozóan tettük.
……………………….., 2018 ......………………….
…………………………..
cégszerű aláírás
* Megjegyzés: A kis- és középvállalkozások meghatározása
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k
támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.
Amennyiben ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény
hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” rész az
aláhúzandó!

Oldal: 57 / 70

5. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjára vonatkozóan 4
a …………….. részre

Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő 5
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy szervezetünk a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót
VESZ IGÉNYBE
NEM VESZ IGÉNYBE

(megfelelő aláhúzandó)

Amennyiben a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy jelölje meg e
személy/szervezet megjelölése nélkül, hogy a közbeszerzés mely részének, részeinek
teljesítéséhez veszi igénybe az alvállalkozót: …………..………………………………………………………………….
A közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)
pontja szerint megjelölt rész(ek) tekintetében – az ajánlat benyújtásakor már
ismert alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) 6
⇒
⇒
⇒

Neve: …………………………………………………………………………………………………………
Címe: …………………………………………………................................................
A közbeszerzés mely részének, részeinek teljesítéséhez veszi igénybe
az alvállalkozót: …………………………………………………………………………………………

vagy
NINCS ISMERT ALVÁLLALKOZÓ
A fenti nyilatkozatot a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél”
tárgyú közbeszerzési eljárására vonatkozóan tettük.

……………………….., 2018......………………….
……………………………..
cégszerű aláírás

4

Ezen nyilatkozatot részenként kell benyújtani, a felolvasólapon megjelölt, valamennyi részajánlattételi körre

külön-külön.
5

6

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőknek külön-külön kell benyújtani.
Szükség szerint bővítendő
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 7
…………………………. részre vonatkozóan
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő 8
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy az eljárást megindító felhívás III.1.2) és/vagy III.1.3) pontjában meghatározott alábbi
alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva
kívánunk megfelelni:
Eljárást megindító felhívás III.1.3) pontja szerinti műszaki, illetve szakmai
alkalmassági minimumkövetelmény:
M1.

o Szervezet megjelölése (név, cím):
o A szervezet által megvalósítandó feladat:
vagy
o NINCS ILYEN SZERVEZET (SZEMÉLY)

A fenti nyilatkozatot a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél”
tárgyú közbeszerzési eljárására vonatkozóan tettük.
……………………….., 2018 ......………………….
……………………………..
cégszerű aláírás

7

Ezen nyilatkozatot részenként kell benyújtani, a felolvasólapon megjelölt, valamennyi részajánlattételi körre

külön-külön.
8

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy
által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET
Kapacitást rendelkezésre bocsátó nyilatkozata
a Kbt. 65. § (7) bekezdés utolsó fordulata alapján
a ………………………… részre vonatkozóan 9
Alulírott……….............,
jogosult képviselője

mint

a(z)

…………..

(székhely:……………) 10

cégjegyzésre

kijelentem,
hogy a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi
erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama
alatt:
⇒ …………………………………..
⇒ …………………………………..
⇒ …………………………………..
[Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági és/vagy a műszaki, ill.
szakmai alkalmasság tekintetében az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési
dokumentum szerint].
……………………….., 2018......………………….
……………………………..
Kapacitást rendelkezésre bocsátó
cégszerű aláírása

9

Ezen nyilatkozatot részenként kell benyújtani, a felolvasólapon megjelölt, valamennyi részajánlattételi körre

külön-külön.
10

Jelen nyilatkozatot valamennyi, a 5. számú melléklet szerinti ajánlattevői nyilatkozatban megnevezett
erőforrást (kapacitást) nyújtó szervezet külön-külön köteles benyújtani!
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET
Ajánlattevői nyilatkozat (kizáró okok)
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő 11
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy velünk szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q)
pont szerinti kizáró okok;
a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

szervezetünk
olyan
társaságnak
minősül,
melyet
nem
jegyeznek
szabályozott 12 tőzsdén (ebben az esetben az A) vagy B) pont szerinti
nyilatkozat is kitöltendő!)

szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén
jegyeznek
(a megfelelő részt kérjük aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni)
A)

Amennyiben szervezetük olyan társaságnak minősül, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén és van tényleges tulajdonos, akkor a
pénzmosás
és
a
terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről
és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásáról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos 13 nevéről és állandó lakóhelyéről az alábbi
nyilatkozat kitöltendő:
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, mivel
szervezetünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos:
Tulajdonos neve

11

Tulajdonos állandó lakóhelye

Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek külön-külön be kell
nyújtania.
12
A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában
meghatározott piacot kell érteni. (A szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF )
13
Tényleges tulajdonos fogalmát az ajánlatkérési dokumentáció I. kötet II. fejezet 2.3 pont (Értelmező
rendelkezések) 18. alpontja tartalmazza. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy tényleges tulajdonos csak és
kizárólag természetes személy lehet! A táblázatban valamennyi olyan természetes személy tulajdonos nevét
és lakcímét meg kell adni, aki a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik!
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B)

Amennyiben szervezetük olyan társaságnak minősül, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén és a pénzmosásáról szóló törvény 3. § r)
pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, úgy az alábbi nyilatkozat
kitöltendő:

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, mivel
szervezetünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonos nincsen.
a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpont tekintetében

szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten, vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal
rendelkezik.

szervezetünk vonatkozásában van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint
25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik 14;
(a megfelelő részt kérjük aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni)
A Kbt. 62. § (1)
bekezdése k) pont kc) alpont tekintetében szervezetünk
vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet(ek) rendelkeznek közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal:
Szervezet neve

Tulajdoni hányada (%-ban)

A fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontban
meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn.
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. §-ában meghatározott
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkozom, hogy az általunk, az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-ában
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A fenti nyilatkozatot a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél”
tárgyú közbeszerzési eljárására vonatkozóan tettük.
……………………….., 2018 ......………………….
……………………………..
cégszerű aláírás

14

Amennyiben van ilyen szervezet, úgy az alábbi nyilatkozat is kitöltendő!
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9. SZÁMÚ MELLÉKLET
Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásban foglaltak elfogadásáról

Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő 15
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárásban


kibocsátott valamennyi kiegészítő tájékoztatást, összesen ….. db kiegészítő
tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe
vettem.
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételének dátuma:
o …………….. (év/hónap/nap)
o …………….. (év/hónap/nap)
o …………….. (év/hónap/nap)

 nem vettem át kiegészítő tájékoztatást 16.
A fenti nyilatkozatot a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél”
tárgyú közbeszerzési eljárására vonatkozóan tettük.

……………………….., 2018......………………….
……………………………..
cégszerű aláírás

15

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított
személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők
megjelölését.
16
A nem kívánt rész törlendő!
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10. SZÁMÚ MELLÉKLET
Nyilatkozat a referenciákról
a ……………………… részre vonatkozóan 17

Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő 18
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy cégünk, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három
évben teljesített és legfeljebb hat éven belül megkezdett, a teljesítési előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített alábbi, a ………………. rész közbeszerzés tárgya (rész
szerint megjelölendő: …………………………………………………………) szerinti referenciákkal rendelkezik:

A referencia tárgya (a termék műszaki
tartalmának rövid ismertetése, oly módon,
hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés
megállapítható legyen)
A szállítás mennyisége
A teljesítés ideje (év/hónap/nap)
A szerződést kötő másik fél neve
A referenciát igazoló neve és elérhetősége
A teljesítés előírásoknak és a szerződésnek
való megfelelőségéről szóló nyilatkozat
(Igen/Nem)

Kijelentem, hogy fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Melléklet(ek): A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolás(ok).

17

Ezen nyilatkozatot részenként kell benyújtani, a felolvasólapon megjelölt, valamennyi részajánlattételi körre

külön-külön.
18

Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított
személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők
megjelölését.
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Referencia igazolás-minta
(Referenciát adó által töltendő ki!)
1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése:
................................................ .....................................................................
2. A referencia igazolást kiállító személy
a. neve: .........................................................................................................
b. beosztása: .................................................................... .............................
c. elérhetősége: ........................................................................................... ..
3. A szerződést teljesítő cég megnevezése:
............................................................................................ ..........................
4. A teljesítés adatai:
a. A szerződés tárgya:
.......................................................................................................................
b. A teljesítés ideje (év/hónap/nap megjelöléssel):
................................................................................................................... ...
c. A szállítás mennyisége: …………………………………………………………………………………………………
5. Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
történt-e:

megfelelően

…………………………………………………………………………………………….. ....................................

……………………….., 2018......………………….
……………………………..
cégszerű aláírás
(a referenciát kiállító részéről)
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11. SZÁMÚ MELLÉKLET
Nyilatkozat üzleti titokról 19
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát
megtiltom, és kérem annak bizalmas kezelését.
Ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó része(i):
Üzleti titkot tartalmazó dokumentum
megnevezése és a dokumentum
oldalszámának megadása

A dokumentum üzleti titokká
nyilvánításának indoka 20

A fenti nyilatkozatot a „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél”
tárgyú közbeszerzési eljárására vonatkozóan tettük.

……………………….., 2018. ......………………….
……………………………..
cégszerű aláírás

19
20

Csak abban az esetben csatolandó az ajánlathoz, amennyiben az üzleti titkot tartalmaz.
Az indokolást a Kbt. 44. §-ában foglaltakra tekintettel kell megadni.
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12. SZÁMÚ MELLÉKLET
REGISZTRÁCIÓS LAP
Az „CNC BAKONY” Ipari, Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC Bakony Kft-nél” tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz.
Ajánlatkérő:
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Postai címe:
Telefonszáma:
Faxszáma:
E-mail címe:

„CNC BAKONY” Ipari, Termelő és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Dr. Vágner Elza ügyvéd
2483 Gárdony, Szabadság út 16.
+36 202019476
+36 22309277
evagner@t-online.hu

Az ajánlati dokumentációt átvevő gazdasági szereplő adatai:
Neve:

_____________________________________________________________

Képviselője:

_____________________________________________________________

Székhelye:

_____________________________________________________________

Adószáma:

_____________________________________________________________

Telefonszáma:

_____________________________________________________________

Telefaxszáma:

_____________________________________________________________

E-mail címe:

_____________________________________________________________

Kapcsolattartó személy:
Neve:

_____________________________________________________________

Címe:

_____________________________________________________________

Telefonszáma:

_____________________________________________________________

Telefaxszáma:

_____________________________________________________________

E-mail címe:

_____________________________________________________________

Kelt: ________________ 2018. __________________ hónap _______ nap

______________________________
gazdasági szereplő cégszerű aláírása
Oldal: 67 / 70

A közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: dokumentum) átvétele és a regisztrációs lap
ajánlatkérőnek történő megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot a
dokumentum átvételét követően haladéktalanul, cégszerűen aláírva, a fenti adatok
kitöltésével a +36 22309277 telefax számra, vagy a evagner@t-online.hu e-mail címre kell
megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok megérkeztéért és
címzetthez történő eljutásáért, melyeket nem a fenti telefax számra, vagy e-mail címre
küldtek meg az ajánlattevők. Ha a regisztrációs lap a dokumentum átvételét követően
haladéktalanul nem kerül megküldésre az ajánlatkérőnek, az esetben az ajánlatkérő nem
tudja az ajánlattevőt értesíteni az eljárással kapcsolatosan bekövetkezett esetleges
változásokról. A regisztrációs lap a dokumentum átvételét követő haladéktalan
megküldésének elmulasztásából eredő minden kockázatot az ajánlattevő visel.
* Kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg a dokumentumot átvevő gazdasági
szereplő, akinek az ajánlatkérő a dokumentumot küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg,
ahova az ajánlatkérő az eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. Ha a
gazdasági szereplő az ajánlat benyújtása után nem a regisztrációs lapon megnevezett
kapcsolattartót kívánja a kapcsolattartással megbízni, vagy a regisztrációs lapban
megnevezett kapcsolattartó adataiban változás következett be, azt az ajánlatban elhelyezett
ajánlattevői nyilatkozatban kell az ajánlatkérő tudomására hozni. Ilyen nyilatkozat hiányában
az ajánlatkérő az ajánlat benyújtása után is a regisztrációs lapon megnevezett kapcsolattartót
fogja értesíteni az ott megadott elérhetőségeken.
A kapcsolattartó adataiban történő változást a változást követően haladéktalanul bejelenteni
az ajánlatkérőnek. A változás bejelentésének elmulasztásából eredő minden kockázatot
ajánlattevő viseli.
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13. SZÁMÚ MELLÉKLET

Nyilatkozat műszaki követelményeknek való megfelelésről
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy az általunk megajánlott berendezések, eszközök az előírt műszaki követelményeknek az
alábbiak szerint megfelel:
(részajánlattételi kör szerint kérjük benyújtani)

Jelen nyilatkozatot a CNC Bakony Kft. ajánlatkérő által kiírt „Kapacitásbővítés a CNC
Bakony Kft-nél” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
……………………….., 2018......………………….
……………………………..
cégszerű aláírás
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1. SZÁMÚ FÜGGELÉK

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
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