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Magyarország-Pécs: Ipari gépek
2017/S 072-136807
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Termoplast Műanyagfeldolgozó Közkereseti Társaság
AK24542
Nagyhídi út 24.
Pécs
7630
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Siklósi Béla
Telefon: +36 72525058
E-mail: info@termoplast.hu
Fax: +36 72532955
NUTS-kód: HU231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.termoplast.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.termoplast.hu/kozbeszerzes
I.2) Közös közbeszerzés
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
http://www.termoplast.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Zoric Ildikó, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
Lajstromszám: 00158
Felszabadulás utca 38/A.
Siklós
7800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zoric Ildikó
Telefon: +36 72279200
E-mail: jougyved@gmail.com
Fax: +36 72279200
NUTS-kód: HU231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.termoplast.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.termoplast.hu/kozbeszerzes
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb műanyag termék gyártása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére a
GINOP-1.3.3-16/00001 azonosítószámú projekt keretein belül.
II.1.2) Fő CPV-kód
42000000
II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a Termoplast Kkt. részére a
GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és
beszállítói integrátorok támogatása konstrukció keretében a
GINOP-1.3.3-16/00001 azonosítószámú „Keményfedeles bőrönd- és
fröccsöntött bőrönd alkatrészgyártó kapacitások bővítése, beszállítói
készségek és versenyképesség fejlesztése, új hazai kkv beszállítók
integrációba vonása mellett a Samsonite – Kresz&Fiedler – TERMOPLAST –
PLASTICOR – SárrétPlast konzorciumnál” tárgyú projekt keretein belül.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Fröccsöntőgépek 1.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok)
42994200
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231
A teljesítés fő helyszíne:
7630 Pécs, Nagyhídi út 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Termoplast Kkt. részére a
GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és
beszállítói integrátorok támogatása konstrukció keretében a
GINOP-1.3.3-16/00001 azonosítószámú „Keményfedeles bőrönd- és
fröccsöntött bőrönd alkatrészgyártó kapacitások bővítése, beszállítói
készségek és versenyképesség fejlesztése, új hazai kkv beszállítók
integrációba vonása mellett a Samsonite – Kresz&Fiedler – TERMOPLAST –
PLASTICOR – SárrétPlast konzorciumnál” tárgyú projekt keretein belül:
1. 1 db Műanyagipari fröccsöntőgép.
Hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, 120 T záróerővel, csiga átmérő:
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45 mm, vezérelt hidraulikus maghúzóval.
2. 1 db Műanyagipari fröccsöntőgép.
Hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, 80 T záróerővel, csiga átmérő: 40
mm, vezérelt hidraulikus maghúzóval.
3. 1 db Műanyagipari fröccsöntőgép.
Hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, 50 T záróerővel, csiga átmérő: 30
mm, vezérelt hidraulikus maghúzóval.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre
szállítása, össze-, be-, és felszerelése, telepítése, szárazjáratása és a
használat betanítása valamint az előzőek végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.
Ajánlatot az ajánlati dokumentációban előírt minimális műszaki
paramétereknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb paraméterekkel
rendelkező termék megajánlásával lehet tenni. A részletes műszaki
specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A beszerezni kívánt
eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek,
szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek,
szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak
kell lenniük.
Ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni a beszerzés becsült értékét.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Felfogható szerszám
maximális mérete (mm-ben megadva) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. alszempont: 1. gép (120 T/D45 +
maghúzó): Felfogható szerszám maximális mérete (szélesség; mm-ben
megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. alszempont: 1. gép (120 T/D45 +
maghúzó): Felfogható szerszám maximális mérete (hosszúság; mm-ben
megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. alszempont: 2. gép (80 T/D40 + maghúzó):
Felfogható szerszám maximális mérete (szélesség; mm-ben megadva) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. alszempont: 2. gép (80 T/D40 + maghúzó):
Felfogható szerszám maximális mérete (hosszúság; mm-ben megadva) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.5. alszempont: 3. gép (50 T/D30 + maghúzó):
Felfogható szerszám maximális mérete (szélesség; mm-ben megadva) /
Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.6. alszempont: 3. gép (50 T/D30 + maghúzó):
Felfogható szerszám maximális mérete (hosszúság; mm-ben megadva) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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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-1.3.3-16 Beszállító mikro-,
kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása
konstrukció keretében a GINOP-1.3.3-16/00001 azonosítószámon
benyújtásra került pályázat.
II.2.14) További információk
Az ajánlati elemek azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati
elem nem lehet (min.), valamint legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál
még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt 10 pontot ad (max.)
alszempontonként: 2.1.: (min.470-max.575), 2.2.: (min.470-max.740),
2.3.: (min.420-max.490), 2.4.: (min.420-max.670), 2.5.: (min.320max.400), 2.6.: (min.320-max.500).
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Fröccsöntőgépek 2.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok)
42994200
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231
A teljesítés fő helyszíne:
7630 Pécs,Nagyhídi út 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Termoplast Kkt. részére a
GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és
beszállítói integrátorok támogatása konstrukció keretében a
GINOP-1.3.3-16/00001 azonosítószámú „Keményfedeles bőrönd- és
fröccsöntött bőrönd alkatrészgyártó kapacitások bővítése, beszállítói
készségek és versenyképesség fejlesztése, új hazai kkv beszállítók
integrációba vonása mellett a Samsonite – Kresz&Fiedler – TERMOPLAST –
PLASTICOR – SárrétPlast konzorciumnál” tárgyú projekt keretein belül:
1. 1 db Műanyagipari fröccsöntőgép.
Hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, 120 T záróerővel, csiga átmérő:
40 mm, vezérelt hidraulikus maghúzóval.
2. 1 db Műanyagipari fröccsöntőgép.
Hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, 80 T záróerővel, csiga átmérő: 40
mm.
3. 1 db Műanyagipari fröccsöntőgép.
Hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, 80 T záróerővel, csiga átmérő: 35
mm.
4. 1 db Műanyagipari fröccsöntőgép.
Hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésére, 50 T záróerővel, csiga átmérő: 30
mm.
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Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre
szállítása, össze-, be-, és felszerelése, telepítése, szárazjáratása és a
használat betanítása valamint az előzőek végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.
Ajánlatot az ajánlati dokumentációban előírt minimális műszaki
paramétereknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb paraméterekkel
rendelkező termék megajánlásával lehet tenni. A részletes műszaki
specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai
irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar
rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az
eszközöknek újaknak kell lenniük.
Ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni a beszerzés becsült értékét.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont Felfogható szerszám maximális
mérete (mm-ben megadva) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1. alszempont: 1. gép (120 T/D40 +
maghúzó): Felfogható szerszám maximális mérete (szélesség; mm-ben
megadva) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.2. alszempont: 1. gép (120 T/D40 +
maghúzó): Felfogható szerszám maximális mérete (hosszúság; mm-ben
megadva) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.3. alszempont: 2. gép (80 T/D40): Felfogható
szerszám maximális mérete (szélesség; mm-ben megadva) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.4. alszempont: 2. gép (80 T/D40): Felfogható
szerszám maximális mérete (hosszúság; mm-ben megadva) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.5. alszempont: 3. gép (80 T/D35): Felfogható
szerszám maximális mérete (szélesség; mm-ben megadva) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.6. alszempont: 3. gép (80 T/D35): Felfogható
szerszám maximális mérete (hosszúság; mm-ben megadva) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.7. alszempont: 4. gép (50 T/D30): Felfogható
szerszám maximális mérete (szélesség; mm-ben megadva) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.8. alszempont: 4. gép (50 T/D30): Felfogható
szerszám maximális mérete (hosszúság; mm-ben megadva) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 68
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 6
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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-,
kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása
konstrukció keretében a GINOP-1.3.3-16/00001 azonosítószámon
benyújtásra került pályázat.
II.2.14) További információk
Kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (min.), és legkedvezőbb
szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő
egyaránt 10 pontot ad (max.) alszempontonként: 2.1.: (min.470-max.575),
2.2.: (min.470-max.740), 2.3.: (min.420-max.490), 2.4.: (min.420max.670), 2.5.: (min.420-max.490), 2.6.: (min.420-max.670), 2.7.:
(min.320-max.400), 2.8.: (min.320-max.500).
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Szerelőszigetek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok)
39151200
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231
A teljesítés fő helyszíne:
7630 Pécs, Nagyhídi út 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Termoplast Kkt. részére a
GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és
beszállítói integrátorok támogatása konstrukció keretében a
GINOP-1.3.3-16/00001 azonosítószámú „Keményfedeles bőrönd- és
fröccsöntött bőrönd alkatrészgyártó kapacitások bővítése, beszállítói
készségek és versenyképesség fejlesztése, új hazai kkv beszállítók
integrációba vonása mellett a Samsonite – Kresz&Fiedler – TERMOPLAST –
PLASTICOR – SárrétPlast konzorciumnál” tárgyú projekt keretein belül:
6 db Egyedi gyártású, igény szerinti kialakítású, 2 munkahelyes
bőröndkerék szerelősziget.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre
szállítása, össze-, be-, és felszerelése, telepítése, próbaüzeme és a
használat betanítása valamint az előzőek végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.
Ajánlatot az ajánlati dokumentációban előírt minimális műszaki
paramétereknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb paraméterekkel
rendelkező termék megajánlásával lehet tenni. A részletes műszaki
specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Értékelési szempont indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel
meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)
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A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 4
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-1.3.3-16 Beszállító mikro-,
kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása
konstrukció keretében a GINOP-1.3.3-16/00001 azonosítószámon
benyújtásra került pályázat.
II.2.14) További információk
Ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni a beszerzés becsült értékét.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Alapanyag szárító
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok)
42716200
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231
A teljesítés fő helyszíne:
7630 Pécs, Nagyhídi út 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eszközbeszerzés adásvételi szerződés alapján a Termoplast Kkt. részére a
GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és
beszállítói integrátorok támogatása konstrukció keretében a
GINOP-1.3.3-16/00001 azonosítószámú „Keményfedeles bőrönd- és
fröccsöntött bőrönd alkatrészgyártó kapacitások bővítése, beszállítói
készségek és versenyképesség fejlesztése, új hazai kkv beszállítók
integrációba vonása mellett a Samsonite – Kresz&Fiedler – TERMOPLAST –
PLASTICOR – SárrétPlast konzorciumnál” tárgyú projekt keretein belül:
1 db Műanyag alapanyag szárító, 3 x 150 literes tartállyal.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre
szállítása, telepítése, valamint az előzőek végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.
Ajánlatot az ajánlati dokumentációban előírt minimális műszaki
paramétereknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb paraméterekkel
rendelkező termék megajánlásával lehet tenni. A részletes műszaki
specifikációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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Értékelési szempont indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel
meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
A beszerezni kívánt eszközök meg kell felelnie a vonatkozó európai
irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar
rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az
eszközök újnak kell lennie.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 3
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-1.3.3-16 Beszállító mikro-,
kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása
konstrukció keretében a GINOP-1.3.3-16/00001 azonosítószámon
benyújtásra került pályázat.
II.2.14) További információk
Ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni a beszerzés becsült értékét.
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:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok az eljárás
során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az
ajánlattevőnek – valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezetnek – ajánlatának benyújtásakor az Egységes Európai
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Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya
alá.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági
szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében az
ajánlatkérő által a Kbt. 69. §(4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és
az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a III és IV. Fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során
a 321/2015. (X.30.) Kr.8.§-16.§-ai alapján jár el.
A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi
hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki. A Hatóság a Kbt.
187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka) alpontjában foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és
egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján é s biztosítja
annak folyamatos elérhetőségét.
A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak az
eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek
kell lennie.
2. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített
ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozza meg,
azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 12. §alkalmazása alapján
minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon
kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján),
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.)
4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján, amennyiben
ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás
nincs folyamatban, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell
az ajánlat részeként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevő (továbbiakban AT), valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet a Kbt.67.§(1)bek. szerinti Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozat
benyújtására köteles,mely szerint megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) elfogadja a gazdasági
szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes
igazolása kapcsán, azaz az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz kitöltését. Az
alkalmasság igazolása a Kbt.69.§szerinti ajánlatkérői felhívásra – utólagos
igazolási kötelezettség körében -az alábbiak szerint történik:
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M/1. AT ismertesse a 321/2015.(.30.) Korm. rendelet 21.§(1)bek. a)pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 év a közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb
szállításait. Csatolandó a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2)bek.
szerinti igazolás vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (referenciaigazolás,
referencianyilatkozat)ki kell térnie legalább a teljesítés idejére(legalább
év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezésére
(kapcsolattartó neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe), a szállítás
tárgyára, saját teljesítés mértékére, AT választása szerint az 1-3. résznél a
szállítás mennyiségére, a 4. résznél az eszköz paramétereire, vagy a nettó
ellenszolgáltatás összegére, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A
referenciaigazolásból, referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell
derülnie az M/1. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülésének.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi
tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt
fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet AT konzorciumi tagként
vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a
Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is. M/1 alkalmassági követelménynek
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.65.§(6)bek.
foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,úgy AT
alkalmasságát aKbt.65.§.(7)bek. szerint köteles igazolni. Az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,továbbá köteles
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okirattal igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 24.§(1)bek. alapján.
Azokban az esetekben,amelyekben a 28.§. és 36.§-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott,a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre
vonatkozó,Kbt.69.§ szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást
lezáró döntést megelőzően,kizárólag azon ajánlattevők tekintetében
bevonni a bírálatba,amely ajánlattevőket AK az igazolások benyújtására
kívánt felhívni. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta,
az AK nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására,
hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK
felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el
vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás
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feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik:
1. ajánlati rész esetében legalább 1db a közbeszerzés tárgyára (műanyag
megmunkálására szolgáló gépek szállítása) vonatozó, szerződésszerűen
teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.)
Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább
2 db műanyag megmunkálására szolgáló gép szállítását igazolja, vagy
melynek összértéke eléri legalább a nettó 30 000 000 HUF-ot;
2. ajánlati rész esetében legalább 1db a közbeszerzés tárgyára (műanyag
megmunkálására szolgáló gépek szállítása) vonatozó, szerződésszerűen
teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.)
Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább
3 db műanyag megmunkálására szolgáló gép szállítását igazolja, vagy
melynek összértéke eléri legalább a nettó 30 000 000 HUF-ot;
3. ajánlati rész esetében legalább 1db a közbeszerzés tárgyára
(munkapadok szállítása) vonatozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres
műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§.
szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább 4 db munkapad
szállítását igazolja, vagy melynek összértéke eléri legalább a nettó 3 000
000 HUF-ot. Ajánlatkérő a munkapadok kifejezés alatt elfogad egy, vagy
több munkahelyes, bármilyen könnyűipari gyártási folyamathoz
kapcsolódó szerelő-gyártó asztal szállítására vonatkozó referenciát;
4. ajánlati rész esetében legalább 1db a közbeszerzés tárgyára (ipari
szárítógépek szállítása) vonatozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres
műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§.
szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább minimum 2x100
literes tartállyal rendelkező ipari szárítógép szállítását igazolja, vagy
melynek összértéke eléri legalább a nettó 2 000 000 HUF-ot. Ajánlatkérő
az ipari szárítógépek kifejezés alatt elfogad bármilyen ipari gyártási
folyamathoz kapcsolódó szárítógép szállítására vonatkozó referenciát.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon
belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma a felhívás feladásától
visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik. Amennyiben a
bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1. alkalmassági
követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő
megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap). Ilyen
esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell
megfelelnie az M1.alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb
feltételeknek is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes feltételeket a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlattétel, a
szerződés, a kifizetések pénzneme az 1.,2.,4.részek esetében EUR, a
3.rész esetében HUF. A pénzügyi fedezet részben saját forrásból, részben
a GINOP-1.3.3-16/00001 számú pályázat keretében (utófinanszírozásos
formában) EU forrásából biztosított. A támogatás mértéke a projekt
elszámolható költségének 50 %-a. Amennyiben Ajánlatkérő támogatásra
irányuló igénye elutasítására,vagy az igényeltnél kisebb összegben történő
elfogadására kerül,Ajánlatkérő az 1.részajánlati körben a pénzügyi
fedezetet,vagy kisebb támogatás megítélése esetén a támogatáson felüli
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részt saját forrásból biztosítja. Minden részajánlati körben az előteljesítés
megengedett. Ajánlatkérő 10 % előleget biztosít. Részszámlázás nem
biztosított. A kifizetés átutalással történik a Ptk. 6:130.§(1)-(2)bek.,a
Kbt.135.§(1),6)bek. és a 272/2014.(XI. 5.)Korm. alapján, a számla
kézhezvételtől számított 30 napon belül. A teljesítések során az
Art.36/A.§-a is alkalmazásra kerül.
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: 15/05/2017
Helyi idő: 11:00
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
Dátum: 15/05/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
7630 Pécs, Nagyhídi út 24.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései
szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint
meghatározott személyek lehetnek jelen.
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:
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A karakterkorlátozás miatt további információkat a közbeszerzési
dokumentumok tartalmaznak.
1. A közbeszerzési dokumentumok Kbt.57.§(2) szerinti elérése az
eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat
ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak el kell érnie. Kérjük az Ajánlattevőt, hogy a közbeszerzési
dokumentumokban rendelkezésre bocsátott átvételi igazolást kitöltve és
aláírva küldje meg az AK nevében eljáró kapcsolattartó részére az ajánlati
felhívás I.3 pontja szerinti elérhetőségre.
2. Az ajánlatokat az I.1.) pontban megadott címre lehet benyújtani a IV.2.2)
pontban megadott időpontig, személyes benyújtás esetén munkanapokon
9:00-15:00, az ajánlattételi határidő napján 9:00-11:00 között.
3. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M1, feltételek
vonatkozásában.
4. AK szerződéses mellékkötelezettségként mind a négy ajánlati rész
esetében késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, és jótállási
kötelezettséget határozott meg, melynek részleteit a dokumentáció
tartalmazza. A kötelező jótállás mértéke részenként rendre 24,24,12,12
hónap.
5. 7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt.66.§(5) bek.
szerint.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)
és(4)-(6) bek. vonatkozóan.
7. Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
8. Feltételes közbeszerzés: AK a 2.,3. és 4. részajánlati körben felhívja a
figyelmet a Kbt.53. § (6) bekezdésének alkalmazására.
9. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös
ajánlattevők vonatkozásában.
10. AK fenntartja a jogot a Kbt. 81.§(4)-(5) bekezdésének alkalmazására,
azaz az alábbiak szerinti értékelésre:
A bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár
aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a Kbt.72.§
szerinti eljárást.
Az ajánlatok bírálatát, az ajánlati nyilatkozatok alapján az ajánlatok
értékelését követően végezi el. Ebben az esetben csak az értékelési
sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy
több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
11. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevőnek az 1.,2 és 4.
rész vonatkozásában be kell mutatnia – a dokumentációban részletezettek
szerint – a megajánlott termék magyar nyelvű műszaki dokumentációját,
amely igazolja, hogy a termék megfelel műszaki leírásban szereplő –
minimálisan elvárt – műszaki tartalomnak, és amelyből az 1. és 2. rész
értékelésre kerülő műszaki paraméterei ellenőrizhetőek. Továbbá
ajánlattevőnek a dokumentációban részletezettek szerint szakmai ajánlatot
kell benyújtania.
12. Értékelési szempont: 1. és 2. ajánlati rész tekintetében a Kbt.76.§(2)
bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési
szempont. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során- minden ajánlati rész tekintetében – adható pontszám
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alsó és felső határa: 1-10 pont.A részszempontok értékelésének részletes
leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A pontszámok
kiszámítása az 1. résszempont esetében a fordított arányosítás módszer
szerint (KH útmutatójának (KÉ 2016. évi 147.szám; 21.12.2016.;1. sz.
melléklet A.1.ba) pontja), a 2. résszempont esetében arányosítás módszer
szerint (KH útmutatójának (KÉ 2016. évi 147.szám; 21.12.2016.;) 1.sz.
melléklet A.1.a) pontja) történik.
AK a 3. és 4. ajánlati rész tekintetében a Kbt.76.§ (2) bekezdés a) pont
alapján a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontot alkalmazza.
13. AK az eljárásban egyik részajánlati körben sem alkalmazza a Kbt. 75.§
(2) bekezdés e) pontját.
14. A jelen felhívás IV.2.6. pontjában szereplő 2 hónap alatt az számított
60 napot kell érteni, tekintettel a Kbt. 81.§(11) bekezdésére.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 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:
Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
10/04/2017

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136807-2017:TEXT:HU:HTML&src=0

2017.04.12.

