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I. 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
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Általános tudnivalók 

Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az ajánlattevőket a jelen ajánlati dokumentációban 

részletezett „Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére” tárgyú közbeszerzési 

eljárásra. 

Az ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett feladatok elvégzésére vonatkozóan 

adható be. Az ajánlati dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban 

foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattételi 

felhívásban és jelen dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő, vagy azoktól, illetve a 

Kbt.-től eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását 

vonhatja maga után. 

Az ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, ill. a 

nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Az ajánlattevők 

ajánlatuk benyújtásával elismerik, hogy tisztában vannak a hatályos, valamint az ajánlat 

megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatukat ezek 

figyelembevételével állítják össze. 

Ajánlati határidő meghosszabbítása, ajánlattételi felhívás visszavonása 

Az ajánlati határidő meghosszabbítására a Kbt. 52. § (3) bekezdésében, míg az ajánlati felhívás 

visszavonására a Kbt. 53. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

Kiegészítő tájékoztatás kérése 

Az ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 

kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől ÍRÁSBAN, E-MAILBEN.  

A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módunkban 

választ adni. 

A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó, az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval 

kapcsolatos kérdéseket, az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, ésszerű határidőben
lehet feltenni, amelyekre a válaszokat az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt 

ésszerű időben köteles megadni az ajánlattevőknek. 

Kizárólag az ajánlattevő felelőssége, hogy megfelelő postacímet, telefaxszámot illetve e-mail 

címet adjon meg, amelyre a kérdéseket és válaszokat az ajánlatkérő továbbíthatja.  

Ajánlatok összeáll ításának tartalmi és formai követelménye 

Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció. Az ajánlat 

az ajánlatkérő által igényelt feladatok teljes elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az 

ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta.  

Az ajánlatokat csakis az ajánlati dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az olyan 

ajánlat, amelyet az ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával 

dolgozott ki, érvénytelenítésre kerül. 

Az ajánlatot magyar nyelven, a jelen ajánlati dokumentációban leírtaknak megfelelő formában 

és tartalommal kell benyújtani.  
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Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

ajánlattevőknek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő 

nem kötelezhető. 

Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.  

Az ajánlatokat a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer 

(továbbiakban: EKR) alkalmazásával elektronikus úton kell benyújtani.   

Amennyiben az EKR rendszer üzemzavar miatt tartósan nem elérhető, akkor az ajánlat papír 

alapon is benyújtható. Ebben az esetben az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésének 

megfelelően egy papír alapú példányban, továbbá 1 db, papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező elektronikus másolati példányban (pdf formátumban) elektronikus adathordozón 

(CD, DVD) kell benyújtani. Az ajánlatok leadása zárt borítékban történik, amelyet a következő 

felirattal kell ellátni: „AJÁNLAT Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére”, 
valamint az „AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁIG NEM BONTHATÓ FEL!”.

Az ajánlatok eredeti példányát a szükséges helyeken cégszerűen aláírva, oldalanként 

folyamatos sorszámozással kell elkészíteni. 

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 

ajánlat első vagy a hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 

részéről erre jogosultnak alá kell írnia, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 

része a matricán legyen.  

Az egyes példányok közötti eltérés esetén az eredeti jelzéssel ellátott példányban foglaltakat 

kell figyelembe venni. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, 

példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak 

akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig 

sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő 

kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél 

később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy az érvénytelenítésre kerül, az ajánlatkérési 

eljárásban, továbbiakban már nem vehet részt. 

Az ajánlattétel nyelve magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 

ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös 

ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 

nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be. 

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati 

példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki 

a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében 

hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös 

ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért 

egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá, hogy a pénzügyi ellenszolgáltatást ajánlatkérő a 

konzorcium mely tagjának/tagjainak jogosult és köteles teljesíteni. 
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Konzorcium esetén szükséges az ajánlattal együtt a konzorciális szerződésnek a becsatolása is. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. szerinti hatósági igazolásokat és nyilatkozatokat valamennyi 

érintett tekintetében be kell nyújtani.  

Az ajánlatok beadásának határideje - ajánlattételi határidő 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint. 
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II. 
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS 

ÉRTÉKELÉSE 
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Az ajánlatok felbontása 

Az ajánlatok az ajánlati határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra, az alábbi 

címen: 

HOLZMÖBEL 2012 Kft.  
H-5700 Gyula, Henyei M. u. 11. 

A bontáson az ajánlatkérő képviselői, a Bíráló Bizottság, az ajánlattevők képviselői, valamint 

az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 

ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint 

személyek lehetnek jelen. 

Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő az alábbi információkat közli a 

jelenlévőkkel 

- az ajánlattevő neve, címe, székhelye 

- az ajánlat értékelésénél figyelembe vett releváns adatok 

- rendelkezésre álló keretösszeg 

Az ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy 

- az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak - határidőre beérkezett-e, és amennyiben 

az ajánlatok az EKR rendszer tartós üzemzavara miatt papír alapon kerültek benyújtásra 

akkor azt is, hogy a lezárt csomagolás szabályos és sértetlen-e, az 1 db nyomtatott, 

valamint az 1 db digitalizált példányszám megvan-e. 

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata 

Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. 

Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból az ajánlatok érvényesek-e, 

megfelelnek-e az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció követelményeinek.  

Hiánypótlás,  felvilágosítás kérése 

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a 

hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 

nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást 

kérni. 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi 

ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, 

megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 

A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is 

lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció 

vagy a jogszabályok előírásainak.  

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 

határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az 

ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 
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Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban 

nem szereplő hiányt észlelt.  

A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem biztosít az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra 

vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 

szereplőt von be az eljárásba, amennyiben ezen gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 

az újabb hiánypótlás.  

A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.  

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan 

felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése 

nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. 

Kbt. 71.§ (8) bekezdése alapján a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 

a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 

b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 

végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum 

tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 

hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes 

árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, 

amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az 

ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása 

a Kbt. 71. § (3) és (8) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A Kbt. 71. § (3) vagy (8) bekezdés 

rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, 

vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) 

lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

Az ajánlatkérő érvénytelennek minősíti az ajánlatot , ha 

73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban 

felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 

követelményeit; 

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

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

ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a 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. §]. 
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(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg 

azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 

jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 

felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési 

Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 

bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes 

ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

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

jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, 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. 

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az 

eljárásból kizártak. Az ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani, 

és részletesen vizsgálni, amelyeknél a fenti érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn.   

Ajánlatok értékelése és összehasonlítása 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) felhívásban, a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

A Kbt. 69.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy 

részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki 

kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. 

§ (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb 

tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 

71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg - több szakaszból álló eljárásban 

a részvételi szakaszban - ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a (11) bekezdés szerint elérhető 

adatbázisok adatait is. 

A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési 

szempontok szerint értékeli. 

A 69.§ (4) bekezdés alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az 

ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 

ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági 

követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az 

igazolásokat benyújtani 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható 

számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya 

elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az 

összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A 

számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 
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72. § (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 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. 

(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 

gazdaságosságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 

e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek 

való megfelelésre, vagy 

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 

(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság 

kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű 

értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó 

minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy 

megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 

megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a 

közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy 

költséggel teljesíthető. 

(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz 

aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat 

megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően 

alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. 

(5) Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az 

ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati 

elemeket megalapozó adatokat. 

(6) Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban 

előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, 

hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról 

az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai 

Bizottságot. 

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, 

ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. 

Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk 

nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető. 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai  

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott 

feltételeknek megfelelő ajánlatokat, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek 

megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint: 

Értékelési szempont Súlyszám 
Ajánlati ár (nettó HUF) 60 

Teljesítési határidő (naptári nap) 10 
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Vállalt jótállási idő (hónap) 15 
Vállalt rendelkezésre állási idő (óra) 15 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében 1-től 10-ig terjed. 

Részszempont - súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) - 60 

Az 1. részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Az ajánlatot az „1. Ajánlati Ár” esetében nettó összegben kell megadni és Ft-ban. A pontozás 
két tizedesjegy pontossággal történik. 

A pontozás képlete: 

ahol   
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa 
Pmin:  a pontskála alsó határa 
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Részszempont - súlyszám 

2. Teljesítési határidő – 10 

Ajánlatkérő ezen részszempont körében azt az időtartamot értékeli, amely eltelik a szerződés 
aláírásától a gépek Ajánlatkérő telephelyére történő leszállításáig (az üzembehelyezési időt nem 
tartalmazza), figyelembe véve a Műszaki leírásban rögzítetteket. A legmagasabb pontot az az 
ajánlattevő kapja, aki a legrövidebb időtartamot (naptári nap) ajánlja meg. 

Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 150 naptári nap, mellyel azonos vagy kevesebb naptári 
napra vonatkozó ajánlatok egyaránt a maximális pontszámot kapják. A 270 naptári napot 
meghaladó megajánlások érvénytelenek. 

A 2. részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Az ajánlatot a „2. Teljesítési határidő” esetében naptári napban kell megadni. A „2. Teljesítési 
határidő” értékelési szemponton belül az Ajánlatkérő a naptári napok számát veti össze. A 
pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. 

A pontozás képlete:  

minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb
���

minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb
���



12

ahol   
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa 
Pmin:  a pontskála alsó határa 
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a 
legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok 
közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e 
módszerrel sem határozható meg. 

Részszempont - súlyszám 

3. Vállalt jótállási idő - 15 

A vállalt jótállási idő ajánlattevő megajánlásának megfelelően, az eljárás mindkét része 
tekintetében legalább 12 hónap, melynél kedvezőtlenebb megajánlásokat Ajánlatkérő nem 
fogad el (ez esetben az ajánlat érvénytelen), illetőleg legfeljebb 60 hónap, melynél kedvezőbb 
megajánlásokra Ajánlatkérő egyaránt a kiosztható maximális pontszámot adja.  

A 3. részszempont esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a 
legmagasabb összesített érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.  

A részszempontra tett megajánlást ajánlattevőnek az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozaton kell megtennie. 

A pontozás képlete:  

minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált
���

ahol   
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa 
Pmin:  a pontskála alsó határa 
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. 

4. Vállalt rendelkezésre állási idő (óra) – 15 

A 4. részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
Az ajánlatot az „4. Vállalt rendelkezésre állási idő” esetében órában kell megadni, mely időn 
Ajánlatkérő a hiba bejelentésétől a javítás megkezdéséig eltelt időt érti. A pontozás két 
tizedesjegy pontossággal történik.
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A pontozás képlete: 

ahol   
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:  a pontskála felső határa 
Pmin:  a pontskála alsó határa 
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a 
legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok 
közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e 
módszerrel sem határozható meg.

Eredményhirdetés 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít, amelyet 
minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld. 

minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb
���
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III. 

AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ 

OKMÁNYOK 
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Az ajánlat formai követelményei a következők: 

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával  az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát az ajánlattevő 

részéről erre jogosultnak le kell bélyegezni, illetőleg alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, 

illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.  

b) Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 

vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 

lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az 

ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles 

elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az 

iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kis mértékben hiányos 

számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 

hivatkozása érdekében szükséges. 

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

d) Az ajánlatot egy eredeti, valamint egy darab digitalizált példányban kell beadni, az 

eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. 

e) Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 

adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

f) 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 ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, igazolásokat stb. kell tartalmaznia valamennyi rész 

vonatkozásában: 

1. A felolvasólapot (ajánlati adatlap) az alábbi tartalommal: ajánlattevő neve, székhelye, 

ajánlati ár, amely az ajánlat első lapja legyen!  

2. Ajánlattevő információs adatlapja 

3. Tartalomjegyzék 

4. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározottak 

hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 

62. § (2) bekezdésben meghatározottak hatálya alá tartozik. 

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint kell igazolnia, hogy nem 

tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az alvállalkozó és adott esetben az 

alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 1. § (2) szerint kell eljárnia. 

Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell 

benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 

ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk 

megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az 
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alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy 

a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót. 

Az ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás közzétételét követően keletkezett nyilatkozatot és 

igazolást fogad el. 

5. Az ajánlattevő csatolja be az ajánlatba a becsatolt nyilatkozatok aláírójának aláírási 

címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát. 

6. Beárazott ajánlattételi űrlap. 

7. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 

megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 

részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait 

az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti 

objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 

benyújtani.  

8. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 

meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá szerződéses 

vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirattal köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ebben az esetben ajánlattevő köteles 

benyújtani ezen nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. 

§ (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.  

9. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozata. A Kbt. 66. § (6) 

bekezdésében meghatározottak szerint 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, vagy a részvételi 

jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.  

Ajánlattevő a nemleges nyilatkozatokat is csatolja ajánlatához. 

10. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti ajánlati nyilatkozat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell 

különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati, vagy ajánlattételi felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 

vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- 
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és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e.  

11. Nyilatkozatot, amely szerint az ajánlattevő elfogadja az ajánlati dokumentációban 

meghatározott szerződéses feltételeket. 

12. Nyilatkozat, amely szerint az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés csak a Kbt. 141. §-ban meghatározott esetekben 

módosítható. 

13. Az ajánlattevő ajánlatához köteles nyilatkozatot csatolni, hogy a papír alapon benyújtott 

ajánlat és az elektronikus úton (PDF formátumban) benyújtott ajánlat egymással mindenben 

megegyezik. 

14. Konzorciumi megállapodás (adott esetben). 

15. Meghatalmazások (adott esetben). 

16. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok. 

A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az 
ajánlatkérő felhívására az alábbi igazolásokat kell benyújtani:

1. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015 Korm. rendelet 

19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni köteles a pénzügyi intézménytől származó, 

legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre 

vonatkozó megfelelő nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok 

rendelkezésre állnak.  

2. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015 Korm. rendelet 

19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok 

szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a 

gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az 

ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 

beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 

megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges; 

3. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015 Korm. rendelet 

19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni köteles az előző kettő mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi 

adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha 

ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

4.  Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015 Korm. rendelet 

21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni köteles az eljárást megindító felhívás 
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megküldésétől visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgyával megegyező 

tárgyú, szerződésszerűen teljesített értékesítéseiről szóló igazolását.  

5.  Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015 Korm. rendelet 

21. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolni köteles azoknak a szakembereknek 

(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, 

végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván 

vonni a teljesítésbe; 

6.  Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015 Korm. rendelet 

21. § (1) bekezdés i) pontja alapján csatolni köteles elismert (bármely nemzeti 

rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványát, amely tanúsítja, 

hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott 

áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§- a alapján a referenciamunkát az ajánlattevő, 

illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a 

szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolásban, 

nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés helyét és idejét, a szerződést kötő másik felet, az 

árubeszerzés tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 

referenciaigazolásoknak továbbá tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél, illetve 

kapcsolattartó személyének megnevezését és elérhetőségeiket. 

Az igazolásnak egyértelműen tartalmaznia kell azokat az adatokat, információkat, 

amelyekből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés minden kétséget 

kizáróan megállapítható. 

Amennyiben a referenciaként ismertetett munka megvalósítása konzorciumban vagy több 

kivitelező részvételével történt, úgy a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell az 

ajánlattevő (vagy a referencia felhasználója) általi teljesítésért részére nyújtott 

ellenszolgáltatás összegét, vagy a munka elvégzésében való részvételének arányát, 

amelynek alapján az ajánlattevő (vagy a referencia felhasználója) az ellenszolgáltatásból 

részesült. 
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IV. 
SZERZŐDÉSTERVEZET
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről HOLZMÖBEL 2012 Kft. (5700 Gyula, Henyei M. u. 11., adószám: 

24151193-2-04, bankszámlaszám: 10402623-50526676-55721003, számlavezető pénzintézet: 

K&H Bank Nyrt., képviseli: Szalainé Mihucza Zita) mint megrendelő (a továbbiakban: 

Megrendelő), 

másrészről a ………………... (székhely: ……………………………, képviseli: 

…………………………., cégjegyzékszám: ……………………….., adószám: 

……………………, bankszámlaszám: ………………………, számlavezető pénzintézet: 

……………………….), mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között az alulírott napon az 

alábbi feltételekkel: 

I. 
Előzmények 

1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő „Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft 
részére” tárgyú Kbt. 81.§ szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le. A 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Megrendelő, mint ajánlatkérő a 

Szállító ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező lapmegmunkáló üzembe 

telepítendő gépek, berendezések (a továbbiakban: gépek) beszerzésére és szállítására, 

ennek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 

131 § (1) bekezdése értelmében a felek szerződést kötnek jelen szerződés és az annak 

elválaszthatatlan részeit képező mellékletei szerint. 

II. 
Szerződés tárgya 

2. A Megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja a pályázat szerinti árajánlatában szereplő 

gépek ajánlati felhívásban, ajánlati dokumentációban foglaltak szerinti szállítását. A 

pályázati dokumentáció és a közbeszerzési dokumentumok jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. 

3. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 

pályázati dokumentációban meghatározott gépeket leszállítja, a Megrendelő vállalja, hogy 

azokat átveszi, valamint a 11. pontban meghatározott ellenértéket megfizeti. 

III. 
A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

4. A Megrendelő köteles a gépek leszállítási helyét meghatározni (Gyula, Henyei M. u. 11.), 

valamint a Szállító képviselőinek és alkalmazottainak a munkaterületet átadni. 

5. A Megrendelő köteles a gépeket rendeltetésszerűen használni. 
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IV. 
A Szállító jogai és kötelezettségei 

6. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a gépeket a Megrendelő által meghatározott 

rendeltetési helyre szállítja és ott üzembe helyezi. 

7. A Szállító köteles a tervezett szállítás előtt 5 nappal írásban tájékoztatni a Megrendelőt. A 

Szállító jogosult a gépeket a jelen szerződés 10. pontjában meghatározott teljesítési idő 

lejárta előtt bármikor a Megrendelő részére átadni. Amennyiben a Szállító ezzel a 

lehetőséggel élni kíván, szintén köteles a Megrendelőt a teljesítés pontos időpontjáról a 

szállítás előtt legalább 5 nappal írásban tájékoztatni. 

8. A Szállító szavatol azért, hogy a gépek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, 

valamint mentesek mindenfajta gyártási, fejlesztési (konstrukciós), anyagbeli hibáktól, 

továbbá jótáll minden olyan hibáért, amelyek a Szállító magatartásából vagy 

mulasztásából erednek. A Szállító kijelenti, hogy a gépek minden tekintetben megfelelnek 

az ajánlati felhívásban és a dokumentációban a Megrendelő által meghatározott 

követelményeknek.  

9. A Szállító a megrendelt gépekre …. hónap jótállást vállal, ennek megfelelően a 

rendeltetésszerű használata során észlelt hibákat térítésmentesen kijavítja. Felek 

megállapodnak abban, hogy a vállalt jótállási idő a szállított gép 1 műszakos használata 

esetén áll fenn. Amennyiben Megrendelő a leszállított gépeket 2 vagy 3 műszakban 

üzemelteti, akkor vállalt 1 hónap jótállás = 210 üzemóra átszámítást alkalmazzák a 

garanciális idő megállapítására és a vállalt jótállás tekintetében a hamarabb bekövetkező 

az irányadó. (pl.: 15 hónap vállalt jótállás esetén, ha a gép 3 műszakban dolgozik, akkor 

15*210 üzemóra = 3.150 üzemóra lesz a jótállás limitje, ha azt a 15 hónap lejárta előtt 

eléri a gép). A garanciális időtartam alatt bejelentett hibákért a Szállító a garanciális idő 

lejárta után is felelősséggel tartozik. 

10. A hiba bejelentése elsősorban írásban, e-mailen történik a Szállító ……………. e-mail 

címére. A szállító szavatol, hogy a bejelentést követő …. órán belül megkezdi a gép 

javítását. A bejelentést munkanapokon 8:00 és 16:30 közötti időintervallumban lehet 

megtenni. A 16:30 utáni bejelentést úgy kell tekinteni, mintha azt a következő munkanap 

8:00-kor tették volna, illetve a 8:00 előtti bejelentés esetén Felek a javítás megkezdését 

tárgynap 8:00-tól számítják. Amennyiben a 24 óra már nem esik munkanapra, akkor a 

bejelentést követő 1. munkanapon jár le a határidő.  

11. Amennyiben szállító a javítást a bejelentést követő ….. órán belül nem kezdi meg, úgy 

kötbér fizetésére kötelezhető, melynek mértéke minden megkezdett késedelmes nap után 

50.000 Ft/nap. 

V. 
A teljesítés ideje, az átadás–átvétel módja 

12. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a gépeket a szerződéskötést követő ……..  
napon belül a Megrendelő részére átadja. 

VI. 
Az ellenérték összege, fizetési feltételek 
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13. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2. pontjában 

meghatározottak szerződésszerű teljesítése esetén a Szállítót megillető ellenérték nettó
…………………,- Ft + ……………………,- Ft ÁFA, azaz bruttó …………………….,- 
Ft.  A Megrendelő a szerződés szerinti ellenértéket átutalással teljesíti az alábbiak szerint: 

A Megrendelő szerződéses feltételként a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakat előírja a 

Szállítónak. 

A fizetés módja:  

A Megrendelő a szerződés kötést követően a Szállító által benyújtott előleg számla alapján 

30% előleget fizet. A szállítási készre jelentéskor (a gépek Megrendelő részére történő 

tényleges leszállítását megelőző max. 14 napon belül) szintén számla ellenében 

Megrendelő további 60% előleget fizet. A fennmaradó 10%-ot a gépek beüzemeleését, 

műszaki átvételét követően kiállított végszámla alapján fizeti a Megrendelő. Az ellenérték 

teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a 

teljesítésigazolását követően benyújtott számla alapján, a számla Megrendelő általi 

kézhezvételétől számított 15 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, ez a határidő 

az előlegszámlák kifizetésére is vonatkozik. Az igazolt teljesítésre – az adott feladat 

elfogadására – a Megrendelő jóváhagyását követően kerül sor. 

Szerződő felek megegyeznek abban, hogy jelen szerződés ellenértékének fedezetét a 

„GINOP-1.2.1-16-Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” 

pályázaton elnyert támogatás, valamint az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott önerő 

biztosítja. 

A fizetési késedelem esetén kamat illeti meg a Szállítót. A kamat vetítési alapja a 

kiegyenlítetlen számla értéke, a kamat mértéke kizárólag Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében 

meghatározott mértékű lehet.  

14. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító a 12. pontban 

meghatározott időpontig nem teljesít, késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, 

amelynek mértéke 50.000,- Ft naponta, de maximum a szerződés nettó értékének 10 %-a. 

15. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító 15 napos késedelme esetén a 

Megrendelő jelen szerződéstől elállhat, amely esetben a Szállító a szerződés nettó értéke 

10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. 

A Szállító köteles a meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben is, ha a szerződés 

teljesítése a Szállítónak felróható ok következtében meghiúsul. 

16. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha 

a) a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott valamely feltétel; 

b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott valamely feltétel. [Kbt. 125. (5) bekezdés]. 

VII. 
Bizalmas információk 



23

17. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályának tartama alatt és 

azt követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán 

tudomásukra jutott információt, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik személynek 

semmilyen formában nem adják tovább. A fenti információ, tények, valamint adatok – a 

másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulás nélkül – kizárólag a jelen 

szerződés teljesítésére használhatók fel. A fentiek a hatályos jogszabályok 

rendelkezéseinek megfelelően azok keretei között alkalmazhatók. 

18. Minden know-how, amely a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal kapcsolatban a 

Szállítótól a Megrendelő birtokába kerül vagy tudomására jut, a Szállító szellemi alkotását 

képezi, és mint ilyen, üzleti titoknak tekintendő. Minden, az Megrendelő feladataival, 

működésével kapcsolatos olyan adat, körülmény, tény, információ, amely a Szállító 

tudomására jut, üzleti titoknak minősül, kivéve azokat, amelyek vonatkozásában a hatályos 

jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek. 

19. A szerződő felek írásban tájékoztatják az érintett munkatársaikat a jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségeikről és felelősséget vállalnak saját munkatársaik tekintetében a fenti 

kötelezettségek teljesítéséért.  

VIII.
Jogviták rendezése 

20. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 

tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos 

rendezés nem vezetett eredményre.  

IX. 
Egyéb rendelkezések 

21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., a Ptk., valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

22. Jelen szállítási szerződés a közbeszerzési pályázatban szereplő részletes árajánlattal együtt 

érvényes, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen szerződés csak 

a felek közös megegyezésével és csak a teljesítést megelőzően, írásos formában 

módosítható.  

Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2018. ………………. 

 .................................................................   ................................................................. 

 .................................................................  

        HOLZMÖBEL 2012 Kft.                               …………………….. 
      Képviseli: Szalainé Mihucza Zita  Képviseli: …………………… 

   ügyvezető       ügyvezető 
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V. 
SEGÉDLETEK 

Az ajánlatkérő jelzi, hogy az alábbi mellékleteket csak tájékoztatás és az ajánlatok 
könnyebb elkészítése érdekében bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A 
mellékletekben megadott formanyomtatványokhoz képest az ajánlattevők eltérő 
nyilatkozatokat is használhatnak, a mellékletek felhasználása nem kötelező.  

A mellékletek közül az EKR-be felcsatolni pdf formátumban csak azokat kell, 
amelyeknek a fejlécében ez szerepel, a többi minta az EKR tartós üzemzavara miatti papír 
alapú benyújtás esetén alkalmazandó! 
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AJÁNLATI ADATLAP - Felolvasólap 
„Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére”

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

1. Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………. 

2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): …………………………………………………. 

3. Ajánlattevő képviselője: …………………………………………………..…………. 

 Telefon: …………….………..Telefax: ………………E-mail: ……………..……… 

AJÁNLAT ADATAI I. rész

Az eljárásban az ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított képviselőjeként nyilatkozom, hogy 

az alábbi ajánlatot tesszük:

1. Ajánlati ár (HUF) HUF, nettó 

2. Teljesítési határidő (nap) 
naptári nap  

3. Vállalt jótállási idő (hónap) 
hónap 

4. Vállalt rendelkezésre állási idő (óra) 
óra 

AJÁNLAT ADATAI II. rész

Az eljárásban az ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított képviselőjeként nyilatkozom, hogy 

az alábbi ajánlatot tesszük:

1. Ajánlati ár (HUF) HUF, nettó 

2. Teljesítési határidő (nap) 
naptári nap  

3. Vállalt jótállási idő (hónap) 
hónap 

4. Vállalt rendelkezésre állási idő (óra) 
óra 

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 

Ajánlattevő 

cégszerű aláírása
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INFORMÁCIÓS ADATLAP 

„Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére”
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

AJÁNLATTEVŐ 

Neve: 

Székhelye: 

Adószáma:  
Cégjegyzékszáma:  
Telefonszáma:  
Fax-száma:  
E-mail:  
Bank neve:  
Bankszámla száma:  
Vezető tisztségviselő neve: 

Címe: 
Telefonszáma: 
Fax-száma: 
E-mail: 

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

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 
Ajánlattevő 

cégszerű aláírása
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N Y I L A T K O Z A T 

a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

62. § (1) és (2) bekezdés tekintetében 

Alulírott 

Név:_______________________________________________________________________ 

Székhely: __________________________________________________________________ 

Telefon/fax: ________________________________________________________________ 

E-mail cím: _________________________________________________________________ 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában ezennel kijelentem, 

hogy a fent nevezett ajánlattevő, 

nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá, azaz: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 

törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 

szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 

kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 

bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 

érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 

kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 

terrorizmus finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 

szerinti kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 

közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 

bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 

ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 

megfizetésére halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
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szerint hasonló helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési 

eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 

eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 

jogerősen korlátozta; 

g)1 közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 

véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált 

döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 

közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h)2 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; 

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 

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 

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; 

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, 

kb)3 olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

1 Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 4. 
2 Megállapította: 2016. évi CLX. törvény 18. § (1). Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 5. 
3 Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 6. 



30

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; 

l)4 harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 

esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak 

megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított 

és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság 

által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

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; 

n)5 a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben 

meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 

versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 

véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott 

jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 

versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - 

megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az 

ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, 

ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges 

ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az 

EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, 

a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. 

§ (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 

p)6 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben 

részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél 

nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak 

megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította; 

q)7 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának 

megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben 

meghozott határozata megállapította. 

Kbt. 62.§ (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, 

alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 

társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 

felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 

döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a 

büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az 

elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel 

szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető 

tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén 

4 Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 7. 
5 Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 8. 
6 Megállapította: 2016. évi CLX. törvény 18. § (2). Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 9. 
7 Beiktatta: 2016. évi CLX. törvény 18. § (3). Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 10. 
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annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének 

tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

 ………..………………. 

(cégszerű aláírás) 
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NYILATKOZAT 
(Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerint) 

a) Alulírott …………………………………………..… (név), mint a(z) ……..………………………… 

(ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője 

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

hogy az általam képviselt Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek.

b) Alulírott ………………………………………… (név), mint a(z) 

……..………………………………………(ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője 

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

hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. 

A b) nyilatkozat esetén: 

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) pontja 

szerint definiált tényleges tulajdonos(ok)8 adatai a következők9: 

Név: Állandó lakóhely:

8  Tényleges tulajdonos: 

(Pénzmosásról szóló tv. 3. § r) pont):
 ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy 
a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 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,
 rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
 rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
 rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 
 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka 
felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

9A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők
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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) pontja 

szerint definiált tényleges tulajdonosa nincs az ajánlattevő cégnek.

……………………, …. év ………….. hó … nap 

 ………………………………………. 

 képviseletre jogosult aláírása 
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NYILATKOZAT 

(Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint) 

a) Alulírott ………………………………………… (név), mint a(z) 

……..……………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, 

székhelye) Ajánlattevő képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja vonatkozásában 

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

hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik. 

b) Alulírott ……………………………………………… (név), mint a(z) 

……..…………………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, 

székhelye) Ajánlattevő képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja vonatkozásában 

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

hogy az alábbi jogi személy(ek)/ személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkezik 
az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal10: 

Név: Székhely: 

Kijelentem, hogy a fentiekben megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

……………………, …. év ………….. hó … nap 

 ………………………………………. 

 képviseletre jogosult aláírása 

10 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek.
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NYILATKOZAT 
Kbt. 67.§ (4) bekezdésére vonatkozóan

Alulírott ………………………………………………………………………………….., mint 

a(z) …………………………..….……………........................................................................ 

(székhely: .............................................…….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője, a HOLZMÖBEL 2012 Kft, mint ajánlatkérő által „Faipari gépek 

beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére” tárgyban kiírt, Nemzeti eljárásrendben lefolytatott 

Kbt. 81.§ szerinti közbeszerzési eljárásban a Kbt. 58. §-a alapján az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) 

bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá kijelentem, hogy 

az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. 

§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. 

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 
Ajánlattevő 

cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT

(Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint) 
(Az EKR rendszerbe pdf formában csatolandó) 

a) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………….………………………………………………….. (cég 
megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője 

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

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének 
(részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat:11

aa) Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) 
pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi 
alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés 
tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: 

Az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozó (név, székhely/lakcím) 

A közreműködéssel érintett rész (ld. a. 
pont) megjelölése

ab) Kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez a bevonni kívánt alvállalkozó(k) még nem 
ismert(ek).

b) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) 
…………………………………. ………………………………………………….. (cég 
megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője 

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

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe 
alvállalkozót.

……………………, …. év ………….. hó … nap 

 ………………………………………. 
 képviseletre jogosult aláírása 

11A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők



NYILATKOZAT 

A Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírtak szerint 
(EKR-be csatolandó pdf formában) 

A HOLZMÖBEL 2012 Kft. „Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő cég 

megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

n y i l a t k o z o m 

hogy az ajánlattételi felhívás ………………………. pontjában meghatározott alkalmasság 

igazolására az alábbi …………………………….. (név) szervezetet (személyt) veszem igénybe.

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 
Ajánlattevő 

cégszerű aláírása
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

„Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére”
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Alulírott                                                                                                                         név)  mint a 

…………………………………………………………(cég megnevezése, címe), kötelezettség 

vállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy a „Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL 

Kft részére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és a dokumentációban, 

valamint az eljárás során keletkezett iratokban meghatározott követelményeket megismertük, 

azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk. Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás 

alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződésekben saját 

magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a 135. § (1) és (6) bekezdése és a 127. § (1) 

bekezdése és 135. § (11) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 

Vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:  

� mikro-,  

� kis- vagy  

� középvállalkozásnak 

� egyéb 

minősül12. 

A szerződéses feltételeket tudomásul vesszük, kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük. 

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 
Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 

12 A megfelelő aláhúzandó!
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NYILATKOZAT 

„Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére”
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 .................................................................. (név) 

 .......................................................... (székhely) 

 ............................................... (ügyvezető neve) 

Az ajánlati dokumentációban meghatározott szerződéses feltételeket/tervezetet elfogadom. 

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 
Ajánlattevő 

cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT 

„Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére”
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 .................................................................. (név) 

 .......................................................... (székhely) 

 ............................................... (ügyvezető neve) 

Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés csak a 

Kbt. 141. §-ban meghatározott esetekben módosítható. 

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 
Ajánlattevő 

cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT 

„Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére”
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője, a HOLZMÖBEL 2012 Kft., mint ajánlatkérő által „Faipari 

gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére” tárgyú uniós eljárásrendben lefolytatott Kbt. 81.§ 

szerinti eljárásban nyilatkozom, hogy a papír alapon benyújtott ajánlat és az elektronikus úton (pdf 

formátumban) benyújtott ajánlat egymással mindenben megegyezik.  

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 
Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 
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AJÁNLATTÉTELI ŰRLAP 
„Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére”

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
(Az EKR-be pdf formában csatolandó) 

Miután áttanulmányoztuk a teljes ajánlati dokumentációt, annak mellékleteivel együtt, 

alulírottak ajánlatot teszünk a lapmegmunkáló üzem létesítésére és a gépészet beszerzésére, 

telepítésére.

Ajánlattevő neve, címe:

A B C

Megnevezés (tartalma a műszaki leírásban 

meghatározott követelményeknek megfelelően az 

eljárás I. részére vonatkozóan) 

Mennyiség Nettó 

egységár (Ft) 

Nettó érték 

(Ft)  C = A * B

Tömörfa üzem gépei, berendezései

- CNC megmunkáló központ

- Szorítógerendás táblafelosztó gép

- Kétasztalos körcsapozó gép

- Oszcilláló fúrógép

- Csiszológép

AJÁNLAT ADATAI I. rész

Az eljárásban az ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított képviselőjeként nyilatkozom, hogy 
az alábbi ajánlatot tesszük:

1. Ajánlati ár összesen (HUF) HUF, nettó 

2. Teljesítési határidő (nap) naptári nap  

3. Vállalt jótállási idő (hónap) hónap 

4. Vállalt rendelkezésre állási idő (óra) óra 
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A B C

Megnevezés (tartalma a műszaki leírásban 

meghatározott követelményeknek megfelelően az 

eljárás II. részére vonatkozóan) 

Mennyiség Nettó 

egységár (Ft) 

Nettó érték 

(Ft)  C = A * B

Tömörfa üzem gépei, berendezései

- Központi elszívó rendszer

AJÁNLAT ADATAI II. rész

Az eljárásban az ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított képviselőjeként nyilatkozom, hogy 
az alábbi ajánlatot tesszük:

1. Ajánlati ár összesen (HUF) HUF, nettó 

2. Teljesítési határidő (nap) naptári nap  

3. Vállalt jótállási idő (hónap) hónap 

5. Vállalt rendelkezésre állási idő (óra) óra 

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 
Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 



44

MEGHATALMAZÁS13

„Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére”
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

(releváns esetben az EKR-be pdf formában csatolandó) 

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………… (cég megnevezése és 
székhelye) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője  

meghatalmazom 

………………………… -t (anyja neve: …………………………, születési hely és idő: 
…………………………, lakcím: …………………………, szem. ig.: ……………….), hogy a 
HOLZMÖBEL 2012 Kft. által kiírt „Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére”
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan a(z) ………………………… (cég megnevezése) 
ajánlattevő nevében írásbeli nyilatkozatot tegyen, és az ajánlat részeként valamennyi nyilatkozatot, 
dokumentumot, okiratot aláírja. 

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

…………………………    ………………………… 
      meghatalmazott                   meghatalmazó     

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név: …………………………………….  Név: ……………………………………. 
Lakcím: …………………………………  Lakcím: ………………………………… 
Szem. ig. szám: …………………………  Szem. ig. szám: ………………………… 

13 Jelen meghatalmazást ajánlattevőnek csak abban az esetben kell benyújtania, amennyiben az ajánlatban aláíróként 
nem az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője szerepel.  
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A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek 

az ajánlatkérő felhívására az alábbi igazolásokat köteles benyújtani.* 

(Az ajánlatkérő felhívására az igazolások pdf formában az EKR-be csatolandóak) 

*Az igazolások kitöltésére és benyújtására az ajánlati dokumentáció benyújtásával egyidejűleg is 

van lehetőség. 
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IGAZOLÁS 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében  

Alulírott ………………..………., (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 

utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. 

§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy: 

a 2015, 2016. években a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételem: 

I. rész Közbeszerzés tárgya szerinti 
nettó árbevétel (HUF) 

1. 2014  

2. 2015  

3. 2016  

 Átlag (1.+2.+3.)/3:  

II. rész Közbeszerzés tárgya szerinti 
nettó árbevétel (HUF) 

1. 2014  

2. 2015  

3. 2016  

 Átlag (1.+2.+3.)/3:  

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 
Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 
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*Az igazolások kitöltésére és benyújtására az ajánlati dokumentáció benyújtásával egyidejűleg is 
van lehetőség. 

I G A ZO L Á S  

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a megelőző évek 
azonos tárgyú legjelentősebb szállításairól (I. rész / II. rész – a megfelelő aláhúzandó)  

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő / közös ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet14

az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés 

és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy 

Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három évben a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó 

legjelentősebb szállításaim az alábbiak voltak: 

Sor-
szám: 

A szerződést 
kötő másik 

fél 

Az 
ellenszolgáltatás 

nettó összege 
(HUF)

Teljesítés 
helye, ideje 

Munka 
megnevezése

Kapcsolattartó 
neve, 

elérhetősége 

A teljesítés az 
előírásoknak 
megfelelően 
történt-e? 

1.  

2.  

3.  

4.  

………………………, ………….. év ………………… hó ……….. nap 

….……………………………………………......... 
Ajánlattevő 

cégszerű aláírása

14 A megfelelő aláhúzandó! 
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VI. 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
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„Faipari gépek beszerzése a HOLZMÖBEL Kft részére” 
tárgyú közbeszerzési eljárás műszaki leírása 

1. A tömörfa üzembe telepítendő gépek elvárt műszaki tartalma: 

� CNC megmunkáló központtal szemben elvárt műszaki követelmények: 

o on-line adatátviteli lehetőség 

o rendelkezzen felhő alapú adatmentési lehetőséggel, felhő alapon adjon 

információt a gép állapotáról 

o a CNC felsőmaró gép vezérlése rendelkezzen irodai szoftvercsomaggal és 

ugyanazon szoftverek fussanak a gép vezérlőfelületén. A megmunkáló 

programokat *.mpr illetve *.mprx formátumban állítsa elő. 

o a gép adjon lehetőséget dinamikus helykirakásra, azaz adjon lehetőséget 

aszimmetrikus hosszúságú munkadarabok megmunkálására 

o a gép főorsója rendelkezzen rezgésszenzorral, a szenzor adatok legyenek 

szoftveresen kiértékelhetők 

o a gép fúróaggregátja rendelkezzen véghelyzetrögzített fúróorsókkal és 1500- 7500 

1/min változtatható fordulat tartományú fúróorsókkal 

o A berendezés legalább 2 db maróorsóval rendelkezzen. 1 db 5 tengelyes legalább 

15 kW teljesítményű és 1 db ETP rögzítésű legalább 6 kW teljesítményű orsóval 

o A gépasztal vákuumellátása legalább 550 m3 teljesítményű vákuummal 

rendelkezzen 

o klíma a kapcsolószekrényben 

o szünetmentes tápegység (a lapmegmunkálóhoz tartozó számítógép üzembiztos 

legalább 15 percig biztosítsa) 

o A gépasztal legyen alkalmas pneumatikus rögzítőelemek felfogatására 

vezetősínek alkalmazásával együtt. A pneumatikus rendszer automatikus alacsony 

– magasnyomás vezérléssel rendelkezzen. 

o vonalkód vezérlési lehetőség 

o kompatibilitás biztosítása az ajánlatkérő meglévő, Homag típusú gépeihez 

o tele, raszter asztalos kivitel 

o alkatrész hossz, min. 4000 mm 

o alkatrész szélesség, min. 1400 mm 

o nagy teljesítményű maró motor 

o min. 18 db-os szerszám tárhely 

o min. 11 db Y irányú fúró aggregát 

o min. 7 db X irányú fúró aggregát 

o min. 21 db függőleges fúró aggregát 

o 90°-ban állítható fűrész aggregát 

o nagy teljesítményű vákuumrendszer 

o A gép vezérlőszoftvere rendelkezzen ütközéskontroll szoftverrel, megy valós 

időben a tényleges megmunkálás előtt fut és védi a gép mechanikus egységeit. 

(ütközésfigyelő rendszer) 
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o A gép programozó szoftvere teljes öttengelyes programozási felülettel 

rendelkezzen, grafikus programozási lehetőséggel. 

o irodai munkahely 

o lézeres alkatrész pozícionálási lehetőség 

o szerszámátadó hely 

o pl: Homag Vantage BMG311/42/F/R 

� Táblafelosztó géppel szemben elvárt műszaki követelmények: 

o on-line és USB adatátviteli lehetőség 

o alkalmasság optimalizálási adatok fogadására 

o a gép rendelkezzen központi oldalrendező berendezéssel 

o a gép vezérlése legalább 21 colos kezelőfelülettel rendelkezzen full HD 

felbontással és érintőképernyővel 

o a berendezés szoftvere képes legyen 3D folyamatgrafikában a kezelő 

támogatására 

o a fűrészkocsi max előtolási sebessége legyen legalább 60 m/min 

o levegőszelepes gépasztal 

o etikett címke nyomtatás 

o optimalizáló program 

o kompatibilitás biztosítása az ajánlatkérő meglévő, Homag típusú gépeihez 

o klíma a kapcsolószekrénybe 

o A gépasztal acél hordozófelületébe ne legyenek kikönnyítések, melyek a gépvázat 

gyengíthetik. Az anyagmegfogó csipeszeknek megfelelő kimunkálás kizárólag az 

asztalbetétekben lehetséges. 

o szünetmentes tápegység (a lapmegmunkálóhoz tartozó számítógép üzembiztos 

legalább 15 percig biztosítsa) 

o az aggregát meghajtó motor teljesítménye legyen legalább 7,5 kW 

o a gép rendelkezzen legalább 6 db anyagmegfogó csipesszel 

o a gép rendelkezzen optimalizálási lehetőséggel a szabászgép kezelőfelületén 

o min. 60 mm fűrészlapkiállás 

o min. 3000 mm vágáshossz 

o min. 3000 mm vágás szélesség 

o pl: Homag HPP 130/32/32 típusú szorítógerendás táblafelosztó gép 

� Kontaktcsiszoló géppel szermben elvárt műszaki követelmények: 

o a megajánlott berendezés 4 csiszolóaggregáttal, 1 portalanító kefe aggregáttal és 1 

db forgó lefúvató aggregáttal rendelkezzen a következőkben részletezett műszaki 

paraméterek szerint 

o kalibráló, kontaktcsiszolási lehetőség 

o kalibráló aggregát legalább 200 mm-es acél kalibráló hengerrel 

� a szalagméret legalább 2600 x 1400 mm-es legyen 

o keresztcsiszolási lehetőség 

o keresztcsiszoló aggregát belső lamella szalaggal 

� a szalagméret legalább 4800 x 150 mm-es 

� rendelkezzen frekvenciaváltós aggregáthatással 2 – 20 m/s sebesség 

tartományban 
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o kefés profilcsiszolási lehetőség 

o forgó és körbenfutó tányérkefe aggregát, egyenként legalább 180 mm átmérőjű 

tányérokkal 

� legalább 19 db tányérkefével, gyorscserélővel  

� a körbefutás legyen 2 irányú, a tányérkefék forgása egyirányú 

� rendelkezzen frekvenciaváltós aggregáthatással 5 - 25 m/s sebesség 

tartományban 

o hossz, profilcsiszolási lehetőség 

� szalagméret legalább 2620 x 1400 mm 

� rendelkezzen frekvenciaváltós aggregáthatással 1,8 - 18 m/s sebesség 

tartományban 

o a kereszt és hosszcsiszoló aggregátok rendelkezzenek szegmentált 

nyomógerendával 

� a szegmensek vezérlése legyen elektromos és a szegmensek legyenek 

elektromágneses működtetésűek. A pneumatikus működtetés nem 

elfogadott! 

� a szegmensek tegyék alkalmassá a gépet max. 2 mm vastagságkülönbség 

kiegyenlítésére 

o munkadarab lefúvató rendszer 

o min. 1350 mm-es munkaszélesség 

o átmenő szállító szalag 

o szállító szalag tisztító berendezéssel 

o gépvázba épített kapcsolószekrény 

o 3-150 mm között motorikusan állítható aggregátok 

o beépített ipari számítógép TFT kezelőfelülettel, programtárolással 

o szalag lefúvató berendezés munkadarab függő vezérléssel 

o a berendezés rendelkezzen vákuumasztallal 

o a berendezés rendelkezzen energia – management rendszerrel, azaz legyen 

alkalmas energiamegtakarításra a gazdaságos üzemeltetés érdekében 

o a csiszológép kiegészítéseként az alábbi csiszolóaggregát szállítása követelmény: 

� síkcsiszoló aggregát állvánnyal, felfogó aggregáttal, frekvencia váltóval és 

oszcilláló berendezéssel 

� az egység legyen alkalmas egyenes élek csiszolására és legalább 2300 x 

80 mm csiszolószalag fogadására 

o pl: Heesemann MFA Impression csiszológép 

� Körcsapozó géppel szermben elvárt műszaki követelmények: 

o dupla asztalos (kétoldalas) megmunkálási lehetőség 

o masszív, öntöttvas gépváz 

o egymástól függetlenül magasságban állítható és dönthető gépasztal 

o kiszakadás-mentes megmunkálási lehetőség 

o pneumatikus leszorítás 

o max. csapszélesség: 100 mm 

o max. csapvastagság: 30 mm 

o max. csaphossz: 50 mm 

o minimális motorteljesítmény 2kW 
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o pl: PADE TF duplaasztalos körcsapozó 

� Oszcilláló fúrógéppel szemben elvárt műszaki követelmények: 
o stabil gépváz 
o 2 db, egymástól független munkaasztal, váltakozó munkamenettel 
o pneumatikus leszorítás 
o min. 20°-ig dönthető munkaasztal 
o min. 45°-ban elforgatható ütköző 
o függőleges állítási lehetőség, max. 100 mm 
o furatmélység, max. 80 mm 
o pl: PADE MO oszcilláló fúrógép 

2. Az egész üzemet kiszolgáló elszívó rendszer elvárt műszaki tartalma 

� Elszívó rendszerrel szemben elvárt műszaki követelmények:  
o Tömörfa megmunkáló üzemben, a jelenleg mobil elszívókról üzemelő gépekhez és 

az újonnan beszerzésre kerülő gépekhez, központi elszívó rendszer tervezése és 
telepítése. Az itt keletkező por és forgács transzportálása a központi elszívóba.  

o Közbenső szűrőberendezés 
o Ventilátorburkolat a szűrőberendezéshez 
o Ellenörző ajtó legalább 800x 800 mm 
o Forgócellás adagoló NZRS Típus 1070x665 
o Létra és podeszt 
o ventilátor legalább 28kW, Összesen legalább 80.000 m3/h 
o Vezérlőszekrény 
o Elszívó és transzport csőhálózat 
o Levegővisszatápláló légcsatorna rendszer 
o Szikraoltóval 
o Tiszta-szívott rendszerű, nagy hatásfokú (>80%), energiatakarékos kivitel 
o Hangszigetelt ventilátortér 
o Előírásoknak megfelelő számú robbanófelület, ellenőrző ajtó, valamint száraz 

tűzoltó vezeték és oltófejek 
o Minimum 3mm anyagvastagságú horganyzott acéllemezből készülő 

szűrőberendezés CE tanúsítvánnyal 
o Áramlásérzékelővel kiegészített transzport rendszerrel ellátott forgócellás adagoló 

a nyomásmentes, szabályozott por- és forgácskiadagoláshoz illetve szállításhoz. 
o Automata, frekvenciaszabályozott, központilag szabályozott vezérléssel 
o Megmunkáló gépenként pneumatikus elzáró reteszek, amely összhangban van a 

központi vezérlőegységgel. 
o Automata szűrőtömlő tisztítás és szűrőeltömődés felügyelet. 
o Biztonsági szintérzékelő a forgócellás adagoló fölé 
o Szűrőtömlők tisztítása rázómotoros kivitelben 
o Antisztatikus, BIA-M (elektromos feltöltődésmentes) minősítésű szűrőtömlőkkel 

ellátva 
o Levegő-visszatápláló légcsatorna rendszerrel, az előírásoknak megfelelő 

tűzvédelmi csappantyúval, téli-nyári üzemmódnak megfelelően 
o Elszívó- és transzport csőhálózat hosszkorcolt, 0,75-1,0 mm vastag horganyzott 

acélból 
o A megajánlott gép feleljen meg az MSZ-EN12779 szabványnak 
o Helyszíni felmérés szükséges! 
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3. Az esetleges termékmegjelölések csak a gépek könnyebb beazonosíthatósága érdekében 
történtek, azokkal bármilyen műszakilag egyenértékű gép is megajánlható. 

4. Az ajánlati árnak a gépek esetében tartalmaznia kell az ajánlatkérő székhelyére történő 
szállítást és üzembe helyezést is. 

5. Jelen eljárásban csak új gépeket lehet megajánlani. 

6. A megajánlott gépeknek rendelkezniük kell CE tanúsítvánnyal. 

7. A pályázathoz csatolni szükséges a megajánlott gépek műszaki, technikai leírását, amelyből a 
műszaki megfelelés egyértelműen megállapítható. A nyertes ajánlattevőnek a gyártó által 
hitelesített műszaki, technikai leírást is csatolnia kell. Amennyiben a gyártó külföldi és a 
műszaki leírás nem magyar nyelvű, akkor az eredeti idegen nyelvű műszaki leírás mellé annak 
magyarra fordított változatát is csatolni szükséges. A fordítást elegendő az Ajánlattevő 
képviselőjének hitelesítenie. 

8. Teljesítés helye: Magyarország, Gyula 

9. Az ajánlati árakat csak forintban kell megadni. Amennyiben Ajánlattevő devizában adja meg 
az ajánlati árat, akkor Ajánlatkérő a benyújtás napján érvényes MNB árfolyammal váltja át az 
forintra. Az árfolyam kockázatot az Ajánlattevő viseli, azaz ebben az esetben a benyújtott 
végszámla forint összegének az ajánlatban szereplő összeggel egyeznie kell. 


