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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154672-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Sellye: Vegyipari gépek
2018/S 070-154672

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Agrokémia Sellye Zrt.
AK25230
Sósvertkei út -
Sellye
7960
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Zsolt
Telefon:  +36 73480020
E-mail: pappzsolt@agrosellye.hu 
Fax:  +36 73480818
NUTS-kód: HU231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.agrosellye.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.agrosellye.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.drkonya.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Kónya Ügyvédi Iroda
Szent János u. 2. 1/2.
Eger
3300
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya Tamás
Telefon:  +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu 
Fax:  +36 36426386
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.drkonya.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Dr. Kónya Ügyvédi Iroda

mailto:pappzsolt@agrosellye.hu
http://www.agrosellye.hu
http://www.agrosellye.hu
http://www.drkonya.hu
mailto:konya.ugyved@upcmail.hu
http://www.drkonya.hu
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Szent János u. 2. 1/2.
Eger
3300
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya Tamás
Telefon:  +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu 
Fax:  +36 36426386
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.drkonya.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezett

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építőipari kivitelezés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Eszközbeszerzés az Agrokémia Sellye Zrt.-nél

II.1.2) Fő CPV-kód
42993000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközbeszerzés az Agrokémia Sellye Zrt.-nél Oldatkészítő, ECSL Üzem technológia beszerzése.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
42993000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231
A teljesítés fő helyszíne:
7960 Sellye, Sósvertikei út 5.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Eszközbeszerzés az Agrokémia Sellye Zrt.-nél Oldatkészítő, ECSL Üzem technológia beszerzése adásvételi
szerződés keretében teljesítés helyére szállítva, beüzemelve, betanítással és bemutatással.
A Technológiának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

mailto:konya.ugyved@upcmail.hu
http://www.drkonya.hu
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2 db független, szakaszos üzemű, 10 m3-s hűthető, fűthető bekeverő tartállyal és 4 db 20 m3-s hűthető

sarsztartállyal rendelkező oldatkészítő (vizes és oldószeres oldat) technológiai sor kialakítása napi 60-80 m3

gyártási kapacitásra (3 műszakos munkarend esetén) IPAR 4.0. gyártásirányítási rendszerrel. A technológiához
kapcsolódó szilárd komponensek előkészítéséhez, beméréséhez és beadagolásához szükséges technológia,
valamint a gyártási volumenhez illeszkedő 5-20 L-s kannaméretű kiszereléshez csomagolástechnika kialakítása
a dokumentáció szerint.
2 db független oldatkészítő technológiai sor, a hozzá szükséges porbeadagoló, valamint csomagoló rendszerek
kialakítása.
Adatok:

— napi 60-80 m3 oldatkészítő kapacitás,
— oldószer alapú termék előállítása, kiszerelése,
— szerves oldószerek kezelése,
— IPAR 4.0 gyártásirányítási rendszer,
— bemutatás: dokumentált (jegyzőkönyves) bizonyítása annak, hogy a szállított technológiai sor képes a
felhasználási adatszolgáltatásnak megfelelő minőségi és mennyiségi paraméterek biztosítására,
— technológia: Adott gyártási mennyiségi igények kielégítésére alkalmas oldószeres gyártási technológiát
megvalósító eszközökből, azaz vegyipari berendezésekből, készülékekből és a köztük kialakított csővezeték-
rendszerből álló eljárástechnológiai rendszer összessége (technológiai sor).
Az új üzem az Agrokémia Selye Zrt. telephelyén, egy meglévő - jelenleg használatom kívüli - üzemépületben
kerül megvalósításra.
A 7960 Sellye, Sósvertikei út 1., hrsz.: 0328/3. szám alatti telek Sellye városközponti részétől délre, a város
határában, iparterületen helyezkedik el. Az Agrokémia Sellye Zrt. növényvédelmi termékek fejlesztésére,
gyártására szakosodott.
Az új üzemet úgy kell kialakítani, hogy a technológia kialakítása, a folyamatok és a minőség nyomon
követhetősége, a bizonylatolások rendszere feleljen meg az EU piacain szokásos és elvárt gyakorlatnak. (A
termékbiztonság és az egyenletes termékminőség érdekében alkalmazható módszerek két fő eleme a hatékony
gyártási műveletek és a hatékony ellenőrzés, melyek egymást kiegészítik, és egymásra hatással vannak.).
A tervezett kapacitás: 60 - 80 000 liter/nap.
Ezen projekt megvalósításával lehet elősegíteni az Agrokémia Sellye Zrt. EU piaci vevőkör igényeihez igazodó
kapacitásbővítését is. Jelen technológiai tervezéshez szervesen kapcsolódnak a villamos, a gépész és a
tartószerkezeti szakági tervezők által elkészített tervdokumentációk is.
A TECHNOLÓGIAI Tenderterv Dokumentáció összeállításának részei:
— ECSL Oldatkészítés,
— ECSL - Átmeneti tárolás,
— Szilárd anyag bemérés,
— Tartálypark,
— Kiszerelő sor,
— Erőátvitel,
— Irányítástechnika, műszerezés.
A tervezett üzem kialakításához a meglévő Oldatkészítő Üzem jelenlegi gyártási / termelés rendszere
szolgáltatja az alapot.
A technológia szakaszos üzemben működik. Az egyes termékek alapanyagait a kidolgozott receptúrák alapján

készítik elő. A gyártás egy 10 m3-es, tömegmérésre is alkalmas, fűthető-hűthető, keverővel ellátott tartályban
történik. Jellemzően először az alap oldószer (oldószerbázis esetén a megfelelő oldószer, vízbázisú technológia
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esetében víz) kerül bemérésre, majd kevertetés mellett adagolják be receptúra szerinti egyéb szilárd és
folyékony összetevőket.
A tartály mérőbélyegeken áll, így a szükséges alap- és segédanyagokat ennek segítségével mérik be. Az
oldódás hatékonyságát növelve az oldatot a receptúrában megengedett hőfokra melegítik és hőn tartják. Az
oldatot legalább egy órán keresztül kevertetik, mintavétellel győződnek meg az oldás tökéletességéről. Egyes
receptúráknál szükséges a pH beállítása az előírt tartományba.
További információ a dokumentációban.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás mértéke (Hó) Min. 0 hónap, max. 48 hónap / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Szállítás előteljesítésének mértéke (Naptári nap) Min. 0 naptári nap, max. 18 naptári
nap / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Technológiai javításhoz szükséges helyszíni szervizelés bejelentéstől kiszállásig tartó
időigénye (óra) Min. 2 óra, max. 5 / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Technológiához kapcsolódó gépészmérnök helyszíni konzultációra történő
megjelenési ideje a bejelentéstől számítva (óra) Min. 2 óra, max. 5 / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Technológiai gépsor szervizelését ellátó személyzet, szervizháttér megléte (min. 0 fő
max. 15 fő) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
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-1.2.1-16-2017-01000

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése értelmében feltételes közbeszerzést indított, amely eredményeként
létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő által a GINOP-1.2.1-16-2017-01000 azonosító
számú benyújtott projektjére vissza nem térítendő támogatásban részesül, és a Támogatási Szerződés
hatályba lép.

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:



HL/S S70
11/04/2018
154672-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 5 / 10

11/04/2018 S70
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 10

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének
a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §
(1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben,
másrészt megadja az eljárásban kért információkat. Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének
külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására
mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges
adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok
fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 2-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q)
pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti -véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát. (2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti -véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti -
jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes
európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1. Az Alkr. 19. § (1) a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi
pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől
származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő
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mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak -
legalább az alábbi tartalommal:
— a pénzforgalmi számla számlaszáma,
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
— volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 30 napot meghaladó sorba állítás az
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében foglaltak, továbbá az Alkr.
2-3. §, valamint az 5-7.§-ban foglaltak. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ha az elbírálás során az
ajánlatkérőnek kétsége merül fel nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének
megfelelően előírhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti igazolások benyújtását.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az
ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. A Dokumentumnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes
ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott
esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba
foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV.
része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie. Ha az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az
alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban
feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán
a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott.
Ezen minimumkövetelmény keretében Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt
pénzforgalmi számlákat nem vizsgálja.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1. Az Alkr. 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a jelen közbeszerzési eljárás tárgya
vegyipari berendezés és/vagy készülékek és/vagy eljárástechnológiai rendszer gyártása és/vagy tervezése, és/
vagy vegyipari csővezeték kiépítése”) szerinti szállításainak ismertetése.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
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— a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),
— a szállítás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),
— az ellenszolgáltatás összege (nettó értéke),
— a teljesítés idejét (kezdés és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést az Alkr. 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt
minimumkövetelményeknek való megfelelésnek.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pont alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A
bemutatott szakemberek önéletrajza, képzettséget igazoló bizonyítványa csatolandó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az
ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a M/1. M/2. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
A Dokumentumnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint
benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis
alkalmazásához szükséges adatokat.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes
ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott
esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba
foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV.
része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie. Ha az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az
alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban
feltüntetni. Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgya (vegyipari berendezés
és/vagy készülékek és/vagy eljárástechnológiai rendszer gyártása és/vagy tervezése, és/vagy vegyipari
csővezeték kiépítése”, szerinti szerződésszerűen teljesített referenciá(k)val, mely(ek)nek ellenértéke elérte
legalább 390 millió forintot, (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §. (3a) bekezdése alapján. Az alkalmasság
igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §. (1a) bekezdése alapján a referencia időszakban az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett szállításokat jelenti.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel, ajánlatkérő az
egyenértékű képzettség, végzettséget elfogadja:
— legalább 1 fő vegyészmérnök (min. 3 év szakmai tapasztalattal),
— legalább 1 fő gépészmérnök (min. 3 év szakmai tapasztalattal),
— legalább 1 fő gépésztervező (min. 3 év szakmai tapasztalattal),
— legalább 1 fő „Robbanásveszélyes berendezések tervezése, karbantartóinak és javítóinak műszaki vezetője”,
illetve „Robbanásbiztos villamos és nem villamos berendezés kezelők, javítók műszaki vezetője (ATEX94/9/
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EK, ATEX 99/92/EK)” szakképesítéssel és egyidejűleg Építményvillamossági területre érvényes (MV-ÉV)
Felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettség és szakmai
tapasztalat megléte útján.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlat, a szerződés és kifizetések pénzneme HUF. A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés,
ill. tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt (rész)számla ellenében
utófinanszírozással, átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon
belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. szerint.
Ajánlattevő jogosult kiállítani számlát az alábbi ütemezésekben:
— előlegszámla a teljes szerződéses összeg 30 %-ra,
— első részszámla az alapanyag és beépített eszközök, szerelvények rendelésekor 20 %-ra (50 %-ig),
— az egyes eszközök gyártásának befejezésekor a teljes szerződéses összeg 20 %-ra (70 %-ig),
— a telepítés helyszínére történő szállítást, beüzemelést és betanítást követően a teljes szerződéses összeg
100 %-ra, (amely összegből történik az előleg elsz.).
A szerződés bizt-ai: késedelmi és hibás telj. kötbér, telj. és jóltelj. bizt, előleg-visszafiz. bizt. Részl. a dok-ban.

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: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/05/2018
Helyi idő: 10:00

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: 17/05/2018
Helyi idő: 10:00
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Hely:
Dr. Kónya Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Szent János u. 2. ½.).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Külön meghívás nélkül a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak jelen lenni az ajánlatok
felbontásánál. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. §. (1), (2), (4) és (6) bekezdés is alkalmazandó.

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:
1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén
- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 131. §. (4) bek.).
2. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni.
3. A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy a (4) bekezdés szerint a
hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre is vonatkozik a hiánypótlási kötelezettség nem megfelelőség
esetében.
4. Az ajánlat benyújtására, a benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes
információkat, valamint egyéb további információkat a Dokumentáció tartalmazza, melyet ajánlatonként egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (Kbt. 57. § (2)
bekezdés)
5. Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot. A
többi ajánlat pontszámának meghatározása az 1. és 2. és 5 .szempont esetében a ponthatárok közötti egyenes
arányosítás módszereivel (a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2016. évi 147. számában,
2016. december 21-én jelent meg), a 3., 4., 6.. szempont esetében arányosítással.
A rész-szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal
szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő a legjobb
ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot tartalmazó ajánlatot adó a nyertes.
Minden egyes részszempontra adható pontszám: 0-10 pont.
6. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint
egyéb további információkat, amely jelen pont terjedelme nem enged kifejteni, a Dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlathoz csatolni kell:
— felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal,
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan,
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).
7. A szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással meghatározott
minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz.
8. Idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján annak magyar nyelvű
fordítását is be kell nyújtani.
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9. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben,
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő által megajánlott gép, berendezés, illetve kiegészítés és tartozék
terméklapját, a dokumentációban részletezettek szerint.
11. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Dr. Kónya Tamás (lajstromszám: 0030)
12. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, mértéke: 2 millió HUF Ak. számlasz. MKB Bank Zrt.-nél
vezetett 10300002-10584466-49020016 HUF. Az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé
alakul
13. Ajánlatkérő kizárja jelen eljárásban gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők
tekintetében.
14. A II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend, valamint a II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
megnevezésű pontokban meghatározott 1 HUF érték csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került
megjelölésre.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
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. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
10/04/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

