
KOZB E S ZERZIESI ADATB AZIS
Osszegez6s az

I. szakasz: Ajfnlatk6r6

Ill) N6v 6s cimek 
| 

6nlalie meg a, ey drdsdrt Jb tetds dsszes ajdnlatkdr1t)

aj dnlatok elbfrf l6sf 16l

Hivatalos n6v: Tom-Ferr zrt.

Postai cim: Acdlcs6 u. 2-20.

Varos: Budapest Postai iranyit6szam: 1211

II. szakasz: Tr{rgy
ILI) Meghatdrozds

1,1) A kitzbeszerz6s t{rgya: Ac€lcsdvek gyfttasahoz kijlitnf6le, a csomegmunk6l6shoz sziikseges eszkiizdk beszerzdse
kcretdben a TOM-FERR zrt. r6sz6re a GINOP 1.2.1- 16 szami proiekt keret6ber-.

II.2) A kiizbeszerz6s mennyis6ge

) A kiizbeszerz6s mennyis6gel

1. rdszaianlat: Hidraulikus darabol6 eszkdz beszerzdse 1 db
hidraulikus darabol6gdp alkalmas legyen hossai egyenes cs6szdlak 6s profilok darabolAsAra, de alkalmas legyen

visszaviig6si miiveleteinek elvdgz6sdre is, akar mer6legesen, akAr a merdlegest6l elt6r6 szcjg6rtdkben (ferde vegas:+,?
egyarant.

3 f6,24 6'6ban
hidraulikus darabol6gdppel kapcsolatos reszletes elvArasokat a Kdzbeszerzdsi Miiszaki lell|is tartalmazza.

2. reszaidnlat
2/1. automata CNC megmunkal6 kdzpont I db

specifikus megmunkal6 kdzpont, mely k6pes szelvenyvdg esztergiil6si mtiveletek v6grehajtAs6ra valamint persclyek
cs6 vagy nid anyagbdl levalogatva.

megmunkdlasi tartomAny: legalAbb minimum 12 mm, legfeijebb 80 mm-es cs66tmdr6, 10-350 mm kozdtti cs6hossz.
2/2. automata CNC megmunkAl6 k6zpont I db

specifikus megmunk6l6 kdzpont, integralt berendezds, mely cs6 vagy rird alapanyagb6l kesziilt munkadarabok
kiegdszitve egy eszterga lehetosegeivel.

megmunkalasi taftom6ny: 10-80 mm-es cs66tm6r6, legfeljebb 600 mm cs6hossz.

3 f6 24 6r6.ban kiil5n-hil6n mind a kdt gepet tekintve.
automata CNC megmunk6l6 kijzponttal kapcsolatos rdszletes elviirasokat a Kdzbeszerz6si Mriszaki leirAs tartalmazza.

3. rdszaianlat
3/1. cs6vdg megmunk6.l6 egysdg 1 db
a toi6er6 maximum 22 tolrl1a
3/2. cs6v6g megmunk6l6 egyseg I db
a tol6erii legalabb 7 tonna

3 f6 24 6raban kul0n-kiil6n mind a kdt gdpet tekintve
cs6vdg megmunk6l6 egyseggel kapcsolatos reszletes elv6rdsokat a Kdzbeszerzdsi Miiszaki leir6s tadalmazza

4. reszaj anlat
4/1. Cs6hajlit6 g6p I db

ac€lcs6mdretek, 6tmdr6 6-32 mm, 2 mm falvastags6gig.
4/.2 Cs6hajlit6 gep I db

acelcs6mdretek, 6tmdr6 6-32 mm, 2 mm falvastags6gig.
cs6hajlito gep elektronikus vezerles0, jobb- 6s baloldalra egyarant hajlit6, folyamatban hajlit6 gdp.

_ . . . .  Endrddi Gribor
reret0s ak_bediM lt kdzbesz l 1



3 fo 24 dfAban kiiicjn-kiilain mind a k6t gdpet tekintve.
cs6hajllt6 gdppel kapcsolatos reszletes €lvarAsokat a Kiizbeszerzesi Miiszaki leirds taftalnazza.

lV. szakasz: Eljfr6s

IV.1) Meghatfroz:is

tv.f.f) A Kbt. mely r6sze, illetve fejezete szerinti eljrris keriilt alkalmaz6sra: Harmadik Rdsz, XVII. fejezet

1V.1.2) Az elj{r{s fajtrja: Nyilt elj6rds a Kbt. 113. $ (1) bekezdds szerint

tyJ,3LTtugyalialr.didrdJ yagy vpr.$3qynfuhelzfd-Qistf"n"az-elji4riir,alkatmaz{i-At"mee;aLap"azO"kai.r"!l-m.6nyek"is.$.ertQtCse:

tV.1,4) Hirdetm6ny n6lkii l i  t{rgyal6sos eljdris eset6n az elj{r6s alkalmazrisrt megalapozri ki ir i i lm6nyek ismertet6se:

V, szakasz: Az eljdris eredm6nye'

A szerz6d6s szdma: [1 ] R6sz szima: 2 
;11 Elnevez6s:V6llalkozasi szerz6dds hidraulikus darabol6 eszktjz

beszez6sere, 1. rdszajanlat

Az eljtuas eredmdnyes volt x igen O nem

IV.2) Adminisztrativ informrici6k

w.2.1) Az adott eljir{sra vonatkoz6 kiizzdt6tel 2

A hirdetmdny sz6ma a Hivatalos Lapban:' t lt lt lt yS t lt lt l-t lt It I t lt lt lt l
A hirdetmdny szema a Kdzbeszerzdsi 6rtesir6ben: I t I t I t I t lt l/t I lllltl (KE-szdm/hsz11n)

lV.2.2)Hirdetm6nykiizz6t6te|en6|kii| indu|6elj ir,seset6n@illet6|ega
Kdzbeszerz6si Hat6sig trj6koztatrsinak r,apjat' 2A l8.ALA4.

IV,2.3) Az el6zetes Diaci konzultici6k eredm6nv6nek ismertet6se 6rdek6ben tett int6zkeddsek ismertet6se: z

lY,?"4)-[Ip-ktronikustri-!"e"ttfd' karu|Inik6cituLe$zkuzikilkslmaz{i.inak indoka;"1

Kdzbeszezdsi -dohrmentumok elektronikust6l elterd mddon tdrtdn6 rende-Lkezjs-Ig ,bocsAt6s6nak jodqk3j

V.1 Eredm6nytelen eljfrdssal kapcsolatos informrici6 '

.1.1) A befejezetlen el j6r is oka

A kiizbeszerzdsi eljAr6st eredmdnytelennek min6sitett6k.

Az eredmdn)'telenseg indoka:

A szerz6des megkdt6s6t megtagadt6k

.1.2) A befejezetlen eljirist kiivetden indul-e fj eljirrs O igen O nem



.1.3) Az 6rv6nyes aj6nlatot tev6k 2

neve 6s cime alkalmass6guk indokolasa ds ajanlatuknak az drtdkeidsi szempont szerinti tartalmi eleme(i)

S.p.A. (via per Barco 11. 38056 Levico Terme (TN), Italy) ad6szam: 1T01429670225

6nlattev6 benyijtott aj6nlata formai 6s tadalmi szempontb6l megfelel az ajanlatt6teli felhiv6s valamint a kdzbeszerzdsi
eldirt kdvetelm6nyeknek, nem merilltek fel vele szemben a Kbt. 71-72. $-ban megfogalmazott, az ajanlat

34.250,00 nett6 EUR

.1.4) Az 6rv6nytelen ajAnlatot tev6k'?

drvdnltelen ajAnlatot tev6k neve, cime ds az 6rv6n]4elenseg indoka: Nem relevans

V.2 Az eljf rris eredmdnye z

.2.1) Ajinlatokra vonatkoz6 informf ci6k

beerkezett ajAniatok szama: u l

.2,2) Az 6rv6nyes ajAnlatot tev6k

6niattev6k neve, cime 6s ad6sz6ma. alkalmass6guk indokol6sa ds ajanlatuknak az drtdkeldsi szempont szerinti tadalmi eleme(i):

1. rdszaiAnlat

S.p.A. (via per Barco 1 1. 38056 Levico Terme (TN), Italy) ad6sz6m: 1T01429670225

benytjtott ajAnlata formai ds tartalmi szempontb6l megfelel az ajdnlatteteli felhiv6s valamint a kozbeszerzesi
el6irt kdvetelmdnyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kbt. 7l-72. $-ban megfogalmazott, az ajanlat

.2.3) Az ajdnlatok 6rt6keldse '?

aldbbi ftbldzatban adja meg. A tdbldzatnak az ajdnlatter6 new alatti osztott aszlop bal oldahrc az adott ajdnlatndk qz adott
szerinti lafialmi elemeire adott drtdkel6si pontszdmot,jobb oldaldra pedig az drftkel'si pontszdmnak a s lyszdmmaI

szorzatdt kell beirni.)



Egyttsszegii nett6
rjrinlati dr iisszesen

80 10 300

A kotelezden vallall
otallason t{l (12 h6nap)
negajAnloti tdbbler
i6t{llds hdnapokban

20 1 0 200

A silyszAmnal
szotzotl
drtekel6si pontszdmok
6sszegei

rjiinlaftev6nk6nt

1000

V.2.4) Az ajrinlatok 6rt6keldse sor{n adhat6 pontsz{m als6 6s,felsti hatira:'? 0-10

V.2.5) Az aj{nlatok 6rt6kel6se sorin m6dszernek (mddszereknek) az ismertet6se, amellyel az ajrnlatk6r6 megadta az
ljAnlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sorin a p0nthat{rok ktizittti pontszdmot: ' 1. rdszszempont:
forditott adnyositAs, 2. reszszempont: egyenes aranyosltds a KdzbeszeEdsi Hatdsdg KE 20 I 6. evi 147. szAmaban 201 6. december
21-dn megjelent,,A Kdzbeszerzdsi Hat6s6g irtmutat6ja a nyertes ajanlatlevd kivAlasztas6ra szo19616 eddkeldsi szempontrendszer

kalmazas616l" szerint.

y,2,6) A nyertes aj6nlattevd neve, cime, ad!i$!i&j, az ellenszolgiltatds dsszege 6s ajinlata kivdlasztisrinak indokai:

l. rdszai6nlat
A.DIGE S.p.A. (via per Barco 11. 38056 Levico Terme (TN), ltaly) ad6sz6m: 1T014296'70225
14.950,00 nett6 EUR
Ajdnlattev6 benytjtott ajanlata formai 6s tafialmi szempontb6l megfelel az ajanlaftdteli felhivas valamint a kdzbeszerzdsi
lokumentaci6ban eldirt kdvetelm6nyeknek, nem me iltek fel vele szemben a Kbt. 71-'12. $-ban megfogalmazott, az a.j6nla1
gazdas6gi inaciondites6ra utal6 tdnyek.

V.2.7) A nyertes aj{nlatot ktivet6 legkedvezdbb ajinlatot tey6 neve, cime, ad6.r"/im?, az ellenszolg6ltatrs dsszege 6s ajinlata
kiy{lasztrsdnak indokai: ' nem relev6ns

V.2.8) Alvdltalkoz6(k) ig6nybe v6tele'? O igen rx nem

A nyertes ajanlattev6 ajiinlataban a kdzbeszerz6snek az(ok) a rdsze(i), amely(ek)nek teljesitdsdhez az ajanlattev6 alvAllalkoz6t kivdn
ig6nybe venni: nem relev6ns

A nyertes ajanlatot k0vet6 legkedvez6bb ajanlatot tev6 ajanlataban a kdzbeszerzdsnek az(ok) a rdsze(i), amely(ek)nek teljesitdsdhez
ez ajAnlattev6 alvAllalkoz6t kivan igdnybe venni: 2 nem relevAns

V,2.9) Alv6llalkoz6(k) megnevez6se,adrlsz{ua: 2 nem releviins

V.2.t0) Az alkalmassig igazoLisiban r6szt vev6 szeryezetek 2

Az er6forr6st nyrijt6 szervezet(ek). ad6szdma 6s az alkalmass6gi kdveielmdny(ek) megjeldl6se, amely(ek) igazol6sa erdek€ben az
tj6nlattevd ezen szervezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes ajdnlattevd ajArlataban: nem relevans

Az er6forrAst nyiijt6 szervezet(ek),-ldiilzluq ds az alkalmassagi kdvetelm6ny(ek) me&jel6ldse, amely(ek) igazolasa drdekeben az
4itnlattev6 ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajAnlatot kiivet6 legkedvezobb ajAnlatot tev6 ajanlatAban: nem relev6ns

V.2.11) Az 6rv6nytelen ajdnlatot tev6k'

Az drv6n)'telen ai6nlatot tev6k neve, cime, ad6szilma ds az drvdnytelens6g indoka: nem relev6ns

V.2.1?)-Az,iir:szre.tirh.eteflen[6gi hely-aet eth6ri.tdsa-6rrlek€-Lan-az ajnnlattey6-(k).i]lat-tdJ-!nt4?.kc.dis,el{,i.s-ru,e,':lelis-e;--l

V. szakasz: Az elj{r6s eredm6nye'

A szerz6d6s szdma: [1 ] R6sz sz:ima: 
2 

121 Elnevez6s:vdltalkozasi szeru6des 2 db automata cNc megmunk6l6
kozpont beszezdsdre, 2. reszajanlat

Az eljar6s eredmdnyes volt x igen O nem

V.l Eredm6nytelen eljir:issal kapcsolatos informrlci6 2



. l . l  )  A befejezetlen el j6r is oka

A kdzbeszerz6si eljarast eredmdn)4elennek mindsitettek.

Az eredmdnltelens6g indoka:

A szerz6d6s nregkiitdsdt megtagadt6k

.1.2) A befejezetlen eljirist kttyetden indul-e rij eljdris O igen O nem

.1.3) Az 6rv6nyes aj inlatot tevdk 2

6nlattev6k neve ds cime alkalmasseguk indokol6sa 6s ajAnlatuknak az drtdkeldsi szempont szerinti tadalmi eleme(i)

2. res,/aidnlat

E Sys S.p.A. (viale Venezia 84/b. 38056 Levico Terme (TN), Italy) ad6szdm: IT01713040226

. Automata CNC megmunkalo kdzpont

Anlattev6 benyirjtott aj6nlata fonnai ds tartalmi szempontb6l megfelel az ajAnlatteteli felhivds valamint a kdzbeszerzdsi
el6irt kijvetelmdnyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kbt. 7l -72. $-ban megfoga]fil1\Motl, az aj nlat

irracionalitas6ra utal6 tdnyek.

Automata CNC megmunkald kdzpont

benvilitott ai6nlata formai 6s taftalmi szemDontb6l meefelel az aianlattdteli felhiv6s valamint a kdzbeszerzdsi
el6ift kovetelmdnyeknek, nem me jltek fel vele szemben aKbt.71-72. $-ban megfogalmMott, az ajAnlat

irracionalitesera utal6 tdnyek.

Sorsz. Tipus Reszszempont Megajanlott 6rtek
BC80 A rnegajdnlott gdp egyiissz€gii nett6 ajrnlati

ara
261.600,00 nett6 euro

a) Betanitds kiilts6ee (3 fd 24 6rdban) 5.100.00 netto EUR
o ) Szdllitrsi. beilzemel6si kttlts6s 11.300.00 netto EUR

Esydsszeeii neft6 aidnlati 61 dsszesen (iett6 EUR) 280.000.00 nett6 EUR
2 A kdtelez6en v6llaltj6tdll6son tfl (12 honap)

mesaianlott tiibblet i6tSllds h6naDokbai* 12

A megajdnlott g€p egyiisszegf nett6 ajdnlati

vallahjdtallason ftl (12 h6nap)

.1.4) Az 6rv6nytelen aj{nlatot tev6k'?

ervdn)telen ajaniatot tev6k neve, cime ds az 6rv6n)4e1ensdg indoka: Nem relev6ns

V.2 Az eljf r:is eredm6nye 2

.2. l)  Aj inlatokra vonatkoz6 informrcidk

bedrkezett ajanlatok sz6ma: [ ]

.2,2) Az 6rv6nyes aj inlatot tey6k

neve, cime 6S-ad6sz6ma. aikalmassaguk indokoldsa ds aj6nlatuknak az 6d6kel6si szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Sys S.p.A. (viale Venezia 84/b.38056 Levico Terme (TN),ltaly) ad6szim: 1T01713040226

.  Automata CNC megmunkAlo kcjzpont

benyijtott ajanlala formai ds tartalmi szempontb6l megfelei az ajAnlattdteli felhivds valamint a kcjzbeszezdsi
6ban el6it kiivetelm6nyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kb|'71-'72. $-ban megfogalmMott, azaj1nlat



benyijtott ajdnlata formai 6s tartalmi szempontbdi megfelel az aj|inlattdteli felhiv6s valamint a kdzbeszerz6si
el6irt kdvetelm6nyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kbt. 71-72. $-ban megfogalmazott, az aiirf]'lat

A korelezden vSllaltJotal lason t ir l  (12 honap)

361.600,00 netto EUR

1.1.300-00 netto EUR
nettd ai6nlad er dsszesen (nett6 EUR

A Ldrelezden val la l t jotd l lason t f l  f l2  honap)

.2.3) Az ajtnlatok 6rt6keldse'?
'Az 

alabbi tdblazatban adja meg. A tliblazatnak az ajdnlattevd new alatti osztott oszlop bal oldaldra az adott ajdnlathak az adott
szerinti tafialmi elemeire adott dttdkelAsi ponbzamoL jobb oldaldrc pedig az Arftkeldsi ponlsz/tmnak a silyszdmmal

Az ajanlattev6 neve:
,{DIGE Sys S.p.A.

sLilyszimai
(adott esetben az alszemportok sulyszAnai

is)

V.2,4) Az ajinlatok 6rt€kel6se sorAn adhat6 pontszrm als6 6s fels6 hat{ra:' 0-10

V.2.5) Az ajinlatok 6rt6kel6se sorrin m6dszernek (m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az aj{nlatkerd megadta az
Bj{nlatok rdszszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt€kel6se sorrn a ponthatrrok kiizi itt i  pontszimot: '  l . rdszszempont:
forditott aranyositas, 2. reszszempont: egyenes ar6nyosltds a Kiizbeszerzesi Hat6s6g KE 20),6. evi,l4'7. sz6mAban 2016. december
21-dn megjelent.,A Kdzbeszerz6si Hat6s6g ltmutat6ja a nyefles ajAnlattev6 kivalasztasara szolg6]6 drtdkelesi szempontrendszer
rlkalmazAsA16l" szerint.

V.2.6) A nyertes aj6nlattevd neve, cime, adliszii-ma, az ellenszolg{ltatis iisszege 6s ajrnlata kivilrszt{sinak indokai:

Z. reszai'nlat
ADIGE Sys S.p.A. (viale Venezia 84,/b. 38056 Levico Terme (TN), Italy) ad6szamr 1T01713040226
2 l. 280.000,00 neflo FUR
Ajdnlatt€vii benyijtott ajAnlata formai ds tartalmi szempontb6l megfelel az ajanlattdteli felhivAs valamint a kdzbeszerz6si
dokumentaci6ban el6ift kdvetelmdnyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kbt. '71-72. 

$-ban megfogalmazolt, az ajanlal
gazdasagi inacionalitds6ra utal6 t6nyek.
2/2. 380.000,00 nett6 EUR
Ajanlattev6 benyfjtott ajanlata formai 6s tartalmi szempontb6l megfelel az aj6nlattdteli felhivis valamint a kcjzbeszerzdsj
dokumentaci6ban eldirt kbvetelm6nyeknek, nem mertltck f91 vele szemben a Kbt. 7l-'72. $-ban meglogalmazott, az aj6nlal
gazdasagi irracionalitAsdra utal6 tdnyek.

V,2,7) A nyertes ajenlatot kiivet6 legkedvez6bb aj6nlatot tevii neve, cime, a-d-6"t2.{,mao az ellenszolgfltat{s iisszege 6s ajrnlata
kiv6lasztisinaL indoLai: ' nem relev6ns



V.2.8) Alv{l lalkoz6(k) igenybe v6tele' O igen lr nem

A nyertes ajAnlattev6 ajAnlat6ban a kdzbeszerzdsnek az(ok) a r6sze(i), ameiy(ek)nek teljesit6sdhez az aiAnlattev6 alv6llalkozdt kivAn
igdnybe venni: nem relev6ns

A nyertes ajanlatot kiivet6 legkedvezobb ajenlatot tevd ajanlat6ban a kozbeszerz6snek az(ok) a rdsze(i), amely(ek)nek teljesitdsdhez
rz ajSniattev6 alv6llalkoz6t kivan ig6nybe venni: 2 nem relevAns

V.2.9) Alvrllalkoz6(k) megnevez6se. ad6szima: 2 nem relevens

V.2.10) Az alkalmass6g igazolrsrban r6szt vev6 szervezetek 2

Az er6forrast nyfjt6 szervezet(ek). ad6sz6ma 6s az alkalmassdgi kajvetelmeny(ek) megie]til6se, amely(ek) igazol6sa 6rdekdben az
rjiinlattev6 ezen szervezet(ek)re (is) tAmaszkodik a nyertes ajAnlattevB aj6nlataban: nem relevans

Az er6fo(ast ny[jt6 szervezet(ek), ad6sz6ma 6s az alkalmass6gi kovetelmdny(ek) megjelitldse, amely(ek) igazol6sa drdekdben az
ljanlattev6 ezen szeNezet(ek)re (is) tAmaszkodik a nyeftes ajl'nlatot k0vet6 legkedvez6bb ajanlatot tev6 ajAnlat6ban: nem relevans

V.2.11) Az €rv6nytelen aj inlatot tev6k '

Az 6rv6nlt€len ajAnlatot tev6k neve, cime, ad,Oszama 6s az drvdnlt€lensdg indoka: nem relevans

\l?"12IAz o.sqzafFrhefetlens,6gi heFzet^Qlhfuitdsa,0de.kebrtraz.aj {@: .-

V. szakasz: Az eljirfs eredm6nye I

A szerz6d6s sz{ma: [1 ] R6sz szrima: 
2 

[3] Elnevezds: vallalkozasi szerz6dds 2 db cs6vdg megmunkal6 egysdg
beszerzds6re. 3. rdszaianlat

Az eljdrds eredndnyes volt r* igen O nem

V.l  Eredm6nytelen el j r i r : issal  kapcsolatos informici6 '

.1,1) A befejezetlen el j{r6s oka

A kdzbeszerzdsi eljarist eredm6n),telennek min6sitettdk.

Az gredmdn]'telensdg indoka:

A szerz6dds megkdtesdt megtagadtak

.1.2) A befeje,,el len el jdrdst kttvet6en indul-e i j  el jArds O igen O nem

,1.3) Az 6rv6nyes ajinlatot tevdk 2

neve 6s cime alkalmassriguk indokol6sa ds ajanlatuknak az drldkeldsi szenipont szerinti tartalmi eleme(i)

S.P.A. (Via Selvaregina30-22063 Cantu Coltaly) ad6sz6m: lT08l 12950152

benyijtott aj6nlata formai ds tartaimi szempontb6l megfelel az ajiniattdteli felhivds valamint a kdzbeszerzdsi
el6irt kovetelmdnyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a KbL 71-72. $-ban megfogalmazotl, az ajanlat

benyfjtott aj6nlata formai ds tartalmi szempontb6l megfeleL az ajdn]attdteli felhivas valamint a kijzbeszerzdsi

Sorsz. Tipus R€szszempont MesaiiLllott enek
I AST 80 A megajdnlorl  96p egydsszegLi nett6 ajSnlal i

ara
93.300,00 nett6 EUR

a) Betanitds kiilts6ee (3 f6 24 oriiban) 2.750.00 netto euro
D ) Szdll i tdsi.  bei izemel6si ki j l ts6s 4.250.00 nefto EUR

Egydsszcsii nett6 aiinlati 6r dsszesen (nettd EUR) 100100-00 neno EUR
2 A kdrelez6en val la l r  Joral lason t i l  f l2  honap)

mesaidnlott tiibblet i6tdllds h6naDokban3 12

el6irt kdvetelmdnyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kbt. 71-72. $-ban megfogalmazott, az aj4nlat



V.2 Az eljf rris eredm6nye '

.2.1) Ajrnlatokra vonatko26 informici6k

be6rkezett ajdnlatok szamar [1 ]

,2,2) Az 6rv6nyes aj{nlatot tev6k

neve, cime 6s ad6sz6ma. aikalmassdguk indokolasa ds ajanlatuknak az dfdkel6si szempont sze nti tartalmi eleme(i):

3. rdszajanlat: Cs6v6q meqmunkAl6 qdp

LM S.P.A. (Via Selvaregina30-22063 Cantu Co-ltaly) ad6sz6m: IT08112950152

l .  Cs6v69 megmunkdld gep

benyirjtott ajanlata fomai ds ta almi szempontb6l megf€lel az ajAnlattdteli felhivas valamint a kozbeszezdsi
el6irt kdvetelmenyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kbt. 71-72. $-ban megfogalmazott, az ai6nlat

irracionalitasara utald tdnyek.

Cs6vdg megmunkAld g6p

benyijtott ajanlata formaj ds tartalmi szempontb6l megfelel az aiAnlattdteli felhivas valamint a kdzbeszerzdsi
el6irt kdvetelmdryeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kbt. 7l -72. $-ban megfogalmazott, az ajiinlat

irracionalit6s6ra utal6 t6nyek.

Sorsz. Tipus Reszszempont Megajanlott ertdk
AST 80 A megajdnlolr g{p cgyi i(szrgi nelt6 ajdnlrt i

ara
93.300,00 netto EUR

a) Betanit{s l(dlts€ee (3 fd 24 6reban) 2.750.00 Dett6 €uro
b) Sz6llitdsi, beiizemel6si kdlts4g 4.250.00 nerto EUR

Esydsszesii nett6 aidnlati :ir dsszesen (nett6 EUR) 100.300,00 nett6 EUR
2 A kdleleroen val lalt jordl ldson t i l  r l2 honapl

mesaianlott ttibblet i6tdll{s h6napokban* 12

A megajAnlol l  g{p egl6ss,/egi i  nett6 aj6nlari

.2.3) Az aj6nlatok 6rt6kel6se'?

Az aldbbi tdbldzatban adia mep. A tablAzatuak az aidnlattel)6 nere alatti osztatt oszlop bal oldalitra az adott aiAnhtnak az adott



"dszszempont szerinti tartalmi elemeirc adott drtikeldsi pontszdmot,jobb oldaldra pedig az Artikelisi pontszdmnak a s lyszdmmal
tialak[tott szorzatdt ke I I belmi. )

Az ajAnlattev6 n€ve:
BLM S,P,A,
3.riszaj anlat

A reszszempontok 3/t. \/2.

srilysz6mai
(adott esetben az alszempontok

s0lyszenai is)

Ertdkeldsi
pontszam

Ert6keldsi
ponlszam es
sflysz6m
szotzata

irtdkeldsipon$zam irt€kel6sipontszanr
is
rilysziim
)zofz la

Cgydsszeg{i nett6
!jdnlati dr dsszesen

30 l0 100 t 0 800

A. k0telez6en vallall
dtall6son tul (12 h6napl
negajiinlott ttibblel
6t6ll6s h6napokban

t0 u00 10 200

A stlyszammal
szorzofl
eftekeldsi pontszamok
6sszegei
aj 6nlattev6nkdnl:

000 1000

V.2.4) Az aj{nlatok 6rt6kel6se sorin adhat6 pontszrm als6 6s fels6 hat{ra:' 0-10

V.2.5) Az ajdnlatok 6rt6kel6se sordn m6dszernek (m6dszereknek) az ismertetese, amellyel az aj6nlatkdrd megadta az
aj{nlatok reszszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sorin a ponthatarok kttzdtti pontszdmot: ' L rdszszempont:
forditott araryositas, 2. rdszszempont: egyenes ar6nyositAs a Ktizbeszerzesi Hatdsdg KE 2016. dvi 147. szameban 2016. december
Z1-6n megjelent ,,A Kcjzbeszerzdsi Hat6sag irtmutat6ja a nyertes ajanlattev6 kivalasztasdla szo19616 dtdkel6si szempontrendszer
alkalmaz as616l" szerint.

V.2.6) A nyertes ajdnlattev6 neve, cime, addszdlrr, az ellenszolg{ltatds iisszege 6s ajrnlata kivilasztisrnak indokai:

3 . 16szaianlat
BLM S.P.A. (Via Selvaregina 30-22063 Cantu CO-ltaly) ad6sz6m: IT08112950152
3/1. 100.300,00 nett6 EUR
AjAnlaftev6 benyiijtott ajanlata formai 6s tartaimi szempontb6l megfelel az aj6nlattdteli felhiv6s valamint a kdzbeszerzdsi
dokumentacidban el6irt kdvetelmdnyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kbt. 1l-72. $-ban megfogalmazolt, az ajanlal
gazdasAgi irracionalit6s6ra utal6 t6nyek.
3/2. 84.500,00 nett6 EUR
4jdnlattev6 benytjtott ajanlata lormai ds tartalmi szempontbdl megfelel az ajAnlatt6teli felhivas valamint a k6zbeszezdsi
dokumentdci6ban el6irt kdvetelmenyeknek, nem merultek fel vele szemben a Kbt. '71-'72. 

$-ban megfogalmazott, az ajanlal
gazdasagi irracionalitAsara utal6 tdnyek.

V.2.7) A nyertes ajdnlatot kdvetd legkedvez6bb aj6nlatot teyti neye, cime, 4-rlli.t?4i,nxa! az ellenszolgdltat{s iisszege 6s ajinlata
kiv6lasztisrnak indokai: ' nem relevins

V.2.8) Alv6llalkoz6(k) ig6nybe v6tele'? O igen x nem

A nyetes ajdnlattevo ajitulatdban a k6zbeszerzdsnek az(ok) a rdsze(i), amely(ek)nek teljesitdsdhez az ajAnlaftevd alvAllalkoz6t kiv6n
igdnybe vennit nem relevens

A nyertes ajbnlatot kdvetti legkedvez6bb ajanlatot tev6 ajanlataban a kdzbeszerzdsnek az(ok) a rdsze(i), amely(ek)nek teljesitdsdhez
17 ajdnlaflevd al\dllalkozdi kivan igenybe renni: 2 nem relevans

V.2.9) Alvillalkozr5(k) megnevez6se"gdjiiziiua: 2 nem relevAns

V.2.10) Az alkalmassdg igazol6s{ban r6szt vev6 szervezetek 2

Az er6forrast nylrjt6 szervez€t(ek).-Ad6-szjim4,6s az alkalmassdgi kdvetelmdny(ek) megjeiiil6se, amely(ek) igazol6sa 6rdekdben az
ajAnlattev6 ezen szervezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes ajanlattev6 ajanlataban: nem reieviins

Az er6forrast nyirjt6 szervezet(ek), 4d-6SZA!0a ds az alkalmass6gi kiivetelmeny(ek) megjeldl6se, amely(ek) igazolasa drdekdben az
aj6nlattev6 ezen szervezet(ek)re (is) tAmaszkodik a nyertes aj6nlatot kdvet6 legkedvez6bb ajanlatot tev6 ajanlataban: nem relevAns

V,2 , l l )  Azdrvany te len  a j rn la to (  revdkr

9



6rv6nytelen aiAnlatot tev6k neve, cime, ad6szama es az drvdn)telensdg indoka: nem fslevans

V. szakasz: Az elj: lr6s eredmdnyer

A szerz6d6s szfma: [1 ] R6sz szima: 2 
[4] Elnevezds: vallalkozdsi szerzddds 2 db cs6hajlit6 gdp beszez6sdre,4.

reszajAnlat

Az elj6r6s eredmdnyes volt F igen O nem

V,I Eredm6nytelen etj6rrissal kapcsolalos informrlci6 7

.1.1) A befejezetlen €l j{16s oka

A kOzbeszerzdsi eljarAst eredmdnytelennek min6sitettdk.

Az eredmdnytelenseg indoka:

A szerz6des megktitdsdt megtagadt6k

.1.2) A befejezetlen elj{r{st klivet6en indul-e rlj elj{rds O igen O nem

,1,3) Az 6rv6nyes ajrnlatot tev6k 2

neve es cime alkalmassaguk indokolasa ds aj6niatuknak az eftdkeldsi szempont szerinti tartalmi eleme(i)

4. rdszaidnlat

LM S.P.A. (Via Selvaregina 30-22063 Cantu Coltaly) ad6sz6m: IT08112950152

. Cs6hajlit6 g6p

benytjtott ajanlata formai 6s tarlalmi szempontb6l megfelel az ajanlateteli felhivAs valamint a kiizbeszerz6si
el6irt kdvetelmdnyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kbt. 71-72. $-ban megfogalmazott, M ail]J'lat

irracional i tdsdta utal6 tenyek.

Cs6hajlit6 gdp

anlattev6 benyrijtott ajanlata formai ds tartalmi szempontb6l megfelel az ajanlattdteli felhlvds valamint a kozbeszerzdsi
el6irt kovetelmdnyeknek, nem meriiltek fel vele szemben a Kbt. 71-72. $-ba,11 megfogalmazott, az ai,.f,'lat

il1acionalit6sara utal6 tdnyek.

Sorsz. Tipus R6szszempont Meeaiiinlott er16k
1 E-TURN 32

CNC
{ meg{i6nlorl  gep egydsszegd nel l6 Ajdnlsl
^ra

I81.500,00 netto EUR

a) BetanitAs kdltseee (3 fd 24 6r^ban) I400.00 neft6 EUR
0 ) Szdllit{si, beilzemel6si kitltsdg 5.100.00 Dett6 EUR

Esr6s\zest  net t6 a iCnlat i  i r  dsszelen (neno fUR) 190.000.00 nett6 EUR
2 A kdLelezbe. val la l l joLdl ldson t i l  (12 honap)

nesai6nloti tdbblet i6rdllds horapokban* 12

.1.4) Az 6rv6nytelen aj6nlatot tev6k 2

ervenytelen ajAnlatot tev6k neve, cime 6s az drvdn)'telens6g indoka: Nem releviins

Y .2 Az eljfrhs eredm6nye 2

.2.1) Aj inlatokra vonatkoz6 informdci6k

1 0



A beerkezett ajonlatok szamar [1]

.2.2) Az 6rv6nyes aj6nlatot tev6k

j6nlatteviik neve, cime ds ad6szama- alkalmassaguk indokolasa 6s ajanlatuknak az drtdkelisi szempont szerinti taftalmi eleme(i):

4. rdszajallat

iLM S.P.A. (Via Selvaregina 30-22063 Cantu Coltaly) ad6szam: IT081 12950152

/l. Cs6hajl it6 gdp

janlattev6 benyirjtott aj6nlata formai ds tadalmi szempontb6l megfelel az ajAnlatteteli t'elhi!as valamint a kdzbeszerzesi
okument6ci6ban el6irt kiivetelmdnyeknek, nem meriiltek fel vele szembe\ aKbt. "71-'12. $-ban megfogalmazott, az ajtlnlat
Mdasagi iracionalitasara utai6 tenyek.

Sorsz. Tipus Reszszempont Megai6nlott ertek
E-TURN 32
CNC

A megajdnlott gep egydsszegii nett6 ajAnlati
dra

l8i.500,00 nett6 EUR

a Betanitds kiilts6se (3 f6 24 6r6ban) 1.400.00 neno EUR
0 ) SzdllitAsi. beiizemel6si kdltsds 5.100.00 netto EUR

Es\6ss/eei  nel16 aiAnlar i  dr  dsvesen ( Ie l16.UR) 190.000.00 netto EUR
2 A k0telez6en vAllaltjotellason tdl (12 honap)

meeaianlott tdbblet i6tdll6s h6naDokban* 12

/2. Csdhajlit6 gdp

,jAnlattevo benyujtott ajanlata formai ds tafialmi szempontb6l megfelel az ajanlatt6teli felhivas valamint a kcjzbeszerzdsi
okumendci6ban el6irt kdvetelmdnyeknek, nem me iltek fel vele szemben aKbt. TI-72. $-ban megfogalmazott, az ajanlat
azdasasi inacionalitAsdra utal6 tdnvek.

Sonz. Tipus R€szszerrpont Meeaidnlott €ftek
E-TURN 52
CNC

A rncgajdnlotf g6p egylisszegii nett6 ajdnlati 2.13.500,00 neno EUR

a) Betanit5s k6lts6ee (3 fd 24 6r6ban) 3.400.00 netto EUR
0 ) S26llitdsi. betlzemel6si kdlts6s 5.100-00 netto EUR

Es\dsszesii netl6 aidnlati ir itsszesen (neho EUR) 242.000.00 nett6 EUR
2 A kolelerde'r \6l lalr jordl ldson tt l  (12 honaD)

mesai6nlott t6bblet i6tdllds hdnapokban* t2

V.2.3) Az ajrnlatok €rt6kel6se 2

'Az .lldbbi ftbIazatban adja meg. A tdblazatnak az ajdnlattel)d neve alatti osztott oszlop bal oldaldra az adott ajdnlatnak az adott
'dszszempont szerinti ta almi eLemeirc adott drtdkeldsi pontszLimot, j obb oldaldrc pedig az drtlkebsi pontszdmnak a s lyszdmmal
'rialakitott szorzatat kell beirni.)

Az ajdnlattevd neve:
BLM S,P,A.
4.r6szajfu1lat

Az 6rtekeles A reszszempontok 4/t. 412.
reszszempontjai

(adott esetben alszempontjai is)
srilyszamai

(adott esetben az
alszempontok sLilyszamai is)

Ertekel6si
pontsz6m

Ertekelesi
poniszam es
s yszam
szorzala

Ertdkelesi
pontsziim

Ed6kel6si
pontszam es
srllyszAm
szofzala

Egydsszegii nett6 ajAnlati {r lisszesen 80 10 300 t 0 100

A ktitelez6en vAllalt j6tell6son ttl (12
lonap) megajenlott fdbblet j6tdlld!
ronapokban

20 10 200 l 0 200

A stlyszammal szorzott
ertekel6sipontszamok
0sszeger
ajdLli attevdnkent:

1000 1000

VI. szakasz: Kieg6szit6 informici6k

VI.1) Tov{bbi inform6ci6k: 2

. l) A szerz6d6skiit6si morat6rium iddtartama

1 1



Kezdetet 20 1 8.42 .24 . / Lej{rctu: 20 1 8.03.05 .

VI.l.2) Az dsszegezes elk6szit6s6nek idtiporrt:^, 201 8.02.23.

VI.l.3) Az iisszegez6s megkiild6s6nek id6pontj^t 20 1 8.02.23.

VI.1.4) Az tisszegez6s m6dositrsinak indoka: '

yL1.5) Az itsszegez6s m6dosft6s{nak id6p ontj^,2 GdAA/hh/nn)

VI.l.6) A m6dositott dsszegez€s megkiildes6nek id6p ont:ai2 (ddid/hh/nn)

VI.l.7) Az i isszegez6s javitdsrnak indoka: '

VI.l.8) Az tisszegez6s javitisinak id6pontja:' (ddid/hh"tnn)

VL1.9) A javitott dssz€gez6s megkii ld6s6n ek id'pontja: " (dddd/hhfnn)

VI.1.10) Tovibbi informici6kr 2

sziksdg szerinti szdmban ismdtelje meg

adott esetben

4-*"
"*ffffi*f*r"*t*

I 2


