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Árubeszerzés
II.1.4)

Rövid meghatározás:
„Textilipari gépek és kapcsolódó vállalatirányítási rendszer beszerzése” a közbeszerzési dokumentációban
részletezett specifikáció alapján, az alábbi részek szerint:
1.rész: Daraboló/szabászgép beszerzése.
2. rész: Hajtogató/terítőgép beszerzése.
3. rész: Hosszvarrat-készítő gép beszerzése.
4. rész: Vállalatirányítási rendszer beszerzése.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
1.rész: Daraboló/szabászgép beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
42710000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU33
A teljesítés fő helyszíne:
6239 Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 11.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Komfentextil Kft. részére beszerzendő eszköz beszerzése és üzembe helyezése
tárgyában a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikáció alapján.
Elnevezés: Daraboló/szabászgép.
Mennyiség: 1 db.
Ajánlattevő feladata továbbá az Áru sikeres üzembe helyezése, a Szerződés szerinti dokumentáció
leszállítása és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Ajánlattevő feladata továbbá az Áru legyártásához,
leszállításához és Üzembe Helyezéséhez szükséges összes, a Szerződésben az Ajánlattevő feladataként
meghatározott tervezési, engedélyeztetési, tanúsítási, kivitelezési, leszállítási, átadás-átvételi, tesztelési,
oktatási és egyéb munka elvégzése is.
Az Ajánlattevő Szerződés szerinti szállítási kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek
specifikusan nincsenek a Szerződésben megemlítve, de minden kétséget kizáróan következik a Szerződésből,
hogy az Áru leszállításához, Üzembe Helyezéséhez, valamint a Dokumentáció és egyéb dokumentumok
szállításához, valamint a teljesítés megvalósításához, azok Vevő általi megfelelő használatához ugyanannyira
szükségesek, mintha ezeket a tételeket a Szerződés kifejezetten említette volna.
Ajánlatkérő a betanítási kötelezettség kapcsán 2 fő részére, 40 órában kér oktatást a szerződéstervezet 2.3.3
pontja szerint.
Részletes elvárások és mennyiségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vágási magasság (milliméter [mm], a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint minimum 40 mm,
maximum 80 mm) / Súlyszám: 6

20/10/2017
S202
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2 / 12

HL/S S202
20/10/2017
415362-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

3 / 12

Ár - Súlyszám: Nettó Ft/db /10
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16 – 2017-00017 MIKRO-, KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE.

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő a II.2.7 pont vonatkozásában közli, hogy a szerződés időtartama azaz a teljesítési határidő 120
munkanap.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
2.rész: Hatjogató/terítőgép beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
42710000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU33
A teljesítés fő helyszíne:
6239 Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 11.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Komfentextil Kft. részére beszerzendő eszköz beszerzése és üzembe helyezése
tárgyában a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikáció alapján.
Elnevezés: Hatjogató/terítőgép.
Mennyiség: 1 db.
Ajánlattevő feladata továbbá az Áru sikeres üzembe helyezése, a Szerződés szerinti dokumentáció
leszállítása és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Ajánlattevő feladata továbbá az Áru legyártásához,
leszállításához és Üzembe Helyezéséhez szükséges összes, a Szerződésben az Ajánlattevő feladataként
meghatározott tervezési, engedélyeztetési, tanúsítási, kivitelezési, leszállítási, átadás-átvételi, tesztelési,
oktatási és egyéb munka elvégzése is.
Az Ajánlattevő Szerződés szerinti szállítási kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek
specifikusan nincsenek a Szerződésben megemlítve, de minden kétséget kizáróan következik a Szerződésből,
hogy az Áru leszállításához, Üzembe Helyezéséhez, valamint a Dokumentáció és egyéb dokumentumok
szállításához, valamint a teljesítés megvalósításához, azok Vevő általi megfelelő használatához ugyanannyira
szükségesek, mintha ezeket a tételeket a Szerződés kifejezetten említette volna.
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Ajánlatkérő a betanítási kötelezettség kapcsán 2 fő részére, 40 órában kér oktatást a szerződéstervezet 2.3.3
pontja szerint.
Részletes elvárások és mennyiségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Terítési magasság (milliméter [mm], a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint minimum 200
mm, maximum 400 mm) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: Nettó Ft/db / 10

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16 – 2017-00017 MIKRO-, KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE.

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő a II.2.7 pont vonatkozásában közli, hogy a szerződés időtartama azaz a teljesítési határidő 120
munkanap.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
3.rész: Hosszvarrat-készítő gép beszerzése
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
42710000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU33
A teljesítés fő helyszíne:
6239 Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 11.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés a Komfentextil Kft. részére beszerzendő eszköz beszerzése és üzembe helyezése
tárgyában a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikáció alapján.
Elnevezés: Hosszvarrat-készítő gép.
Mennyiség: 1 db.
Ajánlattevő feladata továbbá az Áru sikeres üzembe helyezése, a Szerződés szerinti dokumentáció
leszállítása és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Ajánlattevő feladata továbbá az Áru legyártásához,
leszállításához és Üzembe Helyezéséhez szükséges összes, a Szerződésben az Ajánlattevő feladataként
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meghatározott tervezési, engedélyeztetési, tanúsítási, kivitelezési, leszállítási, átadás-átvételi, tesztelési,
oktatási és egyéb munka elvégzése is.
Az Ajánlattevő Szerződés szerinti szállítási kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek
specifikusan nincsenek a Szerződésben megemlítve, de minden kétséget kizáróan következik a Szerződésből,
hogy az Áru leszállításához, Üzembe Helyezéséhez, valamint a Dokumentáció és egyéb dokumentumok
szállításához, valamint a teljesítés megvalósításához, azok Vevő általi megfelelő használatához ugyanannyira
szükségesek, mintha ezeket a tételeket a Szerződés kifejezetten említette volna.
Ajánlatkérő a betanítási kötelezettség kapcsán 2 fő részére, 40 órában kér oktatást a szerződéstervezet 2.3.3
pontja szerint.
Részletes elvárások és mennyiségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Keresztfutás (mintaszélesség) X tengelyen (milliméter [mm], a Kbt. 77. § (1) bekezdés
szerint minimum 200 mm, maximum 400 mm) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: Nettó Ft/db /10

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16 – 2017-00017 MIKRO-, KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE.

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő a II.2.7 pont vonatkozásában közli, hogy a szerződés időtartama azaz a teljesítési határidő 120
munkanap.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
4.rész: Vállalatirányítási rendszer beszerzése
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
48800000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU33
A teljesítés fő helyszíne:
6239 Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 11.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
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Adásvételi szerződés a Komfentextil Kft. részére beszerzendő vállalatirányítási rendszer beszerzése és üzembe
helyezése tárgyában a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikáció alapján.
Elnevezés: Vállalatirányítási rendszer.
Mennyiség: 1 db.
Ajánlatérő a 4 rész esetében olyan „dobozos” termék beszerzését kívánja megvalósítani, amely az alábbi
feltételeknek megfelel.
Ajánlatkérő a megajánlott termékhez elektronikus formában kér felhasználói kézikönyvet.
Ajánlatkérő 36 hónap jótállást kér, továbbá a hét minden napján 0-24 órában rendelkezésre állást, valamint hiba
bejelentésétől számított 3 munkanapos határidőn belüli hibajavítást vár el a nyertes ajánlattevőtől.
Ajánlatkérő térben és időben korlátlan, felhasználószámban 10 (tíz) darab konkurens userre, míg a
gyártás, logisztika és a kontrolling modul esetén 5 (öt) darab konkurens userre korlátozott, nem kizárólagos
felhasználási jogot vár el.
Ajánlattevő feladata továbbá a vállalatirányítási rendszer testre szabása, interfészelése és Ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátása, üzembe helyezése és a Szerződésben meghatározott, a Rendszer Szerződés
szerinti adásvételéhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások teljesítése. AJánlatkérő az Ajánlattevő részére eladja,
Ajánlatkérő Ajánlattevőtől a Szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint megvásárolja a
Rendszert és a kapcsolódó szolgáltatásokat.
Ajánlattevő feladata továbbá, hogy az Ajánlatkérő feladatát képező, a Rendszer adásvételéhez kapcsolódó
szolgáltatások magukba foglalják a Rendszer sikeres üzembe helyezését, a kapcsolódó dokumentáció
rendelkezésre bocsátását és egyéb kapcsolódó szolgáltatások (így különösen terméktámogatás és oktatás)
nyújtását. Ajánlattevő feladatát képezi a Rendszer leszállításához és Üzembe Helyezéséhez szükséges összes,
a Szerződésben az Ajánlattevő feladataként meghatározott tervezési, fejlesztési, átadás-átvételi, tesztelési,
adatmigrációs, oktatási és egyéb munka elvégzése is.
Ajánlattevő feladata továbbá, hogy a Szerződés szerinti Végátvételi Teljesítésigazolás kiállítása napjától
számított 36 (harminchat) hónapig térítésmentesen online és telefonos helpdesk szolgáltatást biztosít
Ajánlatkérő részére munkanapokon 8:00 órától 18:00 óráig terjedő időtartamban. E kapcsolódó szolgáltatás
ellenértékét a Rendszer vételára magában foglalja.
Ajánlattevő a Szerződés szerinti szállítási kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek
specifikusan nincsenek a Szerződésben megemlítve, de minden kétséget kizáróan következik a Szerződésből,
hogy a Rendszer leszállításához, Üzembe Helyezéséhez, valamint a Dokumentáció és egyéb dokumentumok
szállításához, valamint a teljesítés megvalósításához, azok Ajánlatkérő általi megfelelő használatához
ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a Szerződés kifejezetten említette volna.
Ajánlatkérő a betanítási kötelezettség kapcsán 10 fő részére, 56 órában kér oktatást a szerződéstervezet 2.2
pontja szerint.
Részletes elvárások és mennyiségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Tartalmaz-e a megajánlott termék integrálva pénzügyi modult? (igen/nem) / Súlyszám:
4
Minőségi kritérium - Név: Tartalmaz-e a megajánlott termék integrálva mobil alkalmazást? (igen/nem) /
Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: Nettó Ft/db / 11

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
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A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16 – 2017-00017 MIKRO-, KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE.

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő a II.2.7 pontja vonatkozásában közli, hogy a szerződés időtartama azaz a teljesítési határidő 120
munkanap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. §(1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az
eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezet 1-16.§-ának megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési
Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint:
— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. és 9. §-ban
meghatározottak szerint kell benyújtania.
— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. és 11. §-ban
foglaltak szerint kell benyújtania.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni a
321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. § gb) pontjában meghatározottak szerint.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni 321/2015.
(X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. § gc) pontjában meghatározottak szerint.
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében:
— a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági
szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes
adóigazolást;
— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes
hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a ajánlattevő az adatbázisban nem
szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell
nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok
fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok kelte nem lehet korábbi az ajánlati
felhívás feladásának napjánál.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban
is benyújthatók.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 64. § is irányadó.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
AT-nek ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Kr.II. Fejezet szerint, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia
hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az AK által meghatározott alk.köv-nek.
AK felhívja a GSZ-ek figyelmét, hogy az alk.köv. előzetes igazolására, az eljárás ajánlattételi szakaszában
kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni; e körben AK nem veszi figyelembe az
ajánlatban becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alk.köv.hez kapcsolódó igazolást, egyéb –
nem a 321/2015.(X.30.) Kr.5.§ (1) bek.megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Valamennyi alk.köv. igazolása során a Kbt. 67. § és 69. § szerint kell eljárni.
A Kbt. 67. § (1) bek. szerint a GSZ csak arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alk.köv-ek
teljesülnek, az alk.köv. teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt
alk.köv-nek..
A GSZ az alk.köv. teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásokat az alk.köv. tekintetében az
AK Kbt. 69. § (4)-(5) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 67. § (3) bek. alapján ha az előírt alk,köv. az AT más szerv. kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szerv. részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti
nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alk.köv. tekintetében
– az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk.köv-nek történő megfelelést.
Az alk.köv-nek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bek. foglaltak is irányadók.
M/1. Valamennyi rész esetében.

20/10/2017
S202
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8 / 12

HL/S S202
20/10/2017
415362-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

9 / 12

AK Kbt. 69. § (4) bek-e szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1)
bek. a) pontja alapján az AF feladásától visszafele számított előző három év legjelentősebb szállításainak
ismertetését a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerinti formában igazolva
A referencianyilatkozat/igazolás tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintát a KD tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja alapján AK a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bek. alkalmazandó. Az együttes megfelelés a referencia
tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek az alkalmasság igazolásában
résztvevő felek referenciái összeadhatóak.
M/2. csak a 4. rész esetében.
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja alapján ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembereknek a megnevezését, képzettségét/ végzettségét, valamint szakmai tapasztalatát, akik a teljesítés
során bevonásra kerülnek.
AT ajánlatában nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelel az M/2. műszaki-szakmai alk.kövnek.
A Kbt. 69. § (4) – (6) bek alapján az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
AT-t felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
— a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely
nyilatkozatot azon GSZ-nek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja az
alábbi minimális adattartalommal.
o a teljesítésbe bevonni kívánt szakember neve,
o azon alk. köv. pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja az AT bevonni az adott szakembert a
szerződés teljesítésébe,
o szakember végzettségének megjelölése,
o szakmai gyakorlat időtartama (hónapokban),
— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia
kell a részletes szakmai gyakorlat bemutatását,
— a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát,
— a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszaszámított előző három évben az alábbi
előírás- és szerződésszerűen teljesített referenciával (együttes megfelelés):
Az 1. rész esetén olyan referenciával, amely legalább nettó 36 000 000 HUF értékű textilipari daraboló/
szabászgép szállítására vonatkozik.
A 2. rész esetén olyan referenciával, amely legalább nettó 20 000 000 HUF értékű textilipari hajtogató/terítőgép
szállítására vonatkozik.
A 3. rész esetén olyan referenciával, amely legalább nettó 85 000 000 HUF értékű textilipari hossz-varrat
készítő gép szállítására vonatkozik.
A 4. rész esetén olyan referenciával, amely legalább nettó 15 000 000 HUF értékű vállalatirányítási rendszer
szállítására vonatkozik.
Több rész megpályázása esetén a fenti referenciakövetelmények összeadódnak, azaz például az 1. és a 2.
rész megpályázása esetén AT-nek rendelkeznie kell legalább nettó 36 millió Ft értékű textilipari daraboló/
szabászgép és 20 millió Ft értékű textilipari hajtogató/terítőgép gép szállítására vonatkozó referenciával is, stb.
Több rész megpályázása esetén AT-nek nyilatkoznia kell, hogy melyik referenciát melyik részhez (1.,2. 3 vagy
4.) kívánja bemutatni.
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M/2. kizárólag a 4. rész esetében.
Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik:
Legalább 2 fő, felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) mérnök informatikus (vagy azzal egyenértékű) végzettségű
vállalatirányítási rendszer bevezetésében legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező, teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberrel.
A minimum követelményeket AK a KD-ban részletezi.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően
történik. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt megillető ellenértéket az Ajánlatkérő teljesítésigazolása, illetőleg
adott kifizetés jogosságát alátámasztó, teljesítésigazolásnak minősülő jegyzőkönyvei alapján kiállított
ajánlattevői számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással fizeti meg a nyertes
ajánlattevő számláján megjelölt bankszámlaszámra.
Ajánlatkérő a szerződések teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését, valamint a 2003.
évi XCII. törvény 36/A. §-t. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezetek tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) forrásait utófinanszírozással be
kívánja vonni a megkötésre kerülő szerződések finanszírozásába.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/11/2017
Helyi idő: 09:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 24/11/2017
Helyi idő: 09:00
Hely:
Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda.
1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. (23. ajtó).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
A bontás során Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is
érvényes szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz
szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
1) Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátja a Közbeszerzési Dokumentumokat
(továbbiakban: KD). A KD-t Ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától, korlátlanul és teljes
körűen, elektronikus úton, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a gazdasági szereplők számára. (Ajánlati
felhívás I.3) pont)
A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus
úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. „Elérés” alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített
regisztrációs adatlap kitöltését és annak az ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő megküldését, valamint
Ajánlatkérő általi visszaigazolását érti, vagy regisztrációs adatlap megküldés és ajánlatkérői visszaigazolás
hiányában ajánlattevőnek csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot jelentkezéséhez arról, hogy a
honlapon elérhető dokumentumokat az ajánlattételi határidő lejárta előtt elérte, azok letöltéséről gondoskodott.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások honlapra történő feltöltéséről csak azon Gazdasági Szereplőket
értesíti közvetlenül, akik érdeklődésüket az eljárás iránt Ajánlatkérőnél előzetesen jelezték. Egyéb esetekben
a Gazdasági Szereplő felelőssége, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő honlapját figyelemmel
kísérje és a folyamatában később feltöltött dokumentumokat letöltse. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
az eljárásban a Gazdasági Szereplő köteles azt bizonyítani, hogy a közbeszerzési dokumentumokat az
ajánlattételi határidő lejártáig elérte.
2) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
3) Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
4) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a KD tartalmazza.
5) A Kbt. 68. § (2) bek. alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlati felhívásban megadott címre
(Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda, 1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3.
(23. ajtó))közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
6) A 321/2015.(X. 30.) Kr.13.§ értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
7) Ajánlatkérő a 321/2015.(X. 30.) Kr.30.§ (4) bek. szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen
közbeszerzési eljárásban az M/1. és M/2. alkalmassági minimumkövetelményt szigorúbban határozta meg
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a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is
igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmény tekintetében.
8) Ajánlatkérő jelen eljárás valamennyi részét a Kbt.53.§ (5)-(6) bekezdései alapján feltételesen indítja meg,
tekintettel arra, hogy a beruházás pénzügyi fedezete még nem áll rendelkezésére.
9) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
10) A IV.2.6) pontban lévő 2 hónap 60 naptári napot jelent.
11) Jelen ajánlati felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos
közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015.(X. 30.) Kr. és a hatályos Ptk. előírásai
irányadóak.
12) Az Ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Molnár Zita (lajstrom szám: 00173).
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2017

20/10/2017
S202
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