
7. szfurni KIEGESZiT6 TAJEKOZTATAS

Aj6nlatk6r6 neve: TOM-FERR ztt.
Aj6nlark6r6 {tme: 7217 Budapest, Ac6lcs 6 u. 2-20.
Aj6nlatk6r6 e-mai.l cime; tomferr@tomfer.hu

TitgJit: ,e4cdlcsdvek gtdrtdstihoz kiili)nfdle, d csdmegmunkdhishoz sziiksdges eszki)zdk
beszeruise addsvdteli szerzddds keretdben a TOM-FERR zrl rdszdre a GINOP 1.2.1'16 szrimfi
proj e kt keretdben " t6tgyh kozbeszerz€.si ell6ths 1. szirrrt kieg6szit6 t61€koztat6sa

Ti s z te I t Ai ti n I a tt e vdk !

A Tom-Fer lft., fiint Ajinl^ft6t6 fenti tAxgyban nemzeti elj6r6srendben lefolytatand6, a I(bt. 113. \
(1) bek. szednti k6zbeszetz6si e1jfu6st inditott.
Az ,Lj6nlai felhiv6s 6s a. Ilozbeszetz6si dokumentici6 2078. janwin72. napjin keriilt megkiiLld6ste
A '6n1"t t . , ,AL ' i " r6" .

A tirgyt eljitissal kapcsolatosan m al6bbik:teg6szit6 tiil6koztztiLsta ir6nfl6 k6telem lrkezett:

K6rd6s

1. Hidraulikus databol6

a) Az Erv6nyess6g felt6telei t6b\Lzat 3. sor6t ,,A viLgofei el6tehalad6si sebess6ge folyamatosan
legyen v toztathat6: rnin 3000 mm/perc", k64iik totolrx.
Indoklis: Az elvatt panm6tet nem meg{e1e16en lett meghatit ozva, szakn'Lai 6s mffszaki

szempontb6l nem €telmezhet6.

Vdlasz: aidnla&616 elfopadia a m6dositdsr

b) A 8. sorban javaslunk egy pontositist ,,Rendelkezzen a mototok iramfelv6tel hat6t&t6k€t
m6r6 biztonsigi berendez6ssel." helyett ,,Rendelkezzen a vLgofei motot 6tamfelv6tel
hatAr6tt6k6t m6r6 biztons6gi betendez6sse1.", mivel az elvdrt pararl;'ltet nem lett

egy6ttelmf en me ghatArozva.

Vdlasz: aidnlatlerd elloEadia a m6dositist

2/2. Automata CNC kozpont

a) Az Er6nyess6g felt6telei tibll;zzt 3. sor6nak Elvirt param6terei kozii{ javasoljuk tiirclnt az

,,axi61is furis" t6te1t.
IndokI6s:
Ezt az eszkoztl<teg6szit6s, lrirely az axidlis fur6st v6gzi, opci6k6nt Iehet rr'egallnlani, az
alapal6tllatban nem szerepel, amennyiben sziiks6ges, az ajinlztot ki kell b6viteni, melynek
komoly p6nziigyi 'uoflz^tz 'van.



Y6lasz: mivdr ajLr:1atk6r6 nem k6ri az opci6 lehet6s6g6t, a k6rd6ses sor torl6sre keriil.

Ai:lnlatk6r6 ism6telten dteUendrizte az Erv6nyess6 gi tirblinatokat 6s a megfelel6
pontosit6sok Etdekdben az al6bb m6dosit6sokat kiv6nja tenni:

A 3. l6szaiAnht eset6ben

a 3/1. Cs6v€g megmunk6l5 egys6g eset6ben a 4. sotban a befog6 zAro f szorit6 er6t a

,,legal6bb 25 tonna" helyett ,,maximum 25 tonna" -n m6dositia elit6s miatt.

a, 3/2. Cs5'r6.g megmunk6l6 eset6ben a. 2. sorbat a tol6er5 ,,maximum 7 tonna" tol6et6t

,,1ega16bb 7 t:otna" -ra m6dositja. Aj|nlatl<6r6 nem kivinja kod6tozru ajAnlattev6k fe1r6. az
adott paiam6tert, mivel ennek 6rt6ke g6ptipusonk6nt v6.ltozik. (AF II.2.4) 3. r6sz)

A 4. t6szaj6nlat eset6ben
a 4/1 CNC cs6hajlit6 eset6ben az 5. sotban a multir6diusz elvirt param6ter6b6l az ,(opci6 4
jobbra-4 balra)" t6szt totoli.

a 4/2 CNC cs6hajlit6 eset6ben az 5. sorban a multir6diusz elv6t param6tet6b6l az ,{opci6 6
iobbra-6 balra) r6szt toto[."

1 -2-3 - 4 Szerz6d6s tew ezetek

Aj6nlad<6t6 tekintettel a szerszlmok elk6szit6se fAzisatl'ak meglehet6sen hosszri idej6re - a
szerz6d,6.s tervezetekben megltatltozott frzet6si felt6teleket is m5dositani kiv6nja:

- Az 1. t1.szaj|nlat Ad6sv6teli szerz5d6s tetlezet 5.9 pontla az al6bbiak szerint m6dosul, az 5.11
pont pedig totl6ste keriil,

- A 2. r6sza16n1at Ad6sv6teli szev6d\s tets,ezet 5.10 pontja az alitbbizk szerint m5dosul, az 5. I 1
pont pedig totl6sre keriil,

- A 3. Gszl|nlat Ad6sv6te[ szetz6d€s terezet 5.10 ponga az alibbiak szennt m6dosul, az 5.1 1
pont pedig torl6ste keriil,

- Az 1. r6sza16n1at Ad6sv6teli szetz6d6.s tewezet 5.1,0 ponga az alibbiak szerint m6dosul, az
5.11 pont pedig torl6sre keriil,

,,Aj|nlatk6t6 20o/o el6leget fizet sa1i't fnansztozAslban. 7)o/o-ot fizet z16n\attev6 telephely6n tort6n5
miiszaki 6tv6telkot 6s a marad6k |}o/o-ot z 7. pontban valo lesz61ltt6st, telepit6st, uzembe helyez6st,
v6gleges mfszall itv6telt illetve betanitast kcivet6en."

Kdriiik tisztelt ajdnlattev6ket, hogy aj6nlatukat a fentiekben foglaltakat is figyelembe v6ve
k6szits6k el.

Budapest, 2018. 1anwfu 24.
Tisztelettel:

Endridi Gdbor
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