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1 Bevezetés 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 

Ön a Tom-Ferr Zrt., mint Ajánlatkérő által „Acélcsövek gyártásához különféle, a 
csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 1.2.1.-16 .számú projekt 
keretében” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik Rész 113. § (1) bekezdésben foglalt szabályozásnak megfelelően a nyílt eljárás 
szabályait alkalmazva lefolytatandó eljárás Közbeszerzési dokumentációját (a továbbiakban: 
dokumentáció) tartja a kezében.  

A dokumentáció közreadásával célunk, hogy segítséget nyújtsunk a Kbt. előírásainak, valamint a 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat 
elkészítéséhez, és az ajánlat elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő 
összeállításához. 
 
Jelen közbeszerzési eljárást ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, feltételes közbeszerzésként indítja meg. 
 
Kérjük, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a 
dokumentációban leírtakat. 
 
Ajánlatkérő a kívánt eszközöket négy részajánlat keretében szerzi be. Ennek megfelelően a továbbiakban 
leírtak mid a négy részajánlat esetére érvényesek, ahol ehhez viszonyítva eltérés van, ajánlatkérő külön jelzi. 
 
Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig köteles tiszteletben 
tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentációt másra nem ruházhatja át, kivéve azt a gazdasági 
szereplőt, akivel közös ajánlatot kíván benyújtani. 
 
Kapcsolattartás: A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt 
dokumentumokat elsősorban a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjában megjelölt elektronikus úton, 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumban foglalt formában 
küldi meg ajánlattevőknek, melyben felkéri ajánlattevőket, hogy igazolják vissza az átvétel tényét. 
Amennyiben visszaigazolás nem érkezik két napon belül, ajánlatkérő a dokumentumot átvettnek 
tekinti. A másik értesítési mód a kapcsolattartási pontként megadott fax számra való megküldés. 
A megküldött dokumentum kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről 
faxjelentést kap. Ajánlatkérő harmadsorban alkalmazza a postai vagy közvetlen kézbesítési 
módot, mely módon megküldött dokumentum átvettnek tekintendő a tértivevény 
visszaérkezésével illetve az ajánlattevő közvetlen átvételével, melyet az aláírása bizonyít.  

Ajánlattevők által az írásbeli nyilatkozatok – ahol valamely kapcsolattartási formát e törvény 
kifejezetten nem kíván meg – teljesíthetőek: 
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a) az (5)1 bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján; 

b) faxon; 

c) elektronikus úton. 

 
Kérjük, hogy ajánlatukat a Kbt. és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai, valamint az eljárást megindító felhívásban és jelen 
dokumentációban meghatározott formai és tartalmi követelmények szerint készítsék el. 
Bizonytalanság esetén éljenek a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint meghatározott kiegészítő 
tájékoztatás kérésének lehetőségével. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73. §-a alapján 
érvénytelennek minősülhet. 
 
Amennyiben a dokumentációban foglaltak és az eljárást megindító felhívásban foglaltak 
egymásnak ellentmondanak, az eljárást megindító felhívásban foglaltak az irányadóak. 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy érdeklődésével megtisztelte a jelen közbeszerzési eljárást. 
 
2 Útmutató az ajánlattevők részére 
 
2.1 Általános előírások 
 
2.1.1 Jelen közbeszerzési eljárás meghatározása 
 
Jelen közbeszerzési eljárás – a Kbt. szabályozásának megfelelően egybeszámított – becsült értéke 
nemzeti értékhatárt meghaladó összeg, mely eljárást ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 113. § (1) 
bekezdésben meghatározott jogszabályoknak megfelelően folytat le.  
  
A kizáró okokkal kapcsolatos információkat az Ajánlati felhívás, illetve a dokumentáció 
részletesen is tartalmazza. 
 
2.1.2 Összeférhetetlenség 
 
A Kbt. 25. § értelmében a közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont 
személlyel vagy szervezettel szemben a Kbt. kizáró feltételeket határoz meg 
(összeférhetetlenség). Az eljárásba bevont személyek illetve szervezetek vonatkozásában az 
összeférhetetlenséget az ajánlatkérő az eljárás előkészítése, és lefolytatása során folyamatosan 
vizsgálja. 
 
Az ajánlattevő az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt 
vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően 
az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, 
hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy adott esetben a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az 
összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. 
 
2.1.3 Ajánlattételi költségek 
 
Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 
ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az ajánlattevőnek adott esetben a 
                                                 
1 Kbt. 41.§ (5) Az e törvény szerint előírt tájékoztatásra vagy információkérésre postai kézbesítés csak kivételesen és 

indokolt esetben vehető igénybe. 
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helyszín megtekintésével és vizsgálatával, az ajánlat elkészítésével bármely összefüggésben 
felmerült kiadásait.   
 
2.1.4 A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve 
 
A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési dokumentáció és annak 
mellékletei magyar nyelven készültek és kerültek az ajánlattevők részére biztosításra. Az 
ajánlattevő által kidolgozott ajánlat, az ajánlattevő és az ajánlatkérő között folytatott 
mindennemű levelezés, valamint az ajánlattal kapcsolatos dokumentumok nyelve a magyar nyelv. 
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is köteles elfogadni.  (Kbt. 47. § (2) bekezdés), de a fordításhoz csatolni kell, az 
ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult képviselő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a fordítás 
teljeskörűségéről és szöveghűségéről (kivéve, ha a fordítás hiteles fordításként kerül benyújtásra).   
 
2.1.5 Az ajánlat pénzneme 
Az ajánlat során az ellenszolgáltatás összegét, azaz az árakat euroban kell megadni, illetve 
értelmezni.  
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az 
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes 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 az ajánlati felhívás feladásának 
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A 
referenciák (ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági minimumkövetelmény – M/1) 
tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó 
nyilatkozat (ajánlati felhívás III.1.2) szerinti alkalmassági minimumkövetelmény – P/1.) 
tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó banki napján érvényes árfolyam. Az 
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást 
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kérjük csatolni. Az átszámítást 
ajánlattevőnek kell megtennie. 
 
2.1.6 A dokumentáció 
 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása 
Az ajánlati felhívást és a dokumentációt a endredigabor1@gmail.com email címen illetve a 
+36 1 427 0280 fax számon lehetett igényelni az összefoglaló tájékoztatóban jelzett módon. 
Ajánlatkérő megküldi az általa kiválasztott három ajánlattevőnek, valamint a jelentkezési 
határidőig részvételi szándékukat jelzett ajánlatkérőknek. Ajánlatkérő az ajánlati felhívást, a 
dokumentációt, adott esetben a közbeszerzési dokumentáció módosításával kapcsolatos összes 
információt elérhetővé teszi a Közbeszerzési Adatbázisban is. 
 
Az Ajánlati felhívást és a dokumentációt ajánlatkérő az általa kiválasztott ajánlattevőknek illetve 
az egyéb érdeklődő gazdasági szereplőknek a Bevezetőben leírt kapcsolattartási módon küldi 
meg, azaz elsősorban a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
dokumentumban foglalt formában. Az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az 
esetlegesen fellépő technikai problémákkal kapcsolatban, ezeket kéri, hogy jelezzék ajánlattevők. 
A dokumentáció átvételéről ajánlatkérő visszaigazolást kér email-ben, két napon belüli 
visszaigazolás hiányában a dokumentációt hiánytalanul megérkezettnek és átvettnek tekinti az 
igénylő részéről. 
  
A dokumentáció átvétele 

mailto:endredigabor1@gmail.com
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 Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a teljes dokumentáció átvételét. Az ajánlatkérő 
semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a 
dokumentáció valamely részének átvételét. 
 
 
2.1.7 Üzleti titok 
 
Az ajánlattevő gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, 
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]2 tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Csak 
olyan információk nyilváníthatók üzleti titoknak, melyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 
Figyelem! 
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indoklást köteles csatolni, 
hogy annak nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 
Ez nem megfelelő, amennyiben az indoklás általánosságokat tartalmaz. Amennyiben nem az 
előírás szerinti az indoklás, ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni a gazdasági 
szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. Amennyiben a hiánypótlást követően 
sem megfelelő az indoklás, illetve valamely olyan adatot minősít üzleti titoknak ajánlattevő, mely 
a Kbt. 44. § (2) – (3) bekezdésébe ütközik, a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltaknak 
megfelelően az ajánlat érvénytelen! 

 
 
2.2 Az eljárás szereplői 
 
2.2.1 Ajánlattevő 
 
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 
Ajánlattevőnek az eljárás első részében el kell döntenie, hogy milyen konstrukcióban nyújtja be 
ajánlatát. A szükséges nyilatkozatok csatolásával meg kell határoznia, hogy önállóan tesz-e 
ajánlatot, vagy konzorciumban indul (közös ajánlattétel), mivel bármely gazdasági szereplő, 
akinek ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni 
olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.  
Ezt követően ajánlattevőnek el kell döntenie, kíván-e igénybe venni kapacitást nyújtó szervezetet, 
valamint a szerződés teljesítése során igénybe kíván-e igénybe venni alvállalkozót. 

 
 
 
 

2.2.2 Közös Ajánlattevők 

                                                 
2
 Ptk. 2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)] 

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző 

személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek 
illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, 

gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező 

jogosultat felróhatóság nem terheli. 

(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, 
gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és 

tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni 
azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez 

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy 

b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá. 

(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől 

kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg. 
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Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az 
egyik ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó éri el a közbeszerzési 
dokumentumokat elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig. A közös ajánlattevők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését. Ahol a Kbt. szerint előírás ajánlattevők értesítése, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében 
az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 
kiválasztott képviselőnek küldi meg ajánlatkérő. 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban az ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy közös 
nyilatkozatot, mely tartalmazza – az ajánlattétel, és nyertesség esetén a teljesítés, során – a vezető 
(képviselő) cég megjelölését, továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tagok egyetemleges 
felelősséget vállalnak a szerződéses kötelezettség, mint oszthatatlan szolgáltatásért teljesítésért. 
 
Ajánlatkérő ajánlattevő nyertessége esetére nem teszi lehetővé gazdasági társaság illetve jogi 
személy alapítását, létrehozását. 
 
Közös ajánlattevőknek szolgáltatni kell egy az általuk aláírt dokumentumot, mely tartalmazza: 
a) a részt vevő felek nevét, címét (székhelyét); 
b) a közös ajánlattevők nevét; 
c) a közbeszerzési eljárás tárgyát; 
d) a tagok arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a közbeszerzési eljárásban közös Ajánlattevőként 
részt kívánnak venni; 
e) a tagok arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítésére 
egyetemleges felelősséget vállalnak,  amennyiben mint nyertes ajánlattevők kiválasztásra kerülnek; 
f) a közös ajánlattevők képviseletére jogosult megjelölését, valamint az(oka)t a természetes 
személy(eke)t, aki(k) a közös ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve 
a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodáshoz csatolni kell a közös 
ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; 
g) a közös ajánlattevők feladatait és az adásvétel díjából való részesedésük mértékét, arányát; 
h) nyertes ajánlattétel esetén az adásvételi szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani 
jogosultak megnevezését; 
i) a közös ajánlattevők azon pénzforgalmi számlaszámainak megjelölését, amelyre az igazolt 
teljesítést követően a kifizetés megtörténhet. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy 
felel meg. 
 
2.2.3 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 
eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót 
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A Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek 
meg kell jelölnie ajánlatában: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő  alvállalkozót 
vesz igénybe, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
 
Fenti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.   
Ajánlatkérő nem korlátozza ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására. Nyertes 
ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles ajánlatkérőnek valamennyi 
olyan alvállalkozót megnevezni a már bejelentett alvállalkozókon kívül, amelyeket a teljesítésbe 
be kíván vonni. A bejelentéssel egy időben nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k) nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 
 
2.2.4 Kapacitást nyújtó szervezet vagy személy 
 
Az előírt alkalmassági követelmények teljesítéséhez ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni ezt a szervezetet, valamint azt az alkalmassági 
követelményt is, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. 
 
A legfontosabb előírások az igénybevétellel kapcsolatban 
 

a) Az alábbi c) pontban foglalt esetet kivéve csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi 
jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok 
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a 
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a 
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az 
ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

c) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §3-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 
2.2.5 Minősített Ajánlattevő(k) 
 
A Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet V. fejezetében foglaltak 
figyelembevételével kell a kizáró okoknak való megfelelést igazolniuk. Ajánlatkérő a 

                                                 
3
 Ptk. 6:419. § [A sortartás kifogása] 

A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte 

behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre. Ez a szabály a kötelezett és a kezesek együttes perlését nem gátolja. 
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Közbeszerzési Hatóság honlapján vezetett minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét a 
hivatkozott Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közhiteles 
nyilvántartásként kezeli. A gazdasági vagy szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői 
jegyzéket a Közbeszerzési Hatóság nyilván tartja. A kamarai jegyzék csak a kamara tagjainak 
tevékenységi körében alkalmazandó alkalmassági feltételek igazolására terjedhet ki. 
 
2.3 A felek kötöttsége nyilatkozataikhoz  
 
2.3.1 Ajánlati kötöttség 
 
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától az Ajánlati felhívásban rögzített 
időtartamig tart. Az ajánlatok érvényességének időtartama az ajánlati kötöttség időtartamával esik 
egybe. A 70. § (2) bekezdés szerinti esetben – ha szükséges, mivel az elbírálást nem tudja olyan 
időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az 
ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön – az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket 
ajánlataiknak meghatározott új időpontjának lejártáig történő fenntartására, az ajánlati kötöttség 
kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától 
számított 60 napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, 
úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik 
ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját 
követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 
2.3.2 Az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció módosítása 
 
Az ajánlattételi határidő, az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok 
módosításáról, valamint az eljárást megindító felhívás visszavonásáról nem tesz közzé 
hirdetményt ajánlatkérő, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, 
egyidejűleg írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akiknek az eljárást megindító 
felhívást megküldte. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok módosításait az eredeti 
dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. 

 
2.3.3 Visszalépés a közbeszerzéstől 
 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást nyílt eljárás esetén az ajánlattételi, több szakaszból 
álló eljárás esetén a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza.(2)58 Ha az eljárást megindító 
felhívást hirdetményben közzétették, az (1) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt a 
visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági 
szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A nem hirdetménnyel induló 
eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az 
ajánlattételre, illetve részvételre felhívott gazdasági szereplőket. 

 
 
2.3.4 A kiegészítő tájékoztatás 
 
Az Ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal bármely gazdasági szereplő, aki 
az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében a 
közbeszerzési dokumentumokkal foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 
kérhet az ajánlatkérőtől írásban, az Ajánlati felhívásban ismertetett fax címen - 36 1 427 0280 - 
vagy levélben, postai úton illetve elektronikusan fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátva. A kérdéseket egyebekben kérjük elektronikus úton, word formátumban is 
megküldeni a endredigabor1@gmail.com  e-mail címre. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.346186#foot58
mailto:endredigabor1@gmail.com
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Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de a kérdést 
feltevő gazdasági szereplő megnevezése nélkül - a kérdést feltevőnek és valamennyi – a 
dokumentációt már átvett - gazdasági szereplőnek megküldi. Az ajánlattevő köteles az ajánlatot a 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő a 
kiegészítő tájékoztatást az Ajánlati felhívásban szereplő ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 
időben köteles megadni. Ajánlatkérő ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt harmadik napot. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem áll számára elegendő idő a 
tájékoztatás megadására, élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést – a Kbt. 2. § -ban 
foglaltakra tekintettel, a verseny tisztasága, átláthatósága, nyilvánossága biztosítása érdekében – 
nem tart. 
 
2.4 Az ajánlatok elkészítése és benyújtása 
 
Formai követelmények 
 
Az ajánlattevőnek ajánlatát egy papír alapú példányban, írásban és zártan az ajánlati felhívásban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania, valamint ajánlatkérő előírja a papír 
alapú példánnyal mindennel megegyező elektronikus másolati példány benyújtását is (szkennelve 
CD/DVD-n).  
 
Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, rendelkezzen oldalszámozással, mely eggyel 
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. 
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
A csomagoláson a cég nevén, címén kívül kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek:  
 

AJÁNLAT 
 

„Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 1.2.1-16 
számú projekt keretében” 

1.részajánlat 
Hidraulikus daraboló 

tárgyú   közbeszerzési eljáráshoz. 
Határidő előtt felbontani tilos! 

 

AJÁNLAT 
 

„Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 1.2.1-16 
számú projekt keretében” 

2.részajánlat 
Automata CNC megmunkáló központ 

tárgyú   közbeszerzési eljáráshoz. 
Határidő előtt felbontani tilos! 

 

AJÁNLAT 
 

„Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 1.2.1-16 
számú projekt keretében” 

3.részajánlat 
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Csővég megmunkáló gép 
tárgyú   közbeszerzési eljáráshoz. 

Határidő előtt felbontani tilos! 

 

AJÁNLAT 
 

„Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 1.2.1-16 
számú projekt keretében” 

4.részajánlat 
CNC csőhajlító 

tárgyú   közbeszerzési eljáráshoz. 
Határidő előtt felbontani tilos! 

 
 
Amennyiben a csomagolás vagy annak feliratozása nem az előírtak szerint történik, úgy az nem 
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, hogy ha a felirat 
hiányossága miatt, az ajánlatát elirányítják, vagy nem kerül az ajánlatok bontásának időpontjában 
felbontásra, illetve, ha idő előtt felbontásra kerül. 
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata határidőben benyújtásra kerüljön. 
 
Ajánlatok benyújtása 
 
Az ajánlatot közvetlen vagy postai úton kell benyújtani. Az ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele a beadás helyeként megjelölt 
hivatalos helyiségben, az ajánlattételi határidő lejárata előtt megtörténik. 
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatát postai úton nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az 
ajánlattevők saját maguk viselik, mint például az ajánlata elvesztése, megsérülése, lezárásának 
megszűnése, a kézbesítés elkésettsége, stb. 
Postai úton feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül megérkezettnek, ha 
annak kézhezvételére az eljárást megindító határidő lejártáig oly módon sor kerül, hogy az 
ajánlatkérő hivatalos postázási rendje szerint az a benyújtás helyszíneként megjelölt hivatali 
helyiségbe eljut. 
 
Az ajánlatok aláírása 
 
Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell írni és minden egyes saját nyilatkozatot 
cégszerűen alá kell írnia az ajánlattevőnek. Az ajánlat, mint jognyilatkozat abban az esetben 
fogadható el joghatályosnak, ha az az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)tól, vagy 
olyan személy(ek)től ered, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni. 
Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő, illetve egyéb gazdasági 
szereplő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői aláírási címpéldányának eredeti vagy 
egyszerű másolati példányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás mintájának eredeti vagy 
egyszerű másolati példányát, amennyiben az ajánlatban valamely nyilatkozat benyújtására 
kötelezettek. 
Amennyiben nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), hanem az általa(uk) kifejezetten e célra 
megbízott személy ír alá az ajánlattevő nevében és képviseletében az ajánlat megtétele során, úgy 
az ő képviselői minőségét – az őt megbízó cégjegyzésre jogosult vezető aláírási címpéldányán 
(aláírás mintáján) túl – közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megbízással 
köteles igazolni. 
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Elkésett ajánlatok 
Az ajánlatkérő által kikötött, az Ajánlati felhívásban rögzített határidő lejárta után beérkező 
bármely ajánlatot ajánlatkérő, a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti. 
 
2.5 Ajánlatok bontása 
 
Ajánlatkérő azokat az ajánlatokat bontja fel, melyek zárt csomagolásban, az ajánlattételi határidő 
lejártáig, az ajánlatok benyújtásának helyére beérkeztek. Amennyiben az ajánlatok az ajánlattételi 
határidőt követően érkeznek be, az ajánlattevő kockázatának minősül. 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártakor az Ajánlati felhívásban rögzített 
időpontban, és címen, az ajánlatkérő valamint az ajánlattevők képviselői és az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek jelenlétében nyilvánosan 
bontja fel. E személyek a bontáson a Felolvasólapba betekinthetnek.   
Ezt követően az ajánlatok meghatározott – Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – adatai a beérkezés 
sorrendjében felolvasásra kerülnek. A bontásról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, és azt a 
bontást követően az összes ajánlattevő részére 5 napon belül megküldi. 
A beérkezett ajánlatok bontására egyebekben a Kbt. 68.§ (1)-(4) és (6) bekezdései alkalmazandók. 
 
 
2.6 Az ajánlatok bírálata  
 
2.6.1 Az ajánlat érvényessége, ajánlattevő kizárása 
 
Az ajánlat felbontását követően az ajánlatkérő által létrehozott bírálóbizottság megkezdi az 
ajánlatok részletes vizsgálatát, összhangban a Kbt. előírásaival, továbbá az Ajánlati felhívásban és 
a dokumentációban meghatározott kondíciókkal. 
Az Ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatok 
vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e közbeszerzési 
dokumentumokban illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő köteles 
megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit 
az eljárásból ki kell zárni.  
A Kbt. 1236.§ (1) bekézése szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell 
vizsgálnia, hogy azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben foglalt döntésének – adott esetben valamely gazdasági 
szereplő jelzésére történt – módosításáról haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket vagy 
részvételre jelentkezőket, ha döntése törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. 
Az ajánlatkérő a 2. § (1)–(3) bekezdésében foglalt alapelvek figyelembevételével megteheti az 
eljárás szabályszerűségének helyreállításához szükséges intézkedéseket. Szükség esetén jogosult a 
már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti 
állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
2.6.2 Kizáró okok, alkalmassági követelmények előírása, előzetes nyilatkozat 
 
Ajánlatkérő az előzetes ellenőrzés folyamán köteles ajánlattevő kizáró okokkal illetve az 
alkalmassági követelményekkel kapcsolatban benyújtott nyilatkozatát elfogadni, valamint minden 
egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati 
cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő a nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban 
feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. 
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Azon igazolások nem kérhetők ajánlattevőktől, melyek az Európai Unió bármely tagállamában 
működő olyan ingyenes adatbázisok, melyekbe belépve ajánlatkérő ellenőrizheti a gazdasági 
szereplővel kapcsolatos, az ajánlati felhívásban előírt szereplő tény, adat, információ, nyilatkozat 
valódiságát. (e-Certis rendszer). 

a) A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások illetve a külön 
jogszabályban nevesített nyilvántartások alkalmasak erre a célra. 

b) Nem magyar anyanyelvű nyilvántartás esetén ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy 
információ magyar nyelvű fordításának bemutatását. 

 
Érvényesség vizsgálata (kizáró okok) 
 
Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdése alapján, ha 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban 

felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;  
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által 
előírt formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő   
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
 

Kbt. 74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre 
jelentkezőt, alvállalkozót, aki 

 
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
 
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
  
 
 
2.6.3 Értékelés szempontja 
 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár – érték arány 
 
Ajánlatkérő a vonatkozó két tizedesjegyig számolja a kapott pontszámokat minden részszempont esetében a 
kerekítés szabályait alkalmazva. 
 
A felsorolt értékelési szempontok valamennyi rész tekintetében irányadóak. 
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Részszempont Súlyszám 
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 80 

2. A kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 hónap) 
megajánlott többlet jótállás hónapokban* 

20 

 
* A megajánlott érték rubrikába a vállalt többlet jótállás hónapok száma kerül. Pl. 15 hónapot ajánl meg ajánlattevő a 

12 kötelezően vállalt hónap felett (azaz összesen 27 hónap jótállást) ebben az esetben a Felolvasólapon a 
megajánlott érték rubrikába 15-ös szám kerül.   

 

Ponthatárok közötti pontkiosztás módszere:  
A pontszámok kiszámításának módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján történik, mely 2016.12.21-én a 
Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában jelent meg: 

 
  

1. részszempont: fordított arányosítás (a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb): a 
legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat 
tartalmi eleme pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 
számolja ki a pontszámokat 
 
A vizsgált ajánlati tartalmi elem az egyösszegű nettó ár (HUF). 
 
(P-Pmin)/ (Pmax-Pmin)= Alegjobb/Avizsgált 

 
azaz 
 
P= (Alegjobb/Avizsgált)*(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) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb ár) 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 
2. részszempont: egyenes arányosítás (a legmagasabb érték a legkedvezőbb): a 
legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat 
tartalmi eleme pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat.    
 
A vizsgált ajánlati tartalmi elem: a kötelezően vállalandó 12 hónap feletti vállalás.  
Értéke 0-24 hónap közé eshet. 
 
 
Amennyiben ajánlattevő a Felolvasólap megajánlott érték rubrikájába 0 hónapot ad 
meg, abban az esetben 0 pontot kap. Amennyiben üresen hagyja, ajánlata érvénytelen. 
Amennyiben egyik ajánlattevő sem tesz 0-tól különböző ajánlatot, abban az esetben 
mindegyik ajánlattevő 0 pontot kap. 
Ajánlatkérő a 12 hónap felett maximum plusz 24 hónapot pontoz 10 ponttal, az e feletti 
vállalásra is 10 pontot ad. A legkedvezőbb ajánlatnak 24 hónap megajánlás felett is a 24 
hónapot tekinti ajánlattevő, azaz a képletbe ebben az esetben is a csak a 24 hónap kerül 
mind az  Alegjobb értékeként.. 
 
 
(P-Pmin) / (Pmax-Pmin)= Avizsgált/Alegjobb 
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azaz 
 
P= (Avizsgált/Alegjobb) (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) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legmagasabb megajánlás) 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (a legalacsonyabb megajánlás) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

 
Az összpontszám kiszámítása: 
 
Az 1. részszempont szerinti fordított arányosítási módszerrel a megadott ajánlati árakhoz tartozó 
pontszámok kiszámításra kerülnek. 
 
A 2. részszempontra kapott pontszámok az ott leírt egyenes arányosítási módszerrel szintén 
kiszámításra kerülnek. 
 
Az így kapott pontszámok a hozzájuk tartozó súlyszámokkal szorzásra kerülnek, majd 
összegezve adják ki a végső összpontszámot, melynek alapján az ajánlatok sorba lesznek állítva.  
 
 
2.6.4 Kizáró okok, alkalmassági követelmények igazolása 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (illetve döntése szerint az 
értékelési szempont szerint egymást követő több ajánlattevőt) megfelelő határidő tűzésével 
felhívja a kizáró okok és az előírt alkalmassági feltételek tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására.   
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. 
Ajánlatkérő csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertesként, aki a kizáró okok valamint az 
alkalmassági feltételek tekintetében a Kbt.–ben és a külön jogszabályban foglaltak szerinti 
igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 
Tájékoztatás a kizáró okok igazolásáról 
 

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
  Magyarországon letelepedett 

ajánlattevő által kizáró okok 
igazolása (321/2015.  (X.30.) 
Korm. rendelet 8. §) 

Nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevő által kizáró okok 
igazolása ((321/2015.  (X.30.) 
Korm. rendelet 10. §) 

   

g) közbeszerzési 
eljárásokban való 
részvételtől a 165. § (2) 
bekezdés f) pontja 
alapján véglegesen vagy 
jogerősen eltiltásra 

 ajánlatkérő ellenőrzi a 
Közbeszerzési Hatóság 
honlapján elérhető 
nyilvántartásból, valamint a 
céginformációs szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan 

letelepedése szerinti ország 
illetékes hatóságainak 
igazolása; a Közbeszerzési 
Döntőbizottság által alkalmazott 
eltiltásra vonatkozóan 
ajánlatkérő a Közbeszerzési 
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került, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság 
véglegessé vált 
döntésében vagy – a 
Közbeszerzési 
Döntőbizottság 
határozatának 
megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén 
– a bíróság által 
jogerősen megállapított 
időtartam végéig; 

kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján.   

Hatóság honlapján elérhető 
nyilvántartásból ellenőrzi 

h) korábbi 
közbeszerzési vagy 
koncessziós beszerzési 
eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott vagy hamis 
nyilatkozatot tett, ezért 
az eljárásból kizárták, és 
a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem 
került sor, az érintett 
közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított 
három évig, vagy 
amennyiben a kizárás 
tekintetében sor került 
jogorvoslatra és az 
ajánlatkérő kizárásról 
hozott döntését – a 
hamis adat 
szolgáltatásának 
megállapítása mellett – a 
Közbeszerzési 
Döntőbizottság 
véglegessé vált, – a 
Döntőbizottság 
határozatának 
megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén 
a bíróság jogerős – 
három évnél nem 
régebben meghozott 
határozata jogszerűnek 
mondta ki; 

 ajánlatkérő köteles elfogadni 
(nem kérhet külön igazolást) az 
eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt 
nyilatkozatot, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság vagy a bíróság 
döntésére vonatkozóan a kizáró 
ok hiányát a Hatóság honlapján 
közzétett adatokból az 
ajánlatkérő ellenőrzi. 

ajánlatkérő köteles elfogadni 
(nem kérhet külön igazolást) az 
eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt 
nyilatkozatot; a Közbeszerzési 
Döntőbizottság vagy a bíróság 
döntésére vonatkozóan a kizáró 
ok hiányát a Hatóság honlapján 
közzétett adatokból az 
ajánlatkérő ellenőrzi. 

i) az adott eljárásban 
előírt adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése 
során a valóságnak nem 
megfelelő adatot 
szolgáltat (a 
továbbiakban: hamis 
adat), illetve hamis 
adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy 
a közbeszerzési 
eljárásban előzetes 
igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére 
nem tud eleget tenni az 
alkalmasságot, a kizáró 
okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti 
kritériumokat érintő 
igazolási 
kötelezettségének (a 
továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), 
amennyiben  
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ia) a hamis adat vagy 
nyilatkozat érdemben 
befolyásolja az ajánlatkérőnek 
a kizárásra, az alkalmasság 
fennállására, az ajánlat műszaki 
leírásnak való megfelelőségére 
vagy az ajánlatok értékelésére 
vonatkozó döntését, és 

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás 
során a kizáró ok 
megvalósulását, nem szükséges 
külön igazolást benyújtani. 

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás 
során a kizáró ok 
megvalósulását, nem szükséges 
külön igazolást benyújtani. 

ib) a gazdasági szereplő 
szándékosan szolgáltatott 
hamis adatot vagy tett hamis 
nyilatkozatot, vagy az adott 
helyzetben általában elvárható 
gondosság mellett 
egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa 
szolgáltatott adat a valóságnak, 
illetve nyilatkozata a 
rendelkezésére álló igazolások 
tartalmának nem felel meg 

j) esetében az 
ajánlatkérő bizonyítani 
tudja, hogy az adott 
eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni 
az ajánlatkérő 
döntéshozatali 
folyamatát, vagy olyan 
bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, 
amely jogtalan előnyt 
biztosítana számára a 
közbeszerzési 
eljárásban, vagy korábbi 
közbeszerzési vagy 
koncessziós beszerzési 
eljárásból ebből az 
okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem 
került sor az érintett 
közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított 
három évig; 

 ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás 
során a kizáró ok 
megvalósulását, a korábbi 
közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot 

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás 
során a kizáró ok 
megvalósulását, a korábbi 
közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes 
európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt 
nyilatkozatot 

k) tekintetében a 
következő feltételek 
valamelyike megvalósul:  

   

ka) nem az Európai Unió, az 
Európai Gazdasági Térség 
vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában, a 
Kereskedelmi Világszervezet 
közbeszerzési 
megállapodásban részes 
államban vagy az EUMSZ 198. 
cikkében említett tengerentúli 
országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős 
adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a 
közbeszerzés terén, 

Nem szükséges igazolás vagy 
nyilatkozat benyújtása, a 
céginformációs szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő azt 
ellenőrzi, hogy valóban 
Magyarországon bejegyzett 
gazdasági szereplőről van szó; 

az érintett ország illetékes 
hatósága által kiállított 
adóilletőség-igazolás 

kb) olyan társaság, amely a 
pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről 

ajánlattevő v. részvételre 
jelentkező nyilatkozata 
(formanyomtatvány található 

ajánlattevő nyilatkozata 
(formanyomtatvány található 
az iratminták között) 
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és megakadályozásáról szóló 
2018. évi LIII. törvény 3. § 38. 
pont a)–b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosát 
nem képes megnevezni, vagy 

az iratminták között)  arról, 
hogy olyan társaságnak minősül-
e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy 
amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek; ha az ajánlattevőt 
vagy részvételre jelentkezőt nem 
jegyzik szabályozott tőzsdén, 
akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról 
szóló törvény) 3. § r) pont ra)–
rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint 
definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani; ha a 
gazdasági szereplőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. 
§ r) pont ra)–rb)vagy rc)–
rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni; 

arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén 
vagy amelyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt, illetve részvételre 
jelentkezőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor a 
pénzmosásról szóló törvény 3. 
§ r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos 
nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges 
benyújtani; ha a gazdasági 
szereplőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. 
§ r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni; 

kc) a gazdasági szereplőben 
közvetetten vagy közvetlenül 
több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy 
vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a kb) alpont 
szerinti feltétel fennáll 

ajánlattevő v. részvételre 
jelentkező nyilatkozata 
(formanyomtatvány található 
az iratminták között) 
arról, hogy van-e olyan jogi 
személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely 
az ajánlattevőben, illetve 
részvételre jelentkezőben 
közvetetten vagy közvetlenül 
több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik; ha van ilyen 
szervezet, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező azt 
nyilatkozatban megnevezi 
(cégnév, székhely), továbbá 
nyilatkozik, hogy annak 
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kc) alpontjában 
hivatkozott kizáró feltétel nem 
áll fenn; 

ajánlattevő nyilatkozata 
(formanyomtatvány található 
az iratminták között) 
arról, hogy van-e olyan jogi 
személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely 
az ajánlattevőben, illetve 
részvételre jelentkezőben 
közvetetten vagy közvetlenül 
több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik; ha van ilyen 
szervezet, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező azt 
nyilatkozatban megnevezi 
(cégnév, székhely), továbbá 
nyilatkozik, hogy annak 
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kc) alpontjában 
hivatkozott kizáró feltétel nem 
áll fenn; 

m) esetében a 25. § 
szerinti 
összeférhetetlenségből, 
illetve a közbeszerzési 
eljárás előkészítésében 
való előzetes 
bevonásból eredő 
versenytorzulást a 
gazdasági szereplő 
kizárásán kívül nem 
lehet más módon 
orvosolni;  

 ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás 
során a kizáró ok 
megvalósulását, nem szükséges 
igazolás benyújtása 

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás 
során a kizáró ok 
megvalósulását, , nem szükséges 
igazolásbenyújtása 

q) súlyosan megsértette 
a közbeszerzési eljárás 
vagy koncessziós 
beszerzési eljárás 
eredményeként kötött 
szerződés teljesítésére e 
törvényben előírt 
rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési 

 ajánlatkérő nem kérhet külön 
igazolást, a jogsértés 
megtörténtét vagy annak hiányát 
a Hatóság honlapján közzétett 
adatokból az ajánlatkérő 
ellenőrzi. 

ajánlatkérő nem kérhet külön 
igazolást, a jogsértés 
megtörténtét vagy annak hiányát 
a Hatóság honlapján közzétett 
adatokból az ajánlatkérő 
ellenőrzi. 
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Döntőbizottság 
véglegessé vált, – vagy a 
Döntőbizottság 
határozatának 
megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén 
a bíróság jogerős – 90 
napnál nem régebben 
meghozott határozata 
megállapította. 

 
 
 
 
2.6.5 Hiánypótlás és felvilágosítás adásának lehetősége 
 
Az ajánlatkérő az eljárás során, összhangban a Kbt. 71-72. §- al az összes ajánlattevő számára, 
azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlást és a felvilágosítás adásának lehetőségét.  
 
Ajánlatkérő a hiánypótlás,- a felvilágosítás,- és indokolás kérése vonatkozó tájékoztatás kérését, 
illetve felhívását a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében kötelezően kijelölt és 
eljárni jogosult képviselőnek küldi meg, a nem közös ajánlatot tevők esetében pedig az ajánlatban 
megjelölt kapcsolattartó részére. 
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is 
lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a dokumentáció vagy a jogszabályok 
előírásainak.   
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban 
nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már 
nem pótolhatók. 
A hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor 
a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint érvénytelen.   
Amennyiben a hiánypótlást követően benyújtott ajánlattételi példányok hiánypótlással nem 
érintett tartalma nem egyezik meg az eredeti ajánlat tartalmával, vagy ha a hiánypótlást az 
ajánlattevő nem megfelelően teljesítette, az ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi példányt veszi 
figyelembe az elbírálás során. 
 
Figyelem:  
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:  

a) a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy  
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 amelynek változása a teljes ajánlattételi árat vagy 
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló 
sorrendet nem befolyásolja. 

 
 
2.6.6 Számszaki hiba kezelése 
 
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, az ajánlat számszaki elemeinek 
ellenőrzésekor nyilvánvaló, az értékelés eredményére kiható számítási-, számszaki hibát talál az 
ajánlatban, akkor a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint fog eljárni. 
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2.6.7 Aránytalanul alacsony ár és egyéb vállalások 
 
Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony árat az értékelést követően vizsgálja. 
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlattételi elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat 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. 
Ajánlatkérő a válaszadással kapcsolatos feltételeket, tudnivalókat írásban fogja közölni az érintett 
ajánlattevővel/ajánlattevőkkel. 
Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján a Kbt. 72. §-ban előírtak 
szerint jár el. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak 
és gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 
Ajánlatkérő ezúton kívánja felhívni a figyelmet, hogy az aránytalanul alacsony árnak a gazdasági 
ésszerűséggel összeegyeztethető indokolását abban az esetben tudja maradéktalanul elfogadni, ha 
azt ajánlattevő dokumentált módon teszi meg (pl. nem elegendő a kedvező piaci helyzetre, 
kedvezményes árakra hivatkozni, hanem dokumentumot kell csatolni arra nézve, hogy az adott 
előny valóban létezik, és ha igen, milyen feltételekkel). 
 
Ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást, az 
ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják 
megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető. 
 
2.7 A közbeszerzési eljárás eredménye 
 
2.7.1 Az eljárás eredménytelensége 
 
A Kbt. 75. §-a értelmében az eljárás eredménytelen, ha: 
 

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 
részvételi jelentkezést; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be; 
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

 
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]; 
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel; 
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el; 
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának 
szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha 
a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés 
meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható. 
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy 
több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló 
eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;  
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f)- a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba 
épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a 
közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás 
jogszerűségét helyreállítani.  
  

 
2.7.2 Eredményes eljárás 
 
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az Ajánlati felhívásban meghatározott szempontok alapján 
értékeli. Az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontokat figyelembe véve felállított 
sorrend azokat az ajánlatokat tartalmazza, melyek alkalmasságát és érvényességét ajánlattevő 
igazolta, figyelembe véve a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakat. A Bíráló Bizottság által 
előkészített javaslatot figyelembe véve a döntéshozó dönt az eljárás eredményéről illetve 
eredményes eljárás esetén a nyertes gazdasági szereplőről (adott esetben a nyertest követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplőről).  
 
 
2.7.3 Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 
 
Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás 

- eredményéről,  
- az eljárás eredménytelenségéről,  
- az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének 
érvénytelenné nyilvánításáról,  
- valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról,  

az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
Azajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
referencia szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, mely összegezést minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg megküldi telefaxon vagy elektronikus úton fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátva. 

 
 

2.8 Szerződéskötés 
 
Az összegezés megküldését követően a nyertes, illetve adott esetben az őt követő ajánlattevő 
ajánlati kötöttsége a megküldés napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. 
 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel (szervezettel, személlyel) írásban köti meg legkorábban az 
írásbeli összegezés megküldésének napját követő tizenegyedik naptól,– legkésőbb pedig 
ugyanezen időponttól számított harminc napon belül a közbeszerzési eljárásban közölt feltételek, 
szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 
A szerződés hatálya kiterjed kötelező jelleggel az ajánlatban vállalt kötelezettségek teljesítésében 
együttműködő partnerekre és alvállalkozókra. 
Ha az összegezésben ajánlatkérő megnevezte a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, akkor a 
nyertes visszalépése esetén vele köti meg a szerződést. 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésben 
meghatározott időtartam (ajánlati kötöttsége) alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége 
alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés 
megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény 
miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a 
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 
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A szerződés megkötésére egyebekben a Kbt. 131. § tartalmaz előírásokat. 
 
2.9 Az ajánlat felépítése, tartalma 
 
Az ajánlat összeállításakor a következőket kell figyelembe venni: 
 

 Az ajánlattevőnek az Ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania; 

 Ajánlatkérő a benyújtandó dokumentumok mintáit ajánlattevők rendelkezésére 
bocsátotta az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokra és nyilatkozatokra vonatkozóan; 

 Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési 
dokumentáció valamennyi részét, utasítását, az űrlapokat, a mellékleteket, az összes 
feltételt és műszaki előírásokat; 

 Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az Ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési 
dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az 
Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció, továbbá a vonatkozó szakmai és 
jogszabályi előírások feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és 
az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti; 

 Az ajánlattevők az ajánlat elkészítése és összeállítása során lehetőség szerint alkalmazzák 
a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott iratmintákat; 

 A nyilatkozatok valóságtartalmáért az ajánlattevő szavatol; 

 A szerződés tervezetet nem kéri az ajánlatban csatolni az ajánlatkérő, de a szerződéses 
feltételek elfogadásáról nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek; 

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlati felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. 

 
 
A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni a mellékletben felsorolt és 
az ajánlattevő által az alábbi utasításoknak megfelelően elkészítendő nyilatkozatok, 
dokumentumok, leírások, bemutatások, illetve az ezekben foglalt vállalások.  

 
 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy azon részajánlatok tekintetében, 
ahol ugyanazon funkciójú, de két különböző paraméterű gépet kell megajánlani, 
amennyiben csak az egyik gép (vagy egyik sem) felel meg szakmailag, abban az 
esetben az egész részajánlat érvénytelen!  
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3 Nyilatkozatminták és egyéb benyújtandó dokumentumok ajánlattevők részére 
 

1. sz. melléklet 
 
I. NYILATKOZATOK (1) 
 

1. sz. melléklet Tartalomjegyzék  

2. sz. melléklet Információs adatlap  

3. sz. melléklet Felolvasólap. 1.sz. részajánlat  

3/A. sz. melléklet Felolvasólap. 2.sz. részajánlat  

3/B. sz. melléklet Felolvasólap. 3.sz. részajánlat  

3/C. sz. melléklet Felolvasólap. 4.sz. részajánlat  

4. sz. melléklet Közös ajánlattevők nyilatkozata – adott esetben  

 
Közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodás – 
adott esetben 

 

5. sz. melléklet 
Nyilatkozat Ajánlattevő által alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés szerint 

 

 
 
II. ELŐZETES NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL ÉS AZ ALKALMASSÁGI 

FELTÉTELEKRŐL (Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint) 
 

6. sz. melléklet 
Előzetes nyilatkozat kizáró okokról és az alkalmassági 
feltételekről  

 

 
 
III. A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSA 
 

7 sz. melléklet 
Nyilatkozat Ajánlattevő által kizáró okokról alvállalkozó 
tekintetében 

 

 
 
IV. ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

8. sz. melléklet 
Nyilatkozat ajánlattevő által a teljes árbevételről az előző három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 

 

9. sz. melléklet Alkalmasságot nyújtó gazdasági szereplő nyilatkozata  

10. sz. melléklet 
Nyilatkozat ajánlattevő által kizáró okokról alkalmasságot nyújtó 
gazdasági szereplő tekintetében 

 

11. sz. melléklet 
Nyilatkozat ajánlattevői referenciákról, melyet az eljárást 
megindító felhívás megküldésétől visszamenőlegesen számított 36 
hónapban teljesített. 

 

 
 
V. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK (2) 

12. sz. melléklet 
Nyilatkozat az el nem bírált változásbejegyzési kérelemről / 
adatváltozásról 

 

13. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a KKV. szerinti minősítésről  

14. sz. melléklet Nyilatkozat az üzleti titokról  

15. sz. melléklet Nyilatkozat a fénymásolatban csatolt iratokról  
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16. sz. melléklet 
Nyilatkozat az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról – 
adott esetben 

 

17. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerint  

18. sz. melléklet 
Nyilatkozat a benyújtott nyomtatott illetve elektronikus 
formátumú ajánlat azonosságáról 

 

19. sz. melléklet Nyilatkozat a szerződés tervezetről  

 Aláírási címpéldány (eredeti/másolat)  

 Közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás – adott esetben (eredeti/másolat) 

 

   

 
VI. SZAKMAI AJÁNLAT 
 

 Benyújtott szakmai ajánlat: a megajánlott eszköz gépkönyve 
vagy az eszköz műszaki leírása, dokumentációja, 
paramétereit leíró egyéb dokumentum (melyet nem az 
ajánlattevő töltött ki!), valamint a Közbeszerzési Műszaki 
leírásban szereplő Érvényességi és Egyéb vállalási 
táblázatok kitöltve 
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2. sz. melléklet  

INFORMÁCIÓS ADATLAP
* 

Ajánlattevő* 

Neve:  

Címe:  

Székhelye:  

Telefonszáma:  

Fax-száma:  

E-mail:  

WEB lap:  

Cégképviseletre jogosult 
tisztségviselő** 
Neve: 
Címe: 
Telefonszáma: 
Fax-száma: 
E-mail: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Neve: 
Címe: 
Telefonszáma: 
Fax-száma: 
E-mail: 

 

Adószám:  

Cégjegyzési szám:  

Bankszámlaszám:  

 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

 
  

                                                 
Megjegyzés: 
* Közös ajánlattevők valamennyi társult tagjának külön – külön ki kell töltenie.  
**  A cégszerű aláírásra jogosult képviselő megnevezése. A hatályos cégkivonattal szinkronban töltendő ki!  
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          3. sz. melléklet 
Felolvasólap 

 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

1.részajánlat 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 
Alulírott .............................................. (képviselő neve4), mint a(z) ................................................. 
(ajánlattevő megnevezése5) ajánlattevő cégjegyzésre / közös képviseletre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot teszek / teszünk6  
 

Ajánlattevő 1.  

Neve:  

Címe:  

Székhelye:  

 
 
 
Hidraulikus daraboló gép 1 db 
  

Sorsz. Típus Részszempont Megajánlott érték 

1  A megajánlott gép egyösszegű nettó 
ajánlati ára   

....................................nettó EUR 

a)  Betanítás költsége (3 fő 24 órában) ....................................nettó EUR 

b)  Szállítási, beüzemelési költség ....................................nettó EUR 

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen (nettó EUR) .....................................nettó EUR 

2  A kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 
hónap) megajánlott többlet jótállás 
hónapokban* 

 
.....................................hónap   

 

 
* A megajánlott érték rubrikába a vállalt többlet jótállás hónapok száma kerül. Pl. 15 hónapot ajánl meg ajánlattevő a 

12 kötelezően vállalt hónap felett (azaz összesen 27 hónap jótállást) ebben az esetben a rubrikába 15-ös szám 
kerül. Ajánlatkérő maximum 24 hónap többlet jótállást pontoz (lsd. a Közbeszerzési dokumentáció 2.6.3 pontját) 

 
<helység>, 2018. <hónap> <nap>  

 
 
 
 

………………………………. 
 Ajánlattevő7 cégszerű aláírása 

 
 
 

                                                 
4 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő neve 
5 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők egyértelmű megjelölése, felsorolása 
6 A megfelelő jelentkezési forma aláhúzandó / jelölendő 
7 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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3/A. sz. melléklet 
Felolvasólap 

 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

2.részajánlat 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 
Alulírott .............................................. (képviselő neve8), mint a(z) ................................................. 
(ajánlattevő megnevezése9) ajánlattevő cégjegyzésre / közös képviseletre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot teszek / teszünk10  
 

Ajánlattevő  

Neve:  

Címe:  

Székhelye:  

 
 
 
 
2/1.11   Automata CNC megmunkáló központ 
  
 

Sorsz. Típus Részszempont Megajánlott érték 

1  A megajánlott gép egyösszegű nettó 
ajánlati ára   

....................................nettó EUR 

a)  Betanítás költsége (3 fő 24 órában) ....................................nettó EUR 

b)  Szállítási, beüzemelési költség ....................................nettó EUR 

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen (nettó EUR) .....................................nettó EUR 

2  A kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 
hónap) megajánlott többlet jótállás 
hónapokban* 

 
.....................................hónap   

 

 

 

 

 
* A megajánlott érték rubrikába a vállalt többlet jótállás hónapok száma kerül. Pl. 15 hónapot ajánl meg ajánlattevő a 

12 kötelezően vállalt hónap felett (azaz összesen 27 hónap jótállást) ebben az esetben a rubrikába 15-ös szám 
kerül. Ajánlatkérő maximum 24 hónap többlet jótállást pontoz (lsd. a Közbeszerzési dokumentáció 2.6.3 pontját) 

 
  
  

 
 
 
 
 

                                                 
8 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő neve 
9 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők egyértelmű megjelölése, felsorolása 
10 A megfelelő jelentkezési forma aláhúzandó / jelölendő 
11 A vonatkozó paraméterek a Közbeszerzési műszaki leírás 2/1. pontjában találhatók 
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2/2.12   Automata CNC megmunkáló központ 
  
 
 

Sorsz. Típus Részszempont Megajánlott érték 

1  A megajánlott gép egyösszegű nettó 
ajánlati ára   

....................................nettó EUR 

a)  Betanítás költsége (3 fő 24 órában) ....................................nettó EUR 

b)  Szállítási, beüzemelési költség ....................................nettó EUR 

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen (nettó EUR) .....................................nettó EUR 

2  A kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 
hónap) megajánlott többlet jótállás 
hónapokban* 

 
.....................................hónap   

 

 
* A megajánlott érték rubrikába a vállalt többlet jótállás hónapok száma kerül. Pl. 15 hónapot ajánl meg ajánlattevő a 

12 kötelezően vállalt hónap felett (azaz összesen 27 hónap jótállást) ebben az esetben a rubrikába 15-ös szám 
kerül. Ajánlatkérő maximum 24 hónap többlet jótállást pontoz (lsd. a Közbeszerzési dokumentáció 2.6.3 pontját) 

 
<helység>, 2018. <hónap> <nap>  

 
 
 
 

………………………………. 
 Ajánlattevő13 cégszerű aláírása 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 A vonatkozó paraméterek a Közbeszerzési műszaki leírás 2/2. pontjában találhatók 
13 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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3/B. sz. melléklet 
Felolvasólap 

 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

3.részajánlat 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 
Alulírott .............................................. (képviselő neve14), mint a(z) ................................................. 
(ajánlattevő megnevezése15) ajánlattevő cégjegyzésre / közös képviseletre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot teszek / teszünk16  
 

Ajánlattevő 1.  

Neve:  

Címe:  

Székhelye:  

 
 
 
3/1.17   Csővég megmunkáló gép 
  
  

Sorsz. Típus Részszempont Megajánlott érték 

1  A megajánlott gép egyösszegű nettó 
ajánlati ára   

....................................nettó EUR 

a)  Betanítás költsége (3 fő 24 órában) ....................................nettó EUR 

b)  Szállítási, beüzemelési költség ....................................nettó EUR 

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen (nettó EUR) .....................................nettó EUR 

2  A kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 
hónap) megajánlott többlet jótállás 
hónapokban* 

 
.....................................hónap   

 

 
* A megajánlott érték rubrikába a vállalt többlet jótállás hónapok száma kerül. Pl. 15 hónapot ajánl meg ajánlattevő a 

12 kötelezően vállalt hónap felett (azaz összesen 27 hónap jótállást) ebben az esetben a rubrikába 15-ös szám 
kerül. Ajánlatkérő maximum 24 hónap többlet jótállást pontoz (lsd. a Közbeszerzési dokumentáció 2.6.3 pontját) 

 
  
  

 
 

                                                 
14 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő neve 
15 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők egyértelmű megjelölése, felsorolása 
16 A megfelelő jelentkezési forma aláhúzandó / jelölendő 
17 A vonatkozó paraméterek a Közbeszerzési műszaki leírás 3/1. pontjában találhatók 
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3/2.18   Csővég megmunkáló gép 
  
  

Sorsz. Típus Részszempont Megajánlott érték 

1  A megajánlott gép egyösszegű nettó 
ajánlati ára   

....................................nettó EUR 

a)  Betanítás költsége (3 fő 24 órában) ....................................nettó EUR 

b)  Szállítási, beüzemelési költség ....................................nettó EUR 

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen (nettó EUR) .....................................nettó EUR 

2  A kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 
hónap) megajánlott többlet jótállás 
hónapokban* 

 
.....................................hónap   

 

 
* A megajánlott érték rubrikába a vállalt többlet jótállás hónapok száma kerül. Pl. 15 hónapot ajánl meg ajánlattevő a 

12 kötelezően vállalt hónap felett (azaz összesen 27 hónap jótállást) ebben az esetben a rubrikába 15-ös szám 
kerül. Ajánlatkérő maximum 24 hónap többlet jótállást pontoz (lsd. a Közbeszerzési dokumentáció 2.6.3 pontját) 

 
<helység>, 2018. <hónap> <nap>  

 
 
 
 

………………………………. 
 Ajánlattevő19 cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
18 A vonatkozó paraméterek a Közbeszerzési műszaki leírás 3/2. pontjában találhatók 
19 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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3/C. sz. melléklet 

Felolvasólap 
 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

4.részajánlat 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 
Alulírott .............................................. (képviselő neve20), mint a(z) ................................................. 
(ajánlattevő megnevezése21) ajánlattevő cégjegyzésre / közös képviseletre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot teszek / teszünk22  
 

Ajánlattevő 1.  

Neve:  

Címe:  

Székhelye:  

 
 
 
 
4/1.23   Csőhajlító gép 
  
  

Sorsz. Típus Részszempont Megajánlott érték 

1  A megajánlott gép egyösszegű nettó 
ajánlati ára   

....................................nettó EUR 

a)  Betanítás költsége (3 fő 24 órában) ....................................nettó EUR 

b)  Szállítási, beüzemelési költség ....................................nettó EUR 

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen (nettó EUR) .....................................nettó EUR 

2  A kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 
hónap) megajánlott többlet jótállás 
hónapokban* 

 
.....................................hónap   

 

 

 

 
* A megajánlott érték rubrikába a vállalt többlet jótállás hónapok száma kerül. Pl. 15 hónapot ajánl meg ajánlattevő a 

12 kötelezően vállalt hónap felett (azaz összesen 27 hónap jótállást) ebben az esetben a rubrikába 15-ös szám 
kerül. Ajánlatkérő maximum 24 hónap többlet jótállást pontoz (lsd. a Közbeszerzési dokumentáció 2.6.3 pontját) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő neve 
21 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők egyértelmű megjelölése, felsorolása 
22 A megfelelő jelentkezési forma aláhúzandó / jelölendő 
23 A vonatkozó paraméterek a Közbeszerzési műszaki leírás 4/1. pontjában találhatók 
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4/2.24   Csőhajlító gép 
  
  

Sorsz. Típus Részszempont Megajánlott érték 

1  A megajánlott gép egyösszegű nettó 
ajánlati ára   

....................................nettó EUR 

a)  Betanítás költsége (3 fő 24 órában) ....................................nettó EUR 

b)  Szállítási, beüzemelési költség ....................................nettó EUR 

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen (nettó EUR) .....................................nettó EUR 

2  A kötelezően vállalt jótálláson túl  (12 
hónap) megajánlott többlet jótállás 
hónapokban* 

 
.....................................hónap   

 

 
* A megajánlott érték rubrikába a vállalt többlet jótállás hónapok száma kerül. Pl. 15 hónapot ajánl meg ajánlattevő a 

12 kötelezően vállalt hónap felett (azaz összesen 27 hónap jótállást) ebben az esetben a rubrikába 15-ös szám 
kerül. Ajánlatkérő maximum 24 hónap többlet jótállást pontoz (lsd. a Közbeszerzési dokumentáció 2.6.3 pontját) 

 
<helység>, 2018. <hónap> <nap>  

 
 
 
 

………………………………. 
 Ajánlattevő25 cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 

  

                                                 
24 A vonatkozó paraméterek a Közbeszerzési műszaki leírás 4/2. pontjában találhatók 
25 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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4. sz. melléklet 

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 

A fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a(z) <cég neve> (<székhely>)valamint a(z) <cég neve> 
(<székhely>) közös ajánlatot nyújtunk be.  

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a Közös Ajánlattevők képviseletére, a nevükben 
történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges 
képviseletet is a <cég neve> teljes joggal jogosult. Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a 
Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak 
irányadóak.  
Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunkban foglalt 
tevékenységekkel kapcsolatban, miután a szolgáltatás nem osztható, egyetemleges felelősséget 
vállalunk. (Ptk. 6:29. § (1) bekezdése) 
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 
megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.  
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
             …………………………………………. 
                                      Közös Ajánlattevők cégszerű aláírása 
 
 
Megjegyzés: 
  
Kbt. 35. § 
(1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. 
(3) A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. 
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a 
kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése 
esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, 
tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 
 (5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlattételi biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot 
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt 
megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
(7) Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi 
vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
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5. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL ALVÁLLALKOZÓKRÓL A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS ALAPJÁN

26 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 

Alulírott <képviselő neve>27, mint a(z) <ajánlattevő neve>28 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a(z) <ajánlattevő neve> mint ajánlattevő a közbeszerzés 
alábbi részének teljesítéséhez  

1) alvállalkozót vesz igénybe: 
 

A közbeszerzés azon része(i), amelynek 
teljesítésében alvállalkozó közreműködik 

Alvállalkozó adatai (megnevezés, székhely) 

 <amennyiben az ajánlat benyújtásakor már 
ismert> 

 <amennyiben az ajánlat benyújtásakor már 
ismert> 

... ... 

 
2) Nem kívánok alvállalkozót igénybe venni 

 
 
  

<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő29 cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
26 Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
Ajánlattal együtt benyújtandó! 

27 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
28 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
29 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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6. sz. melléklet 

 

ELŐZETES NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL ÉS AZ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEKRŐL
30 

(KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT)  

 
Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 

Alulírott <képviselő neve>31, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 
 

I. Nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 
62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pont)     

 
 hatálya alá társaságunk nem tartozik 

  
 hatálya kiterjed társaságunkra 

 
I/A. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjával kapcsolatosan nyilatkozom, hogy 
társaságunk olyan társaság: 

a) Melynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont)32 a), b), d) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve, 
állandó lakhelye: 
<tulajdonos név>, <lakhely> 

   VAGY 

                                                 
30 Az ajánlattal együtt benyújtandó! 
31 Közös ajánlattétel esetében külön töltendő ki az egyes konzorciumi tagok részéről. 
32 2017. évi LIII: tv. 3. §  38. pont a)-b) d)  alpont 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, 
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b) melynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.. tv. 3. §  38. pont a, b), d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 
Ennek megfelelően nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
tv. 3. § 38. pont a), b), d) alpontja szerint meghatározott természetes 
személy tulajdonosa nincs a társaságnak, és a társaság vezető 
képviselője:  
<vezető tisztségviselő neve, beosztása> 

 
Megjegyzés1: 

- Megfelelő opció kijelölendő / kiemelendő valamint a második esetben az a) vagy a b) pont is. Az a) pont választása 
esetén kitöltendő a tulajdonos(ok) neve és lakcíme, a b) pont választása esetén kitöltendő a vezető tisztségviselő neve és 
beosztása. 

Megjegyzés2: 
- Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag köteles benyújtani az I. és I/A. nyilatkozatokat! 

 

II. Nyilatkozom, hogy fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági 
követelményeknek33  

 
 Megfelelünk önállóan a II/A. és II/B. esetben is 

 
 Nem felelünk meg önállóan, ezt az alábbi pontban / pontokban jelöljük.   

 

II/A. A gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolására:34  
 

 Igénybe kívánok venni kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt 
<Név, székhely> 
<Az alkalmassági feltétel megjelölése, hivatkozás az ajánlati felhívás megfelelő 
részére> 
 

 Nem kívánok igénybe venni kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt   
 

II/B. A műszaki-szakmai alkalmasság igazolására:35  
 Igénybe kívánok venni kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt 

<Név, székhely> 
<Az alkalmassági feltétel megjelölése, hivatkozás az ajánlati felhívás megfelelő 
részére> 
 

 Nem kívánok igénybe venni kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt   
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
       ......................................................... 
              Ajánlattevő36 cégszerű aláírása 
 
 
 
 

                                                 
33 A megfelelő válasz jelölendő / kiemelendő. 
34 A megfelelő válasz jelölendő / kiemelendő. 
35 A megfelelő válasz jelölendő / kiemelendő. 
36 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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  7. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL KIZÁRÓ OKOKRÓL ALVÁLLALKOZÓ ESETÉBEN

37
  

(A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT) 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 
 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a(z) <ajánlattevő neve> mint ajánlattevő a közbeszerzési 

szerződés teljesítéséhez: 

 

nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, amely a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 

esik.  

  
 
 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
  

 
 
 

…………………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
  
 
 
 
 
Megjegyzés 

- Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag köteles benyújtani. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Az ajánlattal együtt benyújtandó !  
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8. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELRŐL 
38 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 
 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nettó árbevételünk az előző, mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti évre vonatkozóan: 

 

Előző három, mérlegfordulónappal lezárt 

üzleti év 

A teljes nettó árbevétel (nettó HUF)* 

  

  

  

  

 
*(Külföldi székhelyű ajánlattevő esetén, amennyiben neki euroban áll rendelkezésre az árbevétel, 

ajánlattevőnek át kell számolni forintra, és az átszámítást csatolni kell. A közbeszerzési dokumentáció 2.1.5 

pontjában megadottak szerint az árfolyamszámítás az adott év utolsó banki napján érvényes árfolyam.) 

 

 
 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
  

 
 
 

…………………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
38 A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő külön felhívására köteles benyújtani 
ajánlattevő 
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9. sz. melléklet 
 

ALKALMASSÁGOT NYÚJTÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐ NYILATKOZATA
39 

 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 

 
Alulírott <név>, mint a(z) <kapacitást nyújtó szervezet neve, székhelye> nevében nyilatkozattételre 
jogosult képviselő 

n y i l a t k o z o m40, 
  

 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához jelen közbeszerzési eljárásban 
ajánlattevő <név, cím> részére kapacitást nyújtok. 
A hivatkozott alkalmassági feltétel: <hivatkozás az Ajánlati felhívás megfelelő szakaszára> 
 

 
 Szakmai és Műszaki alkalmasság igazolásához jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő 

<név, cím> részére kapacitást nyújtok. Ennek megfelelően csatolom ajánlattevővel kötött 
előszerződésünket / szerződésünket, amely alátámasztja, hogy – az alkalmasság körében 
részünkről igazolt – erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt.   
A hivatkozott alkalmassági feltétel: <hivatkozás az Ajánlati felhívás megfelelő szakaszára> 
 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
  

…………………………………………. 
Kapacitást nyújtó gazdasági szereplő  

cégszerű aláírása 
  

                                                 
39 Az ajánlattal együtt benyújtandó adott esetben, amennyiben ajánlattevő igénybe vesz kapacitást nyújtó 
gazdasági szereplőt 
40 A megfelelő szakasz jelölendő 
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10. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL KIZÁRÓ OKOKRÓL ALKALMASSÁGOT NYÚJTÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐ 

ESETÉBEN
41

  

(A KBT. 67. § (3) BEKEZDÉSE SZERINT) 

 
Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 
 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a(z) <ajánlattevő neve> mint ajánlattevő a közbeszerzési 

szerződés teljesítéséhez: 

 

nem vesz igénybe olyan alkalmasságot nyújtó gazdasági szereplőt, amely a Kbt. 62. § 

szerinti kizáró okok hatálya alá esik.  

  
 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
  

 
 
 

…………………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
41 Az ajánlattal együtt benyújtandó adott esetben, amennyiben ajánlattevő igénybe vesz alkalmasságot 
nyújtó gazdasági szereplőt 
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11. sz. melléklet 
NYILATKOZAT A REFERENCIÁKRÓL

42
 

 
Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 

Alulírott <képviselő neve> mint a(z)  

a) <megnevezés>, mint ajánlattevő* 
 
VAGY 
 

b) < megnevezés>, mint kapacitást nyújtó gazdasági szereplő*  
 

nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban valamint 
a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos 
áttekintése után, az eljárást megindító felhívás III.1.3). pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlati 
felhívás megküldésének dátumától visszafelé számított 36 hónapban a közbeszerzés tárgyában a 
legjelentősebb szállításaink az alábbiak voltak**:43 

A 
szerződés 

tárgya 

A szerződést 
kötő másik fél 

(név, 
cím/telefonszá
m/email/fax) 

Az ellenszolgáltatás 
mennyisége (db) / 
ellenszolgáltatás 

összege44 

Teljesítés  
kezdete és 

vége  
(tól-ig év, hó, 

nap)  
 

Teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően 

történt-e? (igen/nem) 

     

     

     

     

     

<helység>, 2018. <hónap> <nap> 

 …………………………………………. 

Ajánlattevő / kapacitást nyújtó gazdasági 

szereplő cégszerű aláírása 
*a megfelelő státus aláhúzandó 

** több referencia felsorolásához a táblázat ismételhető/ismételendő. 
Ezt a nyilatkozatot ajánlattevő, illetőleg a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatnak tartalmaznia. 

Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek együttesen lehet megfelelniük. A közös 

ajánlattevőknél ezt a nyilatkozatot valamennyi társult tagra vonatkozóan tartalmaznia kell az ajánlatnak. Ezen alkalmassági követelménynek 
a társult tagoknak együttesen lehet megfelelniük. 

A referenciáknak való megfelelés legfeljebb 3 szerződéssel/megrendeléssel igazolható. 

 

  

                                                 
42

 A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő külön felhívására köteles 

benyújtani ajánlattevő  
43

 Az igazolás módját tekintve kérjük az Ajánlati felhívás III.1.3) M/1. pontjában leírtakat figyelembe venni 
44  Az első részajánlat tekintetében az ellenszolgáltatás összege., a 2. 3. 4. részajánlat tekintetében a darabszám 
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12. sz. melléklet 

NYILATKOZAT AZ EL NEM BÍRÁLT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEMRŐL
45 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő> cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem 
tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy  <megfelelő aláhúzandó> 

a. cégünk nem nyújtott be a cégbírósághoz változásbejegyzési kérelmet, így 
el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégünk vonatkozásában nincs. 

 

b. cégünk benyújtott a cégbírósághoz változás bejelentési kérelmet, így 
cégünk vonatkozásában van el nem bírált változás bejelentési kérelem, 
melynek tartalma az alábbiakra terjed ki: 

 <tartalom leírása> 
 

<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                 
45 Közös ajánlattevők esetében külön-külön kitöltendő nyilatkozat 
Ajánlattal együtt benyújtandó! 
 



44 
 

13. sz. melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KKV. SZERINTI MINŐSÍTÉSÉRŐL
46 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

 
 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 

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

a) hogy a(z) ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról47 szóló 2004. évi XXXIV. tv. 
(továbbiakban KKV.) 3. § értelmében  

- mikrovállalkozásnak 

- kisvállalkozásnak 

- kis- és középvállalkozásnak minősül  
 

b) a(z) ajánlattevő nem tartozik az említett törvény alá. 
 

 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
46 Közös ajánlattevők esetében külön-külön kitöltendő nyilatkozat 
Ajánlattal együtt benyújtandó!  
47 A kis- és középvállalkozások meghatározása 
3. § (1) Kis- és középvállalkozásnak 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 jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
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14. sz. melléklet 

NYILATKOZAT AZ ÜZLETI TITOKRÓL
48

    

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 

 
Alulírott <képviselő neve>49, mint a(z) <ajánlattevő neve>50 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

 hogy a jelen közbeszerzési eljárás során keletkező dokumentumok kivétel nélkül és teljes 
terjedelmében nyilvánosságra hozhatók, azokban üzleti titkot képező, és ezáltal védendő 
információk nem találhatók.  
 

 hogy az alább megnevezett iratokat elkülönített módon, üzleti titokként helyeztük el az 
ajánlatban, kérjük ezeknek a Kbt.44. § (1) bekezdése szerint üzleti titokként való kezelését: 
 .............................................................. 
 .............................................................. 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
              

…………………………………………
…  

Ajánlattevő51 cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

                                                 
48 Üzleti titok fogalma (Kbt. 44. § (1)) „A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, 
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 
[Ptk. 2:47. §] 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” 
49 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
50 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
51 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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15. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A FÉNYMÁSOLATBAN CSATOLT IRATOKRÓL 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 

 
Alulírott <képviselő neve>52, mint a(z) <ajánlattevő neve>53 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az általam az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról 
fénymásolás útján készített, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes 
egészében megegyeznek. 
 

<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő54 cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                 
52 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
53 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
54 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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16. sz. melléklet 

NYILATKOZAT AZ IDEGEN NYELVŰ IRATOK MAGYAR NYELVŰ FORDÍTÁSÁRÓL 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 
 

Alulírott <képviselő neve>55, mint a(z) <ajánlattevő neve>56 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az általam a fenti eljárásban ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi irat 
magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű 
fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti 
iratok tartalmával. 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő57  cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
56 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
57 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó adott esetben. 
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17. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEK. SZERINT 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 

 
Alulírott <képviselő neve>58, mint a(z) <ajánlattevő neve>59 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 
  

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az ajánlattétel során figyelembe vettem az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére vonatkozó ajánlatkérői előírásokat. 
Jelen benyújtott ajánlatunkra vonatkozóan nyertességünk esetén vállaljuk, hogy a kért 
ellenszolgáltatás fejében a szerződést megkötjük és teljesítjük.  
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő60 cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
59 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
60 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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18. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A BENYÚJTOTT NYOMTATOTT ILLETVE ELEKTRONIKUS FORMÁTUMÚ 

AJÁNLAT AZONOSSÁGÁRÓL 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 

 
Alulírott <képviselő neve>61, mint a(z) <ajánlattevő neve>62 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf fájl) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.   
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő63 cégszerű aláírása 
 
 
 
  

                                                 
61 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
62 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
63 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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19. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TERVEZETRŐL 

Tárgy: Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges eszközök beszerzése a GINOP 
1.2.1-16 számú projekt keretében. 

<...........részajánlat> 
 

 
Alulírott <képviselő neve>64, mint a(z) <ajánlattevő neve>65 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a Közbeszerzési dokumentációban csatolt Szerződés tervezetet, az abban foglalt 
szerződéses feltételeket elfogadjuk.   
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő66 cégszerű aláírása 
 
 
 
 

  

                                                 
64 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
65 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
66 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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4 Közbeszerzési Műszaki Leírás 
 

Ajánlatkérő csőmegmunkáló gépi eszközparkját szeretné kibővíteni a termelés kapacitásának 
bővítése érdekében. 
 

A társaság nagyobb hozzáadott értéktartalmú acél alapanyagú autóipari termékek 
előállítására fókuszál, és mivel nagyobb növekedési lehetőség ezen a területen lehetséges, ezért 
fejlesztéseit is ennek rendelte alá. A jelenlegi és kívánt termékstruktúra több fajta, manuális és 
automatizált gép működtetését igényli. A társaság olyan gyártástechnológiai és kapacitásbővítési 
fejlesztéseket kíván végrehajtani, amelyekkel javítani tudja beszállítói tevékenység színvonalát, és 
olyan új technológiai adottságokra tesz szert, amelyek lehetővé teszik a termékportfolió 
növelését. 
  

A gyártási kapacitásokat és adottságokat érintő gépfejlesztésekre, amelyek szakmai 
szempontból több területet fognak át: A csőhajlítással előállított alkatrészek iránti nagy kereslet 
miatt a társaságnak legalább két CNC vezérlésű géppel kell bővítenie csőhajlítási kapacitásait, az 
új autóipari megrendelésekhez szükséges mennyiség kiszolgálásához. A társaság csövek tágításra 
és szűkítésére is alkalmas csővég-megmunkáló berendezéseket kíván megvásárolni két 
métertartományban, mivel vevői több munkában igényelnék kisebb és nagyobb átmérőjű csövek 
megmunkálását, de ilyen kapacitásai nincsenek. A társaságnak két különböző technológiai 
adottságú új, CNC központ beszerzésével bővítenie kell megmunkáló kapacitásait is, mivel 
jelenlegi kapacitásain az elnyert új munkák kiszolgálását már nem tudják biztosítani. A 
megmunkáló központokkal az acélcsöveket darabolják, majd a cső és a persely alakú alkatrészek 
mindkét oldalát egy időben megmunkálják, oldalazással, az élek letörésével és lekerekítések 
elkészítésével. A társaságnak olyan nagy teljesítményű hidraulikus fűrészgép beszerzésével is 
bővíteni kell kapacitásait, amellyel a merőlegestől eltérő szögben is lehet vágásokat végezni. 

 

Egyenértékűség (az összes részajánlat tekintetében) 
 

A Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a műszaki leírásnak valamennyi gazdasági 
szereplő számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely 
indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés során. 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a szerződés tárgya által indokolt vagy 
jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes 
gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen 
hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés 
tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. 
 

Az autóipari alkatrészek fentebb elmondott előírásai magas követelményeket 
támasztanak a beszállítók irányába. Ezért szükséges, hogy a beszerezni kívánt 
megmunkáló eszközök és gépek minősége, pontossága a lehető legmagasabb fokú 
legyen.  

Mivel a szerződés tárgyát képező, konkrétan az ajánlatkérő igényeihez alkalmazható, a 
részajánlatokban szereplő eszközök  tulajdonságai nem adhatóak meg egyértelműen úgy, hogy 
ajánlatkérő számára a szükséges gép legyen leszállítva, ezért ajánlatkérő egy – egy konkrét típusú 
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referencia eszköz leírását adja meg, mely a vizsgálatok alapján megfelel a feltételeknek.  
Ajánlatkérő ezt, vagy az ezzel műszakilag egyenértékű gépeket fogja elfogadni mind a 
négy részajánlat tekintetében. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania. 

 

Mind a négy részajánlat esetében a szakmai ajánlathoz szükséges csatolni a gépkönyvet 
vagy a megajánlott gép olyan dokumentumát, melynek alapján ajánlatkérő az előírt 
paraméter értékeket ellenőrizni tudja. 
 

 
FIGYELEM! Az egyes részajánlatok Érvényesség feltételei táblázatban szereplő 
funkciók - melyek a lényeges paraméterek előírt min. / max. értékeit 
tartalmazzák -  valamint az Egyéb vállalások táblázatban szereplő előírásokat 
kötelező vállalni ajánlattevőnek. 
Amennyiben az előírt paraméterek nem teljesítik a megajánlott eszköz 
paramétereit, vagy az előírt vállalásokat ajánlatkérő nem vállalja, abban az 
esetben az adott részajánlat szakmailag érvénytelen. 

 
 

1.részajánlat 

 
Hidraulikus daraboló                    1  db 

 
a) Érvényesség feltételei 

 
 

Megnevezés Elvárt paraméter Teljesül: Igen/Nem a szakmai 
ajánlat/gépkönyv 
.....oldala 

Vágási sebesség minimum 10 
különböző 

  

Vágófej forgatható   

Acélcsöveken és profilokon 
képes legyen egyenes és 
ferde vágások végrehatására 

   

A vágófej előrehaladási 
sebessége folyamatosan 
legyen változtatható 

min. 3000 mm/perc-
ig 

  

Kivitel félautomata   

Nemzetközi szabványok 
által megkövetelt biztonsági 
berendezéseket tartalmazza 
(stop gomb, termo 
mágneses védelem, 
hozzáférés elektronikusan 
csatlakoztatva) 

   

Hajlított csövek vég 
visszavágásának lehetőségét 
biztosítsa (pl. kipufogók) 

   

A forgóasztal jobb és bal 
irányba állítható legyen 

jobbra és balra 
legalább 90 fokban 

  

Rendelkezzen a motorok  
áramfelvétel határértékét 
mérő biztonsági 
berendezéssel 

   

A tokmányok nyitása és    
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zárása hidraulikusan 
történjen 

 

 
b) Egyéb vállalások   

 
Követelmény leírása Ajánlattevői vállalás az adott 

követelményre vonatkozóan: Igen / 
Nem 

-7/24- telefonos asszisztencia  
Szervíz rendelkezésre állás – 5/24 – (hétfőtől 
péntekig) 

 

A megajánlott gép rendelkezzen CE tanúsítással.  

 
Refrencia: ADIGE SC425 Hidraulikus daraboló 
 
Leírás: 
A gép alkalmas hosszú egyenes csőszálak és profilok darabolására, de alkalmas kisebb al-
katrészek visszavágási műveleteinek elvégzésére is, akár merőlegesen, akár a merőlegestől 
eltérő szögérték-ben (ferde vágás:+/- 45°) egyaránt. A vágó egység az asztalban 
elhelyezett hajtással alsó működésű, a vágótárcsa felfelé (az asztalból kiemelkedő) 
mozgással darabolja le a profilokat. A vágófejjel 10 különböző forgácsolási sebesség 
állítható be. A vágási ciklus a program szerinti paraméterekkel teljesen automatikusan 
megy végbe. A berendezésen vágható legnagyobb átmérő 145 mm, négyszög 
keresztmetszetben pedig 130x130 mm.   
 
 

2.részajánlat 

 
2/1.   Automata CNC megmunkáló központ             1 db 

 

 

Olyan specifikus megmunkáló központ, mely képes szelvényvég esztergálási műveletek 
végrehajtására valamint perselyek gyártására köteges cső vagy rúd anyagból leválogatva. 
 
 

c) Érvényesség feltételei 
 

Megnevezés Elvárt paraméter Teljesül: Igen/Nem a szakmai 
ajánlat/gépkönyv 
.....oldala 

A feldolgozandó csövek 
átmérője 

minimum 12 mm, maximum 80 
mm (10-350 mm csőhosszon) 

  

A nagyobb 
termelékenység elérése 
céljából több állomással 
rendelkezzen 

minimum 4 állomás (forgató – 
befogó egység) 

  

Forgatásonként a 
következő műveletet 
végezze: 

 Méretre vágás; 

 Véglevágás; 

 Belső - külső letörés; 

 Beszúró esztergálás végeken; 

 Mosás és mérés; 

  

Kihasználtsága  folyamatos, 24/24 óra   
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Folyamathatékonyság 
ellenőrzése  

Adjon azonnali jelzést: 

 szerszámkopásból 

 törésből 

 szerszám hiányából 
adódó rendellenesség esetén, 
ahol szükséges, a berendezés 
állítsa le a munkát 

  

Rendelkezzen 
érintőképernyővel 

minimum 19”   

 

 
d) Egyéb vállalások   

 

Követelmény leírása Ajánlattevői vállalás az adott 
követelményre vonatkozóan: Igen / 
Nem 

-7/24- telefonos asszisztencia  
Szervíz rendelkezésre állás – 5/24 – (hétfőtől 
péntekig) 

 

A megajánlott gép rendelkezzen CE tanúsítással.  

 

Referencia: BC80 CNC megmunkáló központ 
 

Leírás: 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 szálanyag adagoló biztosítja, hogy a 
szálanyag a megmunkáló munkatérbe kerüljön, majd ott az alkatrész hosszának 
megfelelően levágásra kerül. A forgóasztal megfogó pofáival szemben elhelyezkedő forgó 
szerszámok biztosítják a megmunkálást az alkat-rész egyik végén akár. A darabolási, a 
megmunkálási és a mérési művelet is egy ciklus alatt történik a forgó-asztalnak 
köszönhetően, így a gyártási hatékonyság nagyon kedvezően alakul. Az alkatrészek 
elkészülte után, amit a mérési rendszer megfelelőnek minősít, a kiadagolón keresztül jut a 
tároló egységekbe. A megmunkálási tartomány: legfeljebb 80 mm-es csőátmérő, 10-350 
mm közötti csőhossz. A berendezés PLC programon keresztül a mérések alapján vezérli 
a szerszámkopásból fakadó korrekciós értékeket, így nagy hatékonyságú pontos és 
folyamatképes gyártást eredményez.   

 
2/2.   Automata CNC megmunkáló központ             1 db 

 
Olyan specifikus megmunkáló központ, integrált berendezés, mely cső vagy rúd 
alapanyagból készült munkadarabok megmunkálását végzi, kiegészítve egy eszterga 
lehetőségeivel. 
 
 
 

e) Érvényesség feltételei 
 

 
Megnevezés Elvárt paraméter Teljesül: Igen/Nem a szakmai 

ajánlat/gépkönyv 
.....oldala 

A feldolgozandó csövek 
átmérője 

minimum 10 mm, maximum 80 
mm (legfeljebb 600 mm 
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csőhosszon) 

A nagyobb 
termelékenység elérése 
céljából több állomással 
rendelkezzen 

minimum 3 állomás   

Egy megfogással végezze 
a következő műveleteket: 

 Méretre vágás; 

 Belső - külső letörés; 
süllyesztés 

 menetvágás, nagyolás, 
simítás, görgőzés, radiális 
marás 

 axiális fúrás 

 összetett profilok CNC 
megmunkálása 
 

  

A termelékenység 
növelése érdekében az 
állomásonként (egy 
megfogással) végzendő 
műveletek: 

a munkadarab két végén 
egyidejűleg 

  

Kihasználtsága  folyamatos, 24/24 óra   

Folyamathatékonyság 
ellenőrzése integrált 
ellenőrző rendszerrel 

Adjon azonnali jelzést: 

 kritikus 
szerszámkopásból 

 törésből 

 szerszám hiányából 
adódó rendellenesség esetén, 
ahol szükséges, a berendezés 
állítsa le a munkát, küldjön 
üzenetet a felelős üzemvezető 
részére 

  

Programozás ne igényeljen előzetes 
ismereteket, egy adott 
lépéssorozattal vezessen végig a 
teljes megmunkálási cikluson 

  

 

 
f) Egyéb vállalások  

 

Követelmény leírása Ajánlattevői vállalás az adott 
követelményre vonatkozóan: Igen / 
Nem 

-7/24- telefonos asszisztencia  
Szervíz rendelkezésre állás – 5/24 – (hétfőtől 
péntekig) 

 

A megajánlott gép rendelkezzen CE tanúsítással.  

 

Referencia: EM80 CNC megmunkáló központ 
 
Leírás: Ez 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 szálanyag adagoló biztosítja, hogy a 
szálanyag a megmunkáló munkatérbe kerüljön, majd ott az alkatrész hosszának 
megfelelően levágásra kerül. A forgóasztal megfogó pofáival szemben elhelyezkedő forgó 
szerszámok biztosítják a megmunkálást az alkat-rész mindkét végén akár egy időben is. A 
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darabolási, a megmunkálási és a mérési művelet is egy ciklus alatt történik a 
forgóasztalnak köszönhetően, így a gyártási hatékonyság nagyon kedvezően alakul. Az 
alkatrészek elkészülte után, amit a mérési rendszer megfelelőnek minősít, a kiadagolón 
keresztül jut a tároló egységekbe. A megmunkálási tartomány: 10-80 mm-es csőátmérő, 
legfeljebb 600 mm csőhossz. A berendezés PLC programon keresztül a mérések alapján 
vezérli a szerszámkopásból fakadó korrekciós értékeket, így nagy hatékonyságú pontos és 
folyamatképes gyártást eredményez.   

 

 

 

3.részajánlat 

 
3/1.    Csővég megmunkáló egység (I)            1 db 

 
Olyan eszköz, mely egy csővég deformálásra és anyageltávolításra használatos. 
 

g) Érvényesség feltételei 
 

Megnevezés Elvárt paraméter Teljesül: Igen/Nem a szakmai 
ajánlat/gépkönyv 
.....oldala 

Az elvégezhető 
technológiai folyamatok 
az eszközzel 

bővítés, szűkítés, szimpla és 
dupla peremezés 

  

Kombinált alakítási 
műveletek végezhetősége 

menetvágás, anyag eltávolítás, 
vágás, és zárás, mindig a 
kiválasztott kombináció szerint 
programozva 

  

tolóerő maximum 22 tonna   

a befogó záró/szorító 
ereje   

legalább 25 tonna   

Megmunkáló állomások maximum 6 megmunkáló 
állomás felszerelése, melyek 
dolgozhatnak fix v. forgó 
állomásként 

  

Adagolás - ürítés manuális   

Lehetőség, hogy mentse a 

megmunkálási sorrendet 

együtt az alkatrész 

programmal; 

 

   

 

 
h) Egyéb vállalások   

 
Követelmény leírása Ajánlattevői vállalás az adott 

követelményre vonatkozóan: Igen / 
Nem 

-7/24- telefonos asszisztencia  

Szervíz rendelkezésre állás – 5/24 – (hétfőtől 
péntekig) 

 

A megajánlott gép rendelkezzen CE tanúsítással.  
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Referencia: AST-80 csővég megmunkáló 
 
Leírás:  csővég megmunkáló – tágító/szűkítő – berendezés: Ez egy hat férőhelyes 
szerszámkészlet befogadására alkalmas. A gép minimum 4mm-től maximum 80mm –es 
átmérőjű csövek végeit képes tágítással vagy szűkítéssel megformázni. A berendezés egy 
forgó szerszámtartóval rendelkezik, ahova az alkatrész megmunkálás függvényében 
kialakított szerszámokat kell behelyezni. Ezek a szerszámok fogják a megfelelő formázási 
műveleteket elvégezni egymás utáni ütemben. Az alkatrészek végmegmunkálási formái 
azon múlnak, hogy milyen formájú és hány lépéses szerszámot helyezünk a forgó 
szerszámtartókba. Ezek alapján számos cső-végforma megmunkálható, melyek 
megtalálhatóak az autóipar területén.   
 
 

3/2.    Csővég megmunkáló egység        1 db 

 
Olyan eszköz, mely egy csővég deformálásra és integrált anyageltávolításra képes 
elektrohidraulikus egység 
 

i) Érvényesség feltételei 
 

 
Megnevezés Elvárt paraméter Teljesül: Igen/Nem a szakmai 

ajánlat/gépkönyv 
.....oldala 

Az elvégezhető 
technológiai folyamatok 
az eszközzel 

szűkítések, bővítések, lezárások, 

véglevágás, vágás, perem 

beillesztése, él letörés, egyes és 

páros peremezés. 

 

  

tolóerő maximum 7 tonna   

Megmunkáló állomások maximum 6 megmunkáló 
állomás felszerelése,  

  

Állandó időbeli 
megismételhetőség és 
pontosság 

   

adagolás - ürítés Manuális   

Lehetőség, hogy mentse a 

megmunkálási sorrendet 

együtt az alkatrész 

programmal; 

 

   

Konfigurálhatóság minimum 6 lépés (rögzített és 
forgó) 

  

 

 
j) Egyéb vállalások   

 

Követelmény leírása Ajánlattevői vállalás az adott 
követelményre vonatkozóan: Igen / 
Nem 

-7/24- telefonos asszisztencia  
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Szervíz rendelkezésre állás – 5/24 – (hétfőtől 
péntekig) 

 

A megajánlott gép rendelkezzen CE tanúsítással.  

 

 
Referencia: AST30 csővég megmunkáló 
 

Leírás: csővég megmunkáló – tágító/szűkítő – berendezés: Ez egy hat férőhelyes 
szerszámkészlet befogadására alkalmas. Az gép minimum 4mm-től maximum 40 mm 
átmérőjű csövek végeit képes megformázni, tágítani vagy szűkíteni. A berendezés egy 
forgó szerszámtartóval rendelkezik, ahova az alkatrész megmunkálás függvényében 
kialakított szerszámokat kell behelyezni. Ezek a szerszámok fogják a megfelelő formázási 
műveleteket elvégezni egymás utáni ütemben. Az alkatrészek végmegmunkálási formái 
azon múlnak, hogy milyen formájú és hány lépéses szerszámot helyezünk a forgó 
szerszámtartókba. Ezek alapján számos cső-végforma megmunkálható, melyek 
megtalálhatóak az autóipar területén.   
 

 

4.részajánlat 

 
4/1.    CNC csőhajlító          1 db 

 
Jobb és baloldalra, folyamatban hajlító gép, elektronikus vezérléssel. 
 

k) Érvényesség feltételei 
 

 
Megnevezés Elvárt paraméter Teljesül: Igen/Nem a szakmai 

ajánlat/gépkönyv 
.....oldala 

Beállítások nem mechanikai módon   

A már meglévő hajlító 
szerszámok teljes 
használhatósága, 
gyártótól függetlenül 

   

Időben állandó 
megismételhetőség 

   

Megmunkálható 
acélcsőméretek 

átmérő 6-32 mm, 2 mm 
falvastagságig 

  

Multirádiusz Legalább 3 jobbra és 3 balra 
(opció: 4 jobbra – 4 balra) 

  

Hajlítás húzással és 
interpolált előtolással a 
tolóerő nyomaték 
modulálásával a hajlítási 
ciklus alatt 

   

hajlításnál kalibrálás és 
záráspozicionálás minden 
szerszámnál. 
 

   

Adagolás és ürítés 
műveleteinek irányítása 
közvetlenül a gép 
programozó szoftverével 

   

A szoftver ne igényeljen 
előzetes ismereteket,  

grafikai programozás vezesse 
végig a felhasználót a 
folyamaton 
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Lehetőség programozásra 
és folyamat szimulálásra 
irodában 

   

 

l) Egyéb vállalások   
 

Követelmény leírása Ajánlattevői vállalás az adott 
követelményre vonatkozóan: Igen / 
Nem 

-7/24- telefonos asszisztencia  
Szervíz rendelkezésre állás – 5/24 – (hétfőtől 
péntekig) 

 

A megajánlott gép rendelkezzen CE tanúsítással.  

 

Referencia: E-TURN 32 CNC csőhajlító 
 
Leírás: Ez egy 12 tengelyes, teljesen elektronikus hajtással ellátott berendezés. A 
berendezés jobb és baloldali hajtással is rendelkezik, amely folyamatosan változó rádiusz 
kialakítására is alkalmas, 1000 kg előtolás értékkel. A berendezés a megmunkálható 
paraméterek tekintetében 6,0 mm-től 32,0 mm átmérőig tudja meghajlítani a maximum 
2,0 mm falvastagságú acélcsöveket. A gép teljes SIEMENS vezérlésű, háromdimenziós 
grafikai szoftverrel rendelkezik, mely gyártási mennyiség analízissel és gyártási program 
optimalizálással rendelkezik. A berendezés fel van szerelve automata varrat és 
furatpozíció keresővel, és adott esetben termelésirányítási rendszerbe is integrálható.   
 
 

4/2.    CNC csőhajlító                  1 db 

 
Jobb és baloldalra, folyamatban hajlító gép, elektronikus vezérléssel. 
 

m) Érvényesség feltételei 
 

 
Megnevezés Elvárt paraméter Teljesül: Igen/Nem a szakmai 

ajánlat/gépkönyv 
.....oldala 

Beállítások nem mechanikai módon   

A már meglévő hajlító 
szerszámok teljes 
használhatósága, 
gyártótól függetlenül 

   

Időben állandó 
megismételhetőség 

   

Megmunkálható 
acélcsőméretek 

átmérő 6-52 mm, 2 mm 
falvastagságig 

  

Multirádiusz Legalább 3 jobbra és 3 balra 
(opció 6 jobbra – 6 balra) 

  

Hajlítás húzással és 
interpolált előtolással a 
tolóerő nyomaték 
modulálásával a hajlítási 
ciklus alatt 

   

hajlításnál kalibrálás és 
záráspozicionálás minden 
szerszámnál. 
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Adagolás és ürítés 
műveleteinek irányítása 
közvetlenül a gép 
programozó szoftverével 

   

A szoftver ne igényeljen 
előzetes ismereteket,  

grafikai programozás vezesse 
végig a felhasználót a 
folyamaton 

  

Lehetőség programozásra 
és folyamat szimulálásra 
irodában 

   

 

n) Egyéb vállalások   
 

Követelmény leírása Ajánlattevői vállalás az adott 
követelményre vonatkozóan: Igen / 
Nem 

-7/24- telefonos asszisztencia  

Szervíz rendelkezésre állás – 5/24 – (hétfőtől 
péntekig) 

 

A megajánlott gép rendelkezzen CE tanúsítással.  

 

Referencia: E-TURN 52 CNC csőhajlító 
 
Leírás: Ez egy 14 tengelyes, teljesen elektronikus hajtással ellátott berendezés. A 
berendezés jobb és baloldali hajtással is rendelkezik, amely folyamatosan változó rádiusz 
kialakítására is alkalmas, 1000 kg előtolás értékkel. A berendezés a megmunkálható 
paraméterek tekintetében 6,0 mm-től 52,0 mm átmérőig tudja meghajlítani a maximum 
2,0 mm falvastagságú acélcsöveket. A gép teljes SIEMENS vezérlésű, háromdimenziós 
grafikai szoftverrel rendelkezik, amely gyártási mennyiség analízissel és gyártási program 
optimalizálással rendelkezik. A berendezés fel van szerelve automata varrat és 
furatpozíció keresővel is, és adott esetben termelésirányítási rendszerbe is integrálható.  

 

 

REFERENCIA KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA 
 

Az ajánlati felhívás III.I.3) M/1 pontjában előírt referencia követelményeket a műszaki 
egyenértékűség vizsgálatánál a következő módon veszi figyelembe: 

 
A referenciák esetében felsorolt gépek esetében a konkrét paramétereket az előírt 
funkciók meglétével fogja vizsgálni, azaz az adott gép megfelel-e funkcionálisan arra 
referencia feladatra, amelyre készült. 
 


