
2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

Ajánlati/részvételi felhívás 

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: TOM-FERR zrt. Nemzeti azonosítószám: 2  

AK24989 

Postai cím: Acélcső u. 2-20. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU 101 Postai irányítószám: 

1211 

Ország: Magyar 

Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor Telefon: +36 301908278  

E-mail: endredigabor1@gmail.com Fax: +36 1 427 0280 

 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.tomferr.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem 

kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

 X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

http://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/ff017/main.do .(előzetes regisztrációt követően) 

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

 a fent említett cím 

 másik cím: (adjon meg másik címet) Endrédi Gábor, 1108 Budapest, Agyagfejtő u. 12. 7/29. Tel.: +36 301908278, fax: +36 1 427 
0280 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikus úton: (URL) 

http://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/ff017/main.do%20.(előzetes


 a fent említett címre 

X a következő címre: (adjon meg másik címet) TOM-FERR zrt. 1211 Budapest, Acélcső u. 2-20, Beszerzési Iroda 

XAz elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. 

Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

https://e-szigno.hu/letoltesek/ 

Ajánlatkérő az e-Szignó elektronikus aláírás hitelesítő programot kívánja alkalmazni. 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 

 Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 

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

 Egyéb:   

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

 Oktatás 

X  Egyéb tevékenység: acélcső gyártás 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

 Villamos energia 

 Földgáz és kőolaj kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 

 Kikötői tevékenységek 

 Repülőtéri tevékenységek 

 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges 
eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében a TOM-FERR zrt. részére a  
GINOP 1.2.1-16 számú projekt keretében.  

Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 42600000-2 Kiegészítő CPV-kód: 1 2  42121200-5, 42632000-5, 42633000-2 

II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás X Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az acélcső gyártásához csőmegmunkáló eszközök  beszerzése. A 7 db gép beszerzése 

négy részajánlattételi területen történik. 

Részletes feladatleírás tekintetében lásd a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Közbeszerzési műszaki dokumentációt. 

II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem:   

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 

beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

https://e-szigno.hu/letoltesek/


II.1.6) Részekre bontás 

X Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók 12  Xvalamennyi részre 

 legfeljebb a következő számú részre:[ ]  

 csak egy részre 

  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:  

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2  Hidraulikus daraboló eszköz beszerzése adásvételi szerződés 
keretében a TOM-FERR zrt. részére. 

Rész száma: 2 1 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 42121200-5   Kiegészítő CPV-kód: 1 2   

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód:    HU212     A teljesítés helyszíne: 2890 Tata, Ipari Park, Gázgyár u. 2. (460/102 hrsz.) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

1 db hidraulikus daraboló 

Az eszköz szállítása, beüzemelése, használatának betanítása, 

Követelmények:  

A hidraulikus darabológép alkalmas legyen hosszú egyenes csőszálak és profilok darabolására, de alkalmas legyen kisebb 

alkatrészek visszavágási műveleteinek elvégzésére is, akár merőlegesen, akár a merőlegestől eltérő szögértékben (ferde 

vágás:+/- 45°) egyaránt. 

Betanítás: 3 fő, 24 órában 

A hidraulikus darabológéppel  kapcsolatos részletes elvárásokat a Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.  

II.2.5) Értékelési szempontok  

X Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20a  kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 hónap) megajánlott többlet jótállás 

hónapokban  / 20 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 Egyösszegű nettó ajánlati ár / 80 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem:   

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban:  vagy napban:  365 naptári nap a szerződés hatályosulásától számítva 

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 

A szerződés meghosszabbítható  igen  X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 



eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16 – 2017- 00045 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése.  

II.2.13) További információ 

  

 

 

II.2.1) Elnevezés: 2  Automata CNC megmunkáló központ beszerzése adásvételi 
szerződés keretében a TOM-FERR zrt. részére. 

Rész száma: 2 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 42638000-7   Kiegészítő CPV-kód: 1 2   

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód:    HU212     A teljesítés helyszíne: 2890 Tata, Ipari Park, Gázgyár u. 2. (460/102 hrsz.) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

2 db automata CNC megmunkáló központ 

Követelmények:  

Az eszköz szállítása,és beüzemelése, használatának betanítása, 

1 db: Olyan specifikus megmunkáló központ, mely képes szelvényvég esztergálási műveletek végrehajtására valamint 

perselyek gyártására köteges cső vagy rúd anyagból leválogatva. 

A megmunkálási tartomány: legalább minimum 12 mm, legfeljebb 80 mm-es csőátmérő, 10-350 mm közötti csőhossz. 

 

1db Olyan specifikus megmunkáló központ, integrált berendezés, mely cső vagy rúd alapanyagból készült munkadarabok 

megmunkálását végzi, kiegészítve egy eszterga lehetőségeivel. 

A megmunkálási tartomány: 10-80 mm-es csőátmérő, legfeljebb 600 mm csőhossz. 

 

Betanítás: 3 fő 24 órában külön-külön mind a két gépet tekintve  

 

A gép acélcső szálanyagokból kiindulva darabolja, majd munkálja meg teljes automatikus üzemmódban a cső és persely 

alakú alkatrészeket. A berendezés 4 fő egységből áll: szálanyag beadagoló egység, tárcsás daraboló egység, forgóasztalos 



megmunkáló egység, kiadagoló egységből.  

 

A automata CNC megmunkáló központtal  kapcsolatos részletes elvárásokat a Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.  

 

II.2.5) Értékelési szempontok  

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 a kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 hónap) megajánlott többlet jótállás 

hónapokban  / 20 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 Egyösszegű nettó ajánlati ár / 80 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem:   

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban:  vagy napban:  365 naptári nap a szerződés hatályosulásától számítva 

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 

A szerződés meghosszabbítható  igen  X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16 -2017- 00045 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése.  

II.2.13) További információ 

   

 

II.2.1) Elnevezés: 2  Csővég megmunkáló egység beszerzése adásvételi szerződés 
keretében a TOM-FERR zrt. részére. 

Rész száma: 2 3 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 



Fő CPV-kód: 42600000-2   Kiegészítő CPV-kód: 1 2   

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód:    HU212     A teljesítés helyszíne: 2890 Tata, Ipari Park, Gázgyár u. 2. (460/102 hrsz.) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

2 db csővég megmunkáló egység 

Követelmények:  

Az eszköz szállítása,és beüzemelése, használatának betanítása, 

1db: A tolóerő maximum 22 tonna 

1db: A tolóerő maximum 7 tonna 

Olyan eszköz, mely egy csővég deformálásra és anyageltávolításra használatos. : Több férőhelyes szerszámkészlet 

befogadására alkalmas.  

Betanítás: 3 fő 24 órában külön-külön mind a két gépet tekintve  

 

A csővég megmunkáló egységgel kapcsolatos részletes elvárásokat a Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.  

II.2.5) Értékelési szempontok  

X Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 a kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 hónap) megajánlott többlet jótállás 

hónapokban  /20 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 Egyösszegű nettó ajánlati ár / 80 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem:   

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban:  vagy napban:  365 naptári nap a szerződés hatályosulásától számítva 

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 

A szerződés meghosszabbítható  igen  X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 



 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017- 00045 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése.  

II.2.13) További információ 

 . 

 

II.2.1) Elnevezés: 2  Csőhajlító gép beszerzése adásvételi szerződés keretében a TOM-
FERR zrt. részére. 

Rész száma: 2 4 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 42633000-5   Kiegészítő CPV-kód: 1 2   

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód:    HU212     A teljesítés helyszíne: 2890 Tata, Ipari Park, Gázgyár u. 2. (460/102 hrsz.) 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

2 db csőhajlító gép 

Követelmények:  

Az eszköz szállítása és beüzemelése, használatának betanítása, 

1db: Megmunkálható acélcsőméretek, átmérő 6-32 mm, 2 mm falvastagságig 

1db: Megmunkálható acélcsőméretek, átmérő 6-52 mm, 2 mm falvastagságig 

A csőhajlító gép elektronikus vezérlésű, jobb- és baloldalra egyaránt hajlító, folyamatban hajlító gép. 

 

Betanítás: 3 fő 24 órában külön-külön mind a két gépet tekintve  

 

A csőhajlító géppel  kapcsolatos részletes elvárásokat a Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.  

 

II.2.5) Értékelési szempontok  

X Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 a kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 hónap) megajánlott többlet jótállás 

hónapokban / 20  

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 Egyösszegű nettó ajánlati ár / 80 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem:   

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Mind a négy részajánlat tekintetében: 

Időtartam hónapban: vagy napban: 365 naptári nap a szerződés hatályosulásától számítva 

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 

A szerződés meghosszabbítható  igen  X nem A meghosszabbítás leírása: 



II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen  nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.2.1-16-2017- 00045 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése.  

II.2.13) További információ 

 . 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) pontjaiban illetve m) és q) pontjában előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.   

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

melyet Ajánlattevő Ajánlatkérő részére köteles benyújtani - a Kbt. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
alapján 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében az ajánlatkérő ellenőrzi; 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott, a kizáró okokkal 

kapcsolatos nyilatkozatot; 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében annak megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott nyilatkozatot; 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 

ea) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági 



szereplőről van szó; 

eb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében elegendő az ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti, a 
nyilatkozatmintában foglalt részletes nyilatkozata;   

ec) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan elegendő az ajánlattevő eljárásban benyújtott nyilatkozata;  

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát 
a Hatóság honlapján közzétett adatokból ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében az ajánlatkérő ellenőrzi a KD által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból; illetve a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott, a kizáró okokkal 

kapcsolatos nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére vonatkozóan a Hatóság honlapján közzétett 

adatokból ajánlatkérő ellenőrzi ; 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, annak megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi 

az eljárás során; 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi 

közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott nyilatkozatot; 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 

ea) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-

igazolást; 

eb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében elegendő az ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti, a 

nyilatkozatmintában foglalt részletes nyilatkozata;   

ec) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan elegendő az ajánlattevő eljárásban benyújtott nyilatkozata;  

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során. 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát 
a Hatóság honlapján közzétett adatokból ajánlatkérő ellenőrzi. 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy az adott esetben benyújtandó 
(magyarországi) igazolásoknak a letelepedési országban milyen igazolások felelnek meg. 

A kizáró okok tekintetében benyújtott igazolások nem lehetnek korábbi keltezésűek, mint az ajánlati felhívás megküldése. 

A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő nem 
zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § (1) –(2) bekezdésében foglaltak szerint igazolja megbízhatóságát. 

Az ajánlat benyújtásakor elegendő Ajánlattevőnek az előírás szerint nyilatkozni, hogy megfelel az előírt kizáró okoknak. Erre 

vonatkozó nyilatkozatmintát (a Kbt. 114 § (2) bekezdés szerint) tartalmaz a közbeszerzési dokumentáció.   

Fenti igazolási módok tekintetében a Közbeszerzési dokumentációban található – a kizáró okokra vonatkozó táblázat – tartalmaz 
részletes útmutatót. 

Közös ajánlattevők esetén az ajánlattevők mindegyikének külön kell nyilatkoznia a kizáró okokról. 

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)- (2) bekezdéseire.. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt 67. § (4) bekezdésére. 



 
 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 

az előző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre 

vonatkozóan nyújtsa be – az általános forgalmi adó nélkül 

számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól 

függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre 

állnak; 

Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a fenti irattal azért 

nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági 

követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő 

által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 

dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 

alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 

alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

 

Pénzügyi alkalmassági feltételek előzetes igazolása 

Az ajánlat benyújtásakor elegendő Ajánlattevőnek az előírás 

szerint nyilatkozni, hogy megfelel az előírt alkalmassági 

feltételeknek. Elegendő az igen / nem válasz, nem szükséges a 

részletes nyilatkozat. Erre vonatkozó nyilatkozatmintát (a Kbt. 

67. § (1) bekezdés szerint) tartalmaz a közbeszerzési 

dokumentáció.   

Pénzügyi alkalmassági feltételek előírt módon való végleges 

igazolása 

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre 

vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása 

nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen 

kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró 

döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők 

tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket 

ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban 

benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt 

az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, 

mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő 

felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint 

hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek való ajánlattevői 

oldalról való egyéb megfelelőségi lehetőségekkel kapcsolatban 

ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) –(8) 

bekezdéseiben foglaltakra.  

 

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben: 

 

P/1. Benyújott nyilatkozatában a vizsgált előző három, 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes  árbevétele 

összességében: 

 

1. részajánlatot tekintve nem éri el a 9 millió forintot; 

2. részajánlatot tekintve nem éri el a 200 millió forintot; 

3. részajánlatot tekintve nem éri el az 55 millió forintot; 

4. részajánlatot tekintve nem éri el a 140 millió forintot.  

  

. 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

M/1. Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (21. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján ismertesse az ajánlati felhívás 

megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban 

szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, 

ennek indokolása: 2 

Ajánlattevő alkalmatlan  



tárgya szerinti szállításairól mennyiségi illetve mértékű 

referenciáit minimálisan az alábbi tartalommal: 

— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe 

(székhelye/lakcíme), 

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és 

elérhetősége (cím, telefonszám / email / fax), 

— a referencia tárgyának ismertetése, 

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont megjelölésével; 

év, hónap, nap pontossággal), 

— a szállítás tárgya, mennyisége (a 2., 3., és 4. részszempont 

tekintetében), a szállítás tárgya és összege az 1. részszempont 

tekintetében), 

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat 

éven belül megkezdett,szállításokat veszi figyelembe. 

 

Műszaki-Szakmai alkalmassági feltételek előzetes igazolása 

Az ajánlat benyújtásakor elegendő Ajánlattevőnek az előírás 

szerint nyilatkozni, hogy megfelel az előírt alkalmassági 

feltételeknek. Elegendő az igen / nem válasz, nem szükséges a 

részletes nyilatkozat. Erre vonatkozó nyilatkozatmintát (a Kbt. 

67. § (1) bekezdés szerint) tartalmaz a közbeszerzési 

dokumentáció 

 

Műszaki-Szakmai alkalmassági feltételek előírt módon való 

végleges igazolása 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 

megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az 

azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb 

ajánlattevőt) köteles felhívni a műszaki-szakmai alkalmassági 

feltételek M/1. pontban előírt igazolásainak benyújtására az 

alábbiak szerint, amennyiben ajánlatában nem nyújtotta be: 

ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által 

adott igazolással lehet igazolni. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek való ajánlattevői 

oldalról való egyéb megfelelőségi lehetőségekkel kapcsolatban 

ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) –(7) 

bekezdéseiben foglaltakra.  

A minősített ajánlattevők jegyzékének az alkalmassági 

követelményekkel kapcsolatos részéhez ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) 

bekezdésére. 

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre 

vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása 

nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen 

kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró 

döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők 

tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket 

ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban 

benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az 

igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, 

mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő 

felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint 

hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

M/1. amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától 

visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen, átadás-átvétellel 

teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti referenciával: 

1. részajánlat tekintetében: legalább 6.700.000 nettó HUF 

mértékű  hidraulikus daraboló vagy műszakilag 

egyenértékű gép referenciával; 

2. részajánlat tekintetében: legalább egy darab automata CNC 

megmunkáló központtal vagy műszakilag egyenértékű gép 

referenciával; 

3. részajánlat tekintetében. legalább egy darab csővég 

megmunkáló vagy műszakilag egyenértékű gép 

referenciával; 

4. részajánlat tekintetében legalább egy darab csőhajlító vagy 

műszakilag egyenértékű gép referenciával. 

  

 

 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 



III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos 

helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 

Az előírt feltételek valamennyi részajánlat tekintetében irányadóak. 

Késedelmi kötbér: Olyan okból történő késedelmes teljesítés esetén, melyért nyertes ajánlattevő felelős, ajánlatkérő  késedelmi 

kötbérre jogosult melynek mértéke naptári napi 0,5% 

A késedelmi kötbér maximumát ajánlatkérő 10 % -ban határozza meg. 

Hibás teljesítés esetén arra az időre, amely a teljesítési határidőtől a kifogástalan minőségben történő átadásáig eltelik a késedelmi 

kötbérnek megfelelő mértékű összeget köteles fizetni nyertes ajánlattevő ajánlatkérő részére, amelynek alapja a hibás teljesítéssel 

érintett termék nettó ára, mértéke: naptári napi 0,5 %,, maximuma 10%.. 

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződésben előírt teljesítési határidőt elmulasztja, ajánlatkérő jogosult 

felszólítani az új teljesítési határidő megjelölésével. Amennyiben Eladó az új határidőt sem tartja be, akkor köteles a szállításra kerülő 

termék nettó szerződéses árának 25 (huszonöt) %-os mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Vevő részére. 

A kötbérek abban az esetben érvényesíthetők, ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

Nyertes ajánlattevő 12 hónapos jótállást kell vállaljon az általa leszállított termékekre, eszközökre, melynek kezdő időpontja a sikeres 

műszaki átadás-átvétel időpontja, ezt az időszakot vállalásával növelheti.  

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

feltételek   

Az előírt finanszírozási feltételek valamennyi részajánlat tekintetében irányadóak. 

A szerződés finanszírozása részben ajánlatkérő saját forrásából, részben európai uniós forrásból történik 45,000000 %-ban, és 

55,000000 %-ban saját forrásból, melynek módja utófinanszírozás.  A számlát a teljesítésigazolással ellátott számla kézhezvételét 

követő 30 napos fizetési határidővel ajánlatkérő egyenlíti ki az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) figyelembe 

vételével, a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően - a nyertes ajánlattevő részére az adásvételi szerződésben 

megjelölt bankszámlájára történő átutalással.  

A szerződés teljesítésére, és annak elismerésére vonatkozóan Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint jár el.  

A számla kiegyenlítésénél figyelembe kell venni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet, valamint a 368/2011.(XII.31) Korm. rendeletet. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme az euro. 

A részletes finanszírozási feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes 

(közös) ajánlattevők gazdálkodó szervezetet hozzanak létre. 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. (6) bekezdésében foglaltakat is figyelembe veszik adott esetben.    

 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 



IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Nyílt eljárás a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerint 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás 

 Meghívásos eljárás 

 Tárgyalásos eljárás 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére 

irányuló információ 

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2018.01.25.  Helyi idő: 14:00 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 

(részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 



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

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Datum: 2018.01.25. Helyi idő: 14:00 Hely: TOM_FERR zrt., 1211 Budapest, Acélcső u. 2-20. I. em. tárgyaló 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározott személyek jogosultak jelen lenni, a 

bontáskor ajánlatkérő ismerteti a (4) bekezdésben foglalt ajánlati információkat. Egyebekben a bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) 

bekezdései vonatkoznak. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen X nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

XA fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

X  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, 

ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: előre nem tervezhető forrás-átcsoportosítás 

esetén. 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

X  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), 

amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb 

hiánypótlás elrendelése  X igen  nem 



A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1 

Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 

 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. 

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2  0-10 pont 

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2  

1. részszempont: fordított arányosítás, 2., részszempont: egyenes arányosítás 

A módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján történik, mely 2016.12.21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. 

számában jelent meg. Részletes leírása a Közbeszerzési dokumentációban történik. 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer 

alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

X  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően 

végzi el. 

 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok 

értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk: 

 

1)  Ajánlatkérő jelen közbeszerzést feltételes közbeszerzésként a Kbt. 53. § (6) bekezdésben foglaltak alapján indítja, 

mivel támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az 

igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné 

nyilváníthatja. 

 

2) Formai és tartalmi kötöttség: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania ajánlatát. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával 

kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.  

 

3) A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét 

(székhelyét/lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján 

értékelésre kerülnek. A Kbt. 68. § (3) bekezdése értelmében a bontási eljárás során a jogosult jelenlévő személyek a 

Felolvasólapba beletekinthetnek. 

4) Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 

benyújtani az ajánlati határidő lejártáig. A csomagon szerepelnie kell: „Acélcsőgyártó gép beszerzése a TOM-FERR zrt. 

részére”  <.......részajánlat>  „Határidő előtt felbontani tilos” Az ajánlatok munkanapokon 9 – 15 óra, pénteki munkarend 

esetében 9 – 12 óra, az ajánlati határidő napján 9 – 14 óra között nyújtható be az ajánlati felhívás IV.2.7) pontjában megadott 
címre.   

5) A Közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentációt ajánlatonként legalább egy 

ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikusan el kell érnie.   

 

6) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az 

ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 

Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt 

okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az 

ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. 

 

7)  Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattevő / közös ajánlattevők / kapacitást nyújtó szervezet, az adott gazdasági szervnél 

cégszerű aláírásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás mintájának 

egyszerű másolati példányát. Az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kéri 

ajánlatkérő becsatolni a meghatalmazást. 



 

8) Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, csatolni kell a cég jogi képviselője 

által a Cégszolgálat útján az illetékes cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a Cégszolgálat részéről a 

jogi képviselőnek megküldött, elektronikus aláírással ellátott visszaigazolást is (mindkettőt papír alapú nyomtatott 

formában), valamint a KIM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást. A nyilatkozatot nemleges változásbejegyzési 

kérelem esetén is kérjük benyújtani. 

 

9) A közös ajánlattevőknek be kell nyújtani egy nyilatkozatot (erre vonatkozó nyilatkozatmintát tartalmaz a közbeszerzési 

dokumentáció), melyben megnevezik képviselőjüket és nyilatkoznak a közbeszerzési szerződés teljesítésére vonatkozó 

egyetemleges kötelezettségvállalásról, valamint együttműködési megállapodásukat, melynek részletezettségét tartalmazza a 

közbeszerzési dokumentáció.  

 

10) Ajánlattevőnek csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti 

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta 

elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

 

11) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az 

ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a 

nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani.  

 
12) A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

 
13) Nyilatkozatot a szerződés tervezetről, az abban foglalt szerződéses feltételek elfogadásáról. 

 

14) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) 

példánnyal megegyezik. 

 
15) Nyilatkozatot adott esetben a kiegészítő tájékoztatás átvételéről. 

 
16) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. 

 
17) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására 

támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az erre 

vonatkozó nyilatkozatot: 

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetétől eltekintve egyéb esetben olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

18) Adott esetben az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az alkalmasságot nyújtó szervezetnek - kizárólag az 

alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést.  

  

19) Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, melyek nem lettek külön megnevezve, azonban a dokumentáció (illetve 

annak mellékletei) tartalmazzák, vagy amelyek a Kbt. előír. 

 

20) Ahol e törvény vagy e törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Eredeti aláírással a 13) pont alatti nyilatkozat nyújtandó be.  

 

21) Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a 

szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint, mivel Ajánlatkérő a jelen 

felhívás III.1.2. és III.1.3. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

 

22)  Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.   

 

23)  Kiegészítő tájékoztatás: Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 

ajánlattétel érdekében – az Ajánlati felhívásban, valamint a Közbeszerzési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 

írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a dokumentációban meghatározott elérhetőség(ek)en. A kiegészítő 

tájékoztatásra Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglaltak az irányadóak.   

 

24) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére nem teszi lehetővé gazdasági társaság alapítását. 

 

25) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 

 



26)  Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi 

idő szerint értendő. 

 

27)  Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás 

megküldésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 

Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja 

által felhívás megküldésnek napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az 

M/1. pont esetében a teljesítés időpontjában érvényes árfolyam az irányadó. 

 

28)  Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni illetve egyéb esetben a hatályos magyarországi jogszabályokat. 

29) Jelen közbeszerzési eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: Endrédi Gábor  

Lajstromszám: 00387 

 

VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2018.01.12. 


