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I. BEVEZETÉS

Tisztelt Ajánlattevő!

A TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756 Borjád, Borjád külterület
066/2.) ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az alábbi tárgyban a Kbt. 113. §-a
szerint az alábbi tárgyban, a Kbt. 21. § (6) bekezdésére tekintettel:
„Tejipari berendezések (komplex technológia) beszerzése”.
Az összefoglaló tájékoztatás adatai: iktatószám: 13107-2/2018/001.; a közzététel napja:
2018/03/23.
Kérjük, hogy az eljárást megindító felhívás, a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések tartalmának áttanulmányozását
követően tegyék meg ajánlatukat!

B orj ád , 2018. év április hónap 5. napja

A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (4) és
(6) bekezdés a) pontja szerinti ellenjegyzés:

3

II. AZ AJÁNLATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

A) Az ajánlat formai kellékei (formai követelmények)
1. A csomagolással szemben támasztott követelmények. Az ajánlatokat írásban, zárt, sértetlen
borítékban kell benyújtani. Az ajánlatot tartalmazó borítékon (csomagon) fel kell tüntetni
legalább az alábbi szöveget: „AJÁNLAT a TS-TEJ Kft. ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában –
a borítékot (csomagot) az ajánlattételi határidő lejártáig felbontatni tilos!” Az ajánlatot
tartalmazó borítékot (csomagot) oly módon kell lezárni, hogy azon a jogosulatlan felbontás
jelei, illetve a felbontás kísérlete látható legyen.
2. Példányszámok. Az ajánlatot egy eredeti nyomtatott (papíralapú) példányban kell
benyújtani, továbbá teljes terjedelemben (szkennelt pdf-formátumban, a papíralapú
változattal mindenben egyező tartalommal) elektronikus adathordozón (pl. CD-n vagy
DVD-n). Eltérés esetén az eredeti, nyomtatott ajánlati példány tartalma az irányadó.
3. Címlap. Az ajánlatnak tartalmaznia kell címlapot (fedlapot), amelyen a következő adatok
szerepelnek legalább:
‒
‒
‒
‒

az „Ajánlat” megnevezés;
a közbeszerzési eljárás tárgya;
az ajánlattevő neve, székhelye;
az ajánlat keltezése.

4. Tartalomjegyzék. Az ajánlatnak az elején tartalmaznia kell tartalomjegyzéket. A
tartalomjegyzékkel kapcsolatban követelmény, hogy annak alapján az iratok (vagy
iratcsoportok) oldalszám alapján megtalálhatók legyenek.
5. Oldalszámozás, oldalak formai kellékei. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az üres
oldalakat nem kell számozni (de lehet), továbbá ha hibát vét az ajánlattevő, (pl. egy oldalt
elfelejt megszámozni) a számok melletti betűkkel is kiegészítheti a számozást.
6. Fűzés. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsólapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás
legalább egy része a matricán legyen. Amennyiben az ajánlat terjedelme szükségessé teszi, az
ajánlat több kötetben is benyújtható. A több kötetben történő benyújtás esetén az alábbi
követelményeket is kell figyelembe venni:
‒ A kötet fedlapján (címlapján) meg kell jelölni, hogy hány kötetből áll az ajánlat és az
adott kötet hányadik ezek közül.
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‒

‒

‒

Azon kötet(ek) esetében, amelyek nem a felolvasólapot tartalmazza (tartalmazzák),
nyilatkozatot kell csatolni a kötet elején a fedlapot (címlapot) követően, hogy az az
ajánlat részeként benyújtásra kerülő iratokat tartalmazza.
A felolvasólapot és a tartalomjegyzéket az első kötetben kell elhelyezni. A
tartalomjegyzék kötetenkénti bontásban tartalmazza az ajánlat részeként benyújtott
iratok megnevezését és oldalszámozását.
A kötetek sorszámozása folyamatos lehet, kötetenként nem kell a sorszámozást
elölről kezdeni.

7. A nyilatkozatokkal (igazolásokkal) kapcsolatos követelmények. A nyilatkozatokkal
(igazolásokkal) kapcsolatos formai követelmények a következők:
7. 1. Az ajánlattevőnek, az alvállalkozónak, illetőleg a kapacitást nyújtó szervezetnek az
általa tett nyilatkozatokat (igazolásokat) cégszerűen, illetve (cégszerű aláírás hiányában)
szabályszerűen alá kell írnia.
7.2. Az előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók (kivéve, ahol kifejezetten
eltérő előírás szerepel). Ezen túlmenően a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti dokumentum
eredeti példányban nyújtandó be.
7. 3. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

B) Az ajánlat tartalmi kellékei (tartalmi követelmények)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:
1. Felolvasólap. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza legalább a
következőket: ajánlattevő neve, címe (székhelye), valamint azon főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (az
eljárást megindító felhívásban az értékelési szempont körében meghatározott elemeket). A
felolvasólapon ezen túlmenően szerepelnie kell az ajánlattevő levelezési címének (ha az eltér
a székhelyétől), telefonszámának, telefaxszámának, valamint elektronikus levelezési címének
(email-címének), továbbá az adószámának (illetve ennek hiányában más adóazonosítónak).
Ha valamely elérhetőségi móddal az ajánlattevő nem rendelkezik, akkor azt a felolvasólapon
egyértelműen jelölni kell.
Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlatot tevő
adatait [ajánlattevő neve, címe (székhelye), levelezési címe (ha az eltér a székhelyétől),
telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe, adószáma, illetve ennek hiányában
más adóazonosító). Ha valamely elérhetőségi móddal az ajánlattevő nem rendelkezik, akkor
azt a felolvasólapon egyértelműen jelölni kell]. A felolvasólap első helyen tartalmazza azon
személy (szervezet) megjelölését, aki, illetőleg amely a közös ajánlatot tevők nevében
jogosult eljárni.

5

2. Közös ajánlattétel esetén az együttműködést szabályozó megállapodás („konzorciumi
megállapodás”). Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján más
ajánlattevővel, illetőleg ajánlattevőkkel közösen tesz ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell
együttműködést szabályozó megállapodást, amelyben a következőket kell legalább
rögzíteni:
‒
‒

‒

‒

A közös ajánlattevők (konzorciumi tagok) nevét, címét, képviseletre jogosult
megnevezését, adószámát, számlaszámát.
Azon konzorciumi tag (konzorciumi képviselő) megnevezését és meghatalmazására
vonatkozó nyilatkozatot, hogy milyen módon jogosult a közös ajánlattevők nevében
nyilatkozatot tenni, továbbá annak megjelölését, hogy a közbeszerzési eljárásban
ellátja a kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatokat (Ajánlatkérő a közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó dokumentumait, nyilatkozatait, jegyzőkönyveket stb. ezen
megnevezett és meghatalmazott konzorciumi képviselő részére küldi meg).
A szerződés teljesítésének megosztására vonatkozó adatokat: a konzorciumi tagok
által külön-külön teljesíteni vállalt részek felsorolását, valamint a vállalt teljesítés
százalékos mértékét.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a konzorciumi tagok a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.

3. Aláírási címpéldány (aláírásminta). Az ajánlathoz csatolni kell azon személyek aláírási
címpéldányát (címpéldányait), illetve aláírásmintáját (aláírásmintáit), akik az ajánlatban az
ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg a kapacitást nyújtó szervezet részéről az Ajánlatkérő
irányába jognyilatkozatot tesznek. Aláírási címpéldány (aláírásminta) abban az esetben
csatolandó kizárólag, ha az adott szervezet képviselőjének jogszabály erejénél fogva
rendelkeznie kell ilyen irattal.
4. Jogszabály és az eljárást megindító felhívás által megkövetelt dokumentumok. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell a jogszabály és az eljárást megindító felhívás által megkövetelt
igazolásokat, nyilatkozatokat. Az igazolások és nyilatkozatok jegyzékét a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák [II. C) pont].
5. Részletes ártáblázat. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott részletes ártáblázatot teljes körűen kitöltve (beárazva).
6. Meghatalmazás. Amennyiben a nyilatkozatok (igazolások) aláírására a cégjegyzésre (a
szervezet képviseletére) jogosult képviselő meghatalmazást ad, az ajánlatnak tartalmaznia
kell cégszerűen aláírt, illetőleg – cégszerű aláírás hiányában – legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást az adott személy részére.
7. A nem magyar nyelvű dokumentumokhoz kapcsolódó tartalmi elemek. Az ajánlattétel nyelve a
magyar. A nem magyar nyelvű dokumentumhoz fordítást kell csatolni. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Amennyiben az ajánlat tartalmaz nem magyar nyelvű dokumentumhoz kapcsolódó
fordítást, abban az esetben az ajánlat részeként nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek, hogy a
fordítások tartalmáért (a tartalom megfelelőségéért) felelősséget vállal. Nem szükséges a

6

nem magyar nyelvű dokumentumok benyújtása, valamint az ajánlattevői felelősségvállalási
nyilatkozat csatolása olyan dokumentumokhoz kapcsolódóan, amelyek a szakfordításról és
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű
fordításnak, illetőleg fordítás-hitelesítésnek minősülnek (és e minőségük megállapítható).
8. Műszaki adatlapok, gyártmánylapok csatolása. Az ajánlattevőknek a 4. értékelési részszempont
körében tett megajánlásához kapcsolódóan, a megajánlott termékekre vonatkozó, gyártótól
(forgalmazótól) származó azon gyártmánylapo(ka)t is be kell nyújtaniuk az ajánlatuk
részeként, amelyekből megállapítható a megajánlott termék megajánlott minőségi mutatója
(a kapacitás mértéke).
C) Nyilatkozatok és igazolások jegyzéke

Jogszabályi alap
(adott esetben)

Hivatkozás az
eljárást megindító
felhívás pontjára
(adott esetben)

Nyilatkozat, illetőleg igazolás megnevezése

A) Az ajánlattételhez kapcsolódó általános nyilatkozatok
Kbt. 66. § (5)
bekezdés
Kbt. 66. § (2)
bekezdés

Kbt. 66. § (4)
bekezdés

Kbt. 114. § (2)
bekezdés; Kbt. 67.
§ (1) bekezdés;
321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdés
Kbt. 114. § (2)
bekezdés; Kbt. 67.
§ (1) bekezdés;
321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdés

Felolvasólap [legalább a Kbt. 68. § (4) bekezdése, illetőleg
a II. B. 1) pont szerinti tartalmi elemekkel].
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Nyilatkozat arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e az ajánlattevő.
(Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlatot
tevőnek külön-külön kell e nyilatkozatot csatolnia).
B) A kizáró okokhoz kapcsolódó nyilatkozatok (igazolások)

m) pont

Az
ajánlattevőnek
egyszerű
nyilatkozatot
kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá.

m) pont

Csatolandó a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja
tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i)
pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglalt igazolás.

Kbt. 67. § (4)
bekezdés;
321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdés

m) pont

321/2015. (X. 30.)

m) pont

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok. (A nyilatkozatot akkor is be
kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő
a már ismert alvállalkozók megnevezését.)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
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Korm. rendelet 13.
§

ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Nyilatkozat csatolandó az ajánlatban arra vonatkozóan,
hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás vagy
nincs.
C) A pénzügyi és gazdasági alkalmassághoz kapcsolódó nyilatkozatok és igazolások
------D) A műszaki és szakmai alkalmassághoz kapcsolódó nyilatkozatok és igazolások
Kbt. 65. § (1)
bekezdés b) pont,
321/2015. (X. 30.)
Korábbi szállítás(ok) ismertetése/igazolása [A Kbt. 69. §
n) 2.
Korm. rendelet 21.
szerinti felhívás alapján csatolandó].
§ (1) bekezdés a)
pont, 21. § (1a)
bekezdés a) pont
E) A Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságra vonatkozó igazolások
Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban
szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs
szolgálattól
ingyenesen,
elektronikusan
kérhető
321/2015. (X. 30.)
cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók
n) 3.
nyilvántartásának
adatai
alapján.
A
nem
Korm. rendelet 26.
§ (2) bekezdés
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb
igazolást,
vagy
nyilatkozatot
kell
igazolásként
benyújtani.
F) Egyéb iratok (tartalmi elemek)
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági
Kbt. 67. § (1)
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
bekezdés [Kbt.
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek,
n) pont
114. § (2)
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
bekezdés]
részletes adatokat nem köteles megadni.
Kbt. 65. § (7)
Nyilatkozni kell arról, hogy sor kerül-e kapacitást nyújtó
x) pont
bekezdés
szervezet igénybevételére vagy nem.
Az előírt biztosíték – az eljárást megindító felhívásban
Kbt. 134. § (5)
meghatározott – határidőre történő rendelkezésre
x) pont
bekezdés
bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia
kell.
Aláírási címpéldány(ok), illetőleg aláírás minta (minták)
[a II. B) 3. pont szerint]
x) pont
Részletes ártáblázat [a II. B) 5. pont szerint]
Az ajánlattevőknek a 4. értékelési részszempont körében
tett megajánlásához kapcsolódóan, a megajánlott
termékekre
vonatkozó,
gyártótól
(forgalmazótól)
Kbt. 76. § (13)
származó azon gyártmánylapo(ka)t is be kell nyújtaniuk
x) pont
bekezdés
az ajánlatuk részeként, amelyekből megállapítható a
megajánlott termék megajánlott minőségi mutatója (a
kapacitás mértéke).
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G) Eshetőleges tartalmi elemek
A kapacitást nyújtó szervezetre vonatkozó közlések: meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt
eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Meghatalmazás, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult
(illetőleg nem a szervezet képviseletére jogosult) személy
írja alá az ajánlat tartalmi elemeit.
Konzorciumi megállapodás, amely csak közös ajánlattétel
esetén csatolandó, legalább a II. B) 2. pontban
meghatározott tartalmi elemekkel.

Kbt. 65. § (7)
bekezdés

Kbt. 35. §
Kbt. 64. § (2)
bekezdés

m)

Az öntisztázásra vonatkozó jogerős határozat.
Műszaki adatlap/gyártmánylap/termékleírás a felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumok IV. részében
meghatározottak szerint, ha az ajánlatkérő egy adott, a
Kbt. 76. §-a szerint értékelési körön kívül eső műszaki
megajánlás tartalmát – a megajánlott termék – műszaki
adatait (megfelelőségét, egyenértékűségét) nem tudja
ellenőrizni az általa elérhető (nyilvános) adatokból.

Kbt. 47. § (2)
bekezdés
Kbt. 44. § (1)
bekezdés

q)

Nyilatkozat felelős fordításról.
Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat (indokolás) a Kbt.
44. § (1) bekezdése szerint.

Az Ajánlatkérő a C), D) és E) pontokban foglaltakkal kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy
azok a Kbt. 69. §-a alapján tett ajánlatkérői felhívás alapján nyújtandóak be.
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III. EGYÉB, AZ AJÁNLATTÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

A) Az ajánlat összeállításához, benyújtásához kapcsolódó egyéb információk
A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott irat- és
nyilatkozatminták az ajánlat összeállításánál felhasználhatók, használatuk azonban nem
kötelező. Az ajánlattevők ennek megfelelően jogosultak eltérő szerkezetű, tartalmú
nyilatkozatok, illetőleg igazolások alkalmazására, azonban ezeknek is tartalmaznia kell a
jogszabályban, illetőleg a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok II. részében
meghatározott adatokat.
Az ajánlattevőnek az ajánlati ár meghatározásánál figyelembe kell vennie, hogy őt terhelik az
általa foglalkoztatott személyek bér- és járulékköltségei.

B) Az ajánlatok és egyéb okiratok benyújtása
Az ajánlatokat személyesen vagy kézbesítő (postai szolgáltató útján) az eljárást megindító
felhívásban meghatározott időpontig és helyre lehet benyújtani.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő birtokába kell kerülnie. A
postai úton történő benyújtás esetén az esetleges kézbesítési késedelemből eredő
következményekért ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül munkanapokon 9:00 – 12:00 óra között lehet
benyújtani, kivéve az ajánlattételi határidő lejártának napját, amely napon 8:00 órától az
eljárást megindító felhívás o) pontja szerinti időpontig van mód az ajánlat benyújtására.
Eltérő ajánlatkérői előírás hiányában az egyéb iratok munkanapokon 9:00 és 12:00 óra között
nyújthatóak be személyesen vagy (közvetlen, illetve postai) kézbesítő útján. Ha valamely
eljárási cselekmény teljesítésére az ajánlatkérő 12:00 órától eltérő határidőt állapít meg, akkor
a határidő lejártának napján addig az időpontig nyújthatóak be az adott eljárási
cselekményhez kapcsolódó iratok (pl. egy hiánypótlás vagy felvilágosítás).
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok átvételekor
megadott – és az átvételi elismervényen, illetőleg a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok megküldésére vonatkozó kérelemben rögzített – elérhetőségeket (székhely,
levelezési cím, telefonszám, telefaxszám, emailcím) tekinti irányadónak. Ha ajánlattevő a
székhelyétől (lakóhelyétől) eltérő levelezési címet ad meg, Ajánlatkérő a postai
küldeményeket nem a székhelyre (lakóhelyre), hanem kizárólag az ajánlattevő által
meghatározott levelezési címre küldi meg. Ha az ajánlattevő az átvételi elismervényen
rögzített bármely elérhetőségen korrigálni kíván, azt írásban eljuttatott nyilatkozatában
megteheti. Amennyiben az ajánlatban a felolvasólapon az átvételi elismervényen
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rögzítettekhez képest eltérő elérhetőségi adatok szerepelnek, az Ajánlatkérő a felolvasólapon
szereplő elérhetőségeket tekinti irányadónak az ajánlatok bontását követően.

C) Tájékoztatást nyújtó szervezetek elérhetőségei [Kbt. 73. § (5) bekezdés]
A környezetvédelmi, szociális, valamint a munkajogi követelményekre vonatkozó
tájékoztatás (illetve további információk) az alábbi szervezetektől kérhetőek:
1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat
2. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefonszám: +36 1 795 1700
Telefax: +36 1 795 0697
E-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu
3. Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postacím 1369 Budapest, Pf.: 481
Tel: +36 1 795 1400
Fax: +36 1 318 2570
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.kormany.hu
4. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
7621 Pécs, Király u. 46.
Postacím: 7602 Pécs 2, Pf. 406/1.
tel: +36 72 513 420
fax: +36 72 539 099
E-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
5. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelősége
7621 Pécs, Király u. 46.
Postacím: 7602 Pécs 2, Pf. 406/1.
tel: +36 72 518 841
fax: +36 72 518 848
E-mail: baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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IV. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁRA VONATKOZÓ MŰSZAKI LEÍRÁS

Az Ajánlatkérő „Tejipari berendezések (komplex technológia) beszerzése” tárgyban valósítja
meg a beszerzést. A beszerzendő eszközök teljes tejfeldolgozó kapacitása: 5.000 liter /
műszak. Az eszközökkel szemben támasztott követelmények (a részletes műszaki leírás) a
következő:
1. tétel
35 (harmincöt) méter tejvezeték kiépítése
Cél: nyerstej továbbítása, valamint a csőhálózat mosása
Műszaki tartalom:
- Méret: DN40
- anyag minősége: AISI 304
- szigetelés: min. 10 (tíz) mm
- szigetelt mosóvezeték
2. tétel
1 (egy) darab tejtartály
Cél: nyerstej tárolás
Névleges teljesítmény: 5.000 liter
Munkaspecifikus teljesítmény: 5.000 liter
Műszaki tartalom:
- központi mosó-szórófej
- anyag minősége: AISI 304
- szigetelés: min. 50 (ötven) mm
- szintmérés és szintjelzés nyomástávadóval
- digitális hőmérsékletmérés és -kijelzés
- elektromos lapkeverő
- indukciós átfolyásmérővel
3. tétel
1 (egy) darab pasztőröző gép
Cél: nyerstej hőkezelése, hőntartása, hűtése/fűtése
Névleges teljesítmény: 1 200 liter / óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 1 200 liter / óra
Műszaki tartalom:
- önálló mosás
- 5 darab szekció
- automata kivitel
- lemezek anyaga: AISI 316L
- belépési hőfok: 4 C’
- pasztőrözési hőfok: 72-95 C’
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- hőntartási idő: 40-180 másodperc
- kilépési hőfok: 4-42 C’, állítható
- élelmiszeripari szivattyú
- élelmiszeripari nyomásfokozó szivattyú
- keringtető szivattyú 2 darab
- vezérlőszekrény, rozsdamentes
- fűtés gőzzel
- váltószelep
- automata nyomáskontroll
- automata nyomásállandósító szelep visszajelzéssel
- folyamatos regisztráció
- rozsdamentes keret állítható lábakkal
- szeparátor és homogenizátor csatlakozással
4. tétel
1 (egy) darab szeparátor
Cél: a tej zsírtartalmának beállítása
Névleges teljesítmény: 1 200 liter / óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 1 200 liter / óra
Műszaki tartalom:
- önürítős kivitel
- automata kivitel
- tányérok anyaga: Duplex-Superduplex és AISI 304
- vízszivattyú 1 darab
- vezérlőszekrény, rozsdamentes
- manuális zsírbeállító szelepek
- alapozási keret
5. tétel
1 (egy) darab homogenizátor
Cél: a tej fölöződésének megakadályozása
Névleges teljesítmény: 1 200 liter / óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 1 200 liter / óra
Műszaki tartalom:
- Max. viszkozitás: 500 cPs
- Max. homogénezési nyomás: 200 bar
- Fokozatok száma: 1
- Nyomásszabályozás: pneumatikus
- beépített vezérlőszekrény
- bemeneti és kimeneti rezgéscsillapító
- alapozási keret
- automata bemeneti nyomáskontroll
- biztonsági szelep
6. tétel

13

1 (egy) darab tejszín tartály
Cél: nyers tejszín tárolás
Névleges teljesítmény: 500 liter
Munkaspecifikus teljesítmény: 500 liter
Műszaki tartalom:
- központi mosó-szórófej
- anyag minősége: AISI 304
- szigetelés: min. 50 (ötven) mm
- szintmérés és szintjelzés nyomástávadóval
- digitális hőmérsékletmérés és -kijelzés
- hűthető/fűthető kivitel
- elektromos keretes keverő változtatható fordulatszámmal
- élelmiszeripari szivattyú
7. tétel
2 (kettő) darab tejtartály
Cél: pasztőrözött tej tárolás
Névleges teljesítmény: 1 000 liter
Munkaspecifikus teljesítmény: 1 000 liter
Műszaki tartalom:
- központi mosó-szórófej
- anyag minősége: AISI 304
- szigetelés: min. 50 (ötven) mm
- szintmérés és szintjelzés nyomástávadóval
- digitális hőmérsékletmérés és -kijelzés
- elektromos lapkeverő
- élelmiszeripari szivattyú
8. tétel
1 (egy) darab lemezes hűtő
Cél: a kakaóital hűtése
Névleges teljesítmény: 1 000 liter / óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 1 000 liter / óra
Műszaki tartalom:
- véglapok anyaga AISI304
- lemezek anyaga: AISI316L
- belépési hőfok: 80 C’
- kilépési hőfok: 10 C’, állítható
- élelmiszeripari szivattyú
- hűtés jegesvízzel
- automata hőmérséklet szabályozás
- rozsdamentes keret állítható lábakkal
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9. tétel
1 (egy) darab dezagregátor
Cél: porok bekeverése
Névleges teljesítmény: 1 000 liter / óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 1 000 liter / óra
Műszaki tartalom:
- anyaga: AISI 304
- tölcsér a betöltéshez’
- szabályozó pillangó szelep
- élelmiszeripari szivattyú
- Védettség IP55
- tejipari csatlakozások DN50/65
- elektromos teljesítmény: 3 kW
10. tétel
1 (egy) darab tejszín tartály
Cél: pasztőrözött tejszín, tejföl tárolás
Névleges teljesítmény: 500 liter
Munkaspecifikus teljesítmény: 500 liter
Műszaki tartalom:
- központi mosó-szórófej
- anyag minősége: AISI 304
- szigetelés: min. 50 (ötven) mm
- szintmérés és szintjelzés nyomástávadóval
- digitális hőmérsékletmérés és -kijelzés
- hűthető/fűthető kivitel
- elektromos keretes keverő változtatható fordulatszámmal
- élelmiszeripari szivattyú
11. tétel
5 (öt) darab fermentációs tartály
Cél: joghurt, kefír alapanyag tejének tárolása, fermentálása csomagolás előtt
Névleges teljesítmény: 500 liter
Munkaspecifikus teljesítmény: 500 liter
Műszaki tartalom:
- központi mosó-szórófej
- anyag minősége: AISI 304
- szigetelés: min. 50 (ötven) mm
- szintmérés és szintjelzés nyomástávadóval
- digitális hőmérsékletmérés és -kijelzés
- hűthető/fűthető kivitel
- elektromos keretes keverő változtatható fordulatszámmal
- élelmiszeripari szivattyú
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12. tétel
2 (kettő) darab piskóta szivattyú
Cél: tejipari termékek (tejföl, joghurt, kefír) kiméletes szállítása
Névleges teljesítmény: 2 000 liter/óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 2 000 liter/óra
Műszaki tartalom:
- anyag minősége: AISI 316L
- Tömítés: EPDM
- védettség: IP55
- Csatlakozások: DIN11851 DN40/40
- rozsdamentes keretre szerelve, burkolattal
- Nyomás: min. 2 bar
13. tétel
1 (egy) darab lemezes hűtő
Cél: a joghurt hűtése
Névleges teljesítmény: 1 000 liter / óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 1 000 liter / óra
Műszaki tartalom:
- véglapok anyaga AISI304
- lemezek anyaga: AISI316L
- belépési hőfok: 45 C’
- kilépési hőfok: 20 C’, állítható
- hűtés jegesvízzel
- automata hőmérséklet szabályozás
- rozsdamentes keret állítható lábakkal
14. tétel
2 (két) darab sajtkád
Cél: alvadék gyártás
Névleges teljesítmény: 1.000 liter/ciklus
Munkaspecifikus teljesítmény: 1.000 liter/ciklus
Műszaki tartalom:
- központi mosó
- vágó, keverő frekvenciaváltós hajtással
- leeresztő kézi szelep
- hőmérő, szintmérő
- belső fűtéskör
- PLC vezérelt, éríntőképernyős vezérlés
- kapcsolószekrény
- közös kezelő pódium rozsdamentes
- anyag minősége: AISI 304
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15. tétel
1 (egy) darab túrókocsi
Cél: alvadék csurgatása
Névleges teljesítmény: 150 kg/ciklus
Munkaspecifikus teljesítmény: 150 kg/ciklus
Műszaki tartalom:
- leeresztő kézi szelep
- 2 db fix és 2 db forgó fékezhető kerék
- perforált rozsdamentes szűrőbetét
- anyag minősége: AISI 304
16. tétel
1 (egy) darab mobil savóelvezető egység
Cél: savó gyűjtése és továbbítása
Névleges teljesítmény: 2000 liter/óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 2 000 liter/óra
Műszaki tartalom:
- leeresztő kézi szelep
- 2 db fix kerék
- perforált rozsdamentes szűrőbetét
- anyag minősége: AISI 304
- rozsdamentes szivattyúval
17. tétel
3 (három) darab munkaasztal
Cél: termékek előkészítése, ideiglenes tárolása
Műszaki tartalom:
- 4 db állítható lábbal
- anyag minősége: AISI 304
- Mérete: min. 1880x880xH850 mm
18. tétel
1 (egy) darab vákuumcsomagoló
Cél: termékek csomagolása
Névleges teljesítmény: 60-120 csomag/óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 60-120 csomag/óra
Műszaki tartalom:
- 4 db kerékkel
- anyag minősége: AISI 304
- egykamrás kivitel
- 2 db fedélbe épített hegesztő, vágóéllel
-aluminium vákuumkamra
- plexi fedél
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- digitális vezérlés
- automata programozás, program tárolás
19. tétel
1 (egy) darab savó tartály
Cél: savó tárolás
Névleges teljesítmény: 2 000 liter
Munkaspecifikus teljesítmény: 2 000 liter
Műszaki tartalom:
- központi mosó-szórófej
- anyag minősége: AISI 304
- szigetelés: min. 50 (ötven) mm
- szintmérés és szintjelzés nyomástávadóval
- rozsdamentes szivattyúval
20. tétel
1 (egy) darab sózókád
Cél: sólé tárolás, sajt sózás
Névleges teljesítmény: 200 kg sajt/ciklus
Munkaspecifikus teljesítmény: 200 kg sajt/ciklus
Műszaki tartalom:
- anyag minősége: AISI 316L
- szigetelés: min. 50 (ötven) mm
- digitális hőmérsékletmérés és -kijelzés
- hűthető kivitel
- elektromos emelőszerkezet kézi mozgatással
- sólé keringtető szivattyú
- rozsdamentes vezérlőszekrény
- 4 db sózókonténer, kocsival
21. tétel
1 (egy) darab sajtdaraboló
Cél: sajt sarabolás
Névleges teljesítmény: 2 vágás/perc
Munkaspecifikus teljesítmény: 2 vágás/perc
Műszaki tartalom:
- szelet száma 2-4-8-16 db
- hajtás: pneumatikus
- működtetés kettő kézzel
- késtartók rozsdamentes kivitel
- kerekekre szerelve
- vágási terület biztonsági borítása
22. tétel
1 (egy) darab tejzacskózó
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Cél: tej, tejföl csomagolása
Névleges teljesítmény: max. 300 liter/óra
Munkaspecifikus teljesítmény: max. 300 liter/óra
Műszaki tartalom:
- anyaga: AISI 304
- pontosság: ±1%
- fokozatmentesen beállítható bármilyen adagnagyság (max. 5 liter)
- áramlásmérő
- működtetés pedállal
- PLC vezérlés, érintőképernyős kijelzővel
- 50 L-es kúpos előtéttartály
- CIP mosórendszerbe köthető
23. tétel
1 (egy) darab pohártöltő
Cél: tej, joghurt, tejföl csomagolása
Névleges teljesítmény: 1 500 pohár/óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 1 500 pohár/óra
Műszaki tartalom:
- anyaga (termékkel érintkező részek): AISI 304
- pontosság: ±1,5%
- fokozatmentesen beállítható bármilyen adagnagyság (max. 500 g)
- PLC vezérlés, érintőképernyős kijelzővel
- 50 L-es kúpos előtéttartály
- CIP mosórendszerbe köthető
- poháradagoló
- dugattyús adagoló
- lekvár adagoló
- fedlap leszedő
- fedlap ellenőrző
- hegesztő egység
- műanyagag koronazár
- dátumozó (tintasugaras)
- kihordó szállítószalag
- burkolatok alu profilból UV stabilizált polikarbonát ablakokkal
24. tétel
1 (egy) darab flakontöltő
Cél: tej, joghurt csomagolása
Névleges teljesítmény: 900 flakon/óra
Munkaspecifikus teljesítmény: 900 flakon/óra
Műszaki tartalom:
- anyaga (termékkel érintkező részek): AISI 304
- pontosság: ±1,5%
- fokozatmentesen beállítható bármilyen adagnagyság (max. 1 000 ml)
- PLC vezérlés, érintőképernyős kijelzővel
- előtéttartály
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- CIP mosórendszerbe köthető
- flakon öblítő egység
- 4 db adagoló átfolyásmérővel
- kupak záró egység
- öntapadós címke felrakó
- dátumozó (tintasugaras)
25. tétel
1 (egy) darab CIP mosóközpont
Cél: a teljes csőhálózat és tartályok zárt rendszerű mosása
Névleges teljesítmény: 500 liter/tartály, 15 000 l/ó
Munkaspecifikus teljesítmény: 500 liter/tartály, 15 000 l/ó
Műszaki tartalom:
- tartályok anyaga: AISI 304
- 1 db előöblítő tartály
- 1 db öblítővíz tartály
- 2 db vegyszeres tartály (lúg/sav) szigetelt, fűthető
- PLC vezérlés, érintőképernyős kijelzővel
- mosószivattyú
- 2 db tömény mosószer adagoló szivattyú
- vezetőképességmérő
- digitális hőmérésklet mérés és szabályozás
- automata szelepek
26. tétel
1 (egy) darab Légkompresszor állomás
Cél: a üzem sűrített levegő ellátása
Névleges teljesítmény: 500 liter/tartály, min. 700 l/ó, 8 bar
Munkaspecifikus teljesítmény: 500 liter/tartály, 15 000 l/ó
Műszaki tartalom:
- csavarkompresszor
- hűtveszárító egység
- kompakt kivitel
- burkolatba épített vezérlőszekrény
- hangtompított kivitel
- IP55 védelmi osztályú motorral
- szeparátor
- olajbefecskendezéses sűrítőfokozat
27. tétel
1 (egy) darab Tejföl/joghurt érlelő berendezés
Cél: tejföl érlelése
Műszaki tartalom:
- rozsdamentes kivitel
- ventillátor
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- csöves fűtőegység gőzszabályozással
- automata hőmérséklet szabályozás
- pillangó szelepes levegőszabályozás
28. tétel
1 (egy) darab hűtőtechnológia
Cél: félkész- és késztermék hűtés
Névleges teljesítmény: 2x5 és 1x8 KW
Készárukamra teljesítmény: 2x5 KW
Félkészáru-kamra teljesítmény: 8 kW
Munkaspecifikus teljesítmény: 5 tonna 10 C°-os tejtermék hűtése 4C°-ra 24 óra alatt.
Félkészáru kamra munkaspecifikációs teljesítmény: 150 kg 45 C°-os túró hűtése 10C°-ra 6
óra alatt
Műszaki tartalom:
- félkészáru hűtőkamra EC motoros elpárokkal elektromos adagolóval
- készáru hűtőkamra EC motoros elpárokkal elektromos adagolóval
- gépenként 1 darab kompresszorral
- kondenzátor
- kalorikus szerelési anyagok a hűtőkamrákhoz
- vezérlőkábelezés
- R404a hűtőközeg
29. tétel
1 (egy) darab számítógépes adatgyűjtés
Cél: a teljes technológia monitorozása, adatok gyűjtése
Műszaki tartalom:
- teljes adatkommunikáció kiépítése
- asztali számítógép operációs rendszerrel
- SCADA szoftver és programozás
30. tétel
1 (egy) darab Tejipari laboreszközök
Cél: a teljes technológia nyomonkövetése laborvizsgálatokkal
Műszaki tartalom:
- SH° meghatározó készülék segédanyagokkal
- Lactoscan tejanalizátor (zsír, fehérje, laktóz, idegenvíz, sűrűség, fagyáspont, szárazanyag
tartalom meghatározására)
- gátlóanyag tartalom meghatározó gyorsteszt
- Hőmérő, mintavevő edények, üvegpoharak, digitális pH mérő
- Gerber féle zsírmeghatározó készülék 8 helyes
- Szárazanyag meghatározó
31. tétel
1 (egy) darab Kiegészítő berendezések
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Műszaki tartalom:
- 1 db rozsdamentes csepegtető asztal (eszközmosó)
- 1 db szerelhető rozsdamentes fali tábla (eszközmosó)
- 1 db rozsdamentes vegyszertároló szekrény
- 9 db rozsdamentes 3 szintes polc (min. 600x1500 mm) (2 db érlelő, 1 db adalékanyag raktár,
2 db csomagolóanyag raktár, 4 db késztermék raktár)
- 3 db rozsdamentes anyagmozgató kocsi (min. 600x800 mm)
- 2 db szerelhető rozsdamentes tömlőtartó
- 1 db rozsdamentes csurgató asztal (gomolya gyártáshoz)
32. tétel
1 (egy) darab Jégakkumlációs hűtő
Cél: a teljes technológia hidegenergia ellátása
Névleges teljesítmény: 50 kW
Munkaspecifikus teljesítmény: 50 kW
Műszaki tartalom:
- Kültéri kivitel, időjárásálló szinterezéssel
- Rézcsőre préselt alu lamella
- 4 db ventilátor
- 2 db Kompresszor - 3 db rozsdamentes anyagmozgató kocsi (min. 600x800 mm)
- Hűtőközeg: R404A
- Villamos elosztó, IP65 kivitelben
- Hidraulikus blokk (szivattyú, hidraulikus váltó puffer tartály egyben)
- 3 m3-es jegesvizes kád, szivattyúteleppel, levegő ventillátorral, jégvastagság érzékelővel
- Hővisszanyerő rendszer 2 db hőcserélővel, 1500 l-es melegvíz tárolóval
33. tétel
1 (egy) darab előprés kocsi
Cél: gomolya előpréselése, darabolása, savó elválasztása
Névleges teljesítmény: 1.000 liter alvadéka/ciklus
Munkaspecifikus teljesítmény: 1.000 liter alvadéka/ciklus
Műszaki tartalom:
- pneumatikus prés
- savószivattyú 2 m3 / óra teljesítményű
- sajtvágó egység
- savószűrő
- szűrőlapok
- nyomólap
- savóelvezető
- kézi vágás, darabolás
- présnyomó állítható
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- Anyaga: AISI 304
34. tétel
1 (egy) darab vízszintes sorozatprés
Cél: félkemény sajt préselés
Névleges teljesítmény: 70 db sajt/ciklus
Munkaspecifikus teljesítmény: 70 db sajt/ciklus
Műszaki tartalom:
- 6 db pneumatikus prés
- sajtvágó egység
- savógyűjtő tálca kézi elzáróval
- savóelvezető
- présnyomó állítható
- Anyaga: AISI 304
35. tétel
70 (hetven) darab sajtforma
Cél: félkemény sajt préselés
Névleges teljesítmény: 70 db sajt/ciklus
Munkaspecifikus teljesítmény: 70 db sajt/ciklus
Műszaki tartalom:
- Méret: Ø150xH120
- perforált, két oldalt nyitott
- műanyag nyomódugóval
- szűrőlemezzel
- Anyaga: AISI 304
36. tétel
5 (öt) darab Sajtérlelő polcos kocsi
Cél: félkemény sajt tárolása érlelés során
Névleges teljesítmény: 182 db sajt/kocsi
Munkaspecifikus teljesítmény: 182 db sajt/kocsi
Műszaki tartalom:
- Méret: Ø150xH120
- perforált műanyag tálcák (élelmiszeripari minősítéssel)
- a polcok mérete: 33 x 50 cm
- polcok száma: 56db
- 2 forgó, 2 fékes min. 160-as kerék
- Méret(mm): min. 2000x850xH1850
37. tétel
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1 (egy) darab Sajtérlelő gépészet
Cél: félkemény sajt érlelése
Műszaki tartalom:
- hőmérséklet szabályozás: 6-15 °C
- páratartalom szabályozás: 75-99 %
- kíméletes levegő elosztás
- Érintőképernyős szabályozás
- adatgyűjtés
- Ventilátor
- hűtőegység
- fűtőegység
38. tétel
1 (egy) darab Aggregátor
Cél: áramellátás
Műszaki tartalom:
1 kit. BTX EASY SP 65 Zárt, kültéri, zajcsillapított, automatikus indítású, 66kVA 52,8kW
legnagyobb teljesítményű, PERKINS motorral, Marelli generátorral, előmelegítővel,
aggregátorról vezérelhető átkapcsoló kontaktussal, 800 literes üzemanyagtankkal szerelt új
aggregátor szállítása.
39. tétel
4 (négy) darab Számítógép
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Dell 3050MT i3, 4Gb RAM, DVD RW, 128GBssd + 500GB HDD, Win10Professional, Office
2016h&b, nod32, 22" monitor
40. tétel
9 (kilenc) darab beltéri kamara
Cél: vagyonvédelem
Műszaki tartalom:
2MP valós Day/Night kültéri IR LED csőkamera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 /MPEG4
/MJPEG dual stream; 1920x1080 25fps; 4mm M12 optika; 0.01 lux; 3D DNR; 20-30m
kivilágítása; mozgás-, szabotázs-, jelvesztés- hálóhiba-, rögzítési hiba-, IP cím hiba-érzékelés;
41. tétel
6 (hat) darab kültéri kamara
Cél: vagyonvédelem
Műszaki tartalom:
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2MP valós Day/Night kültéri IR LED csőkamera; 1/3" progresszív CMOS; H.264 dual stream;
1920x1080 25fps, full HD 25fps; 2.8-12mm optika (DC); 0.01 lux (ff); 20-30m kivilágítása
42. tétel
1 (egy) darab rögzítő egység
Cél: vagyonvédelem
Műszaki tartalom:
32 csatornás hálózati rögzítő; 200Mbps rögzítési, 80Mbps kliensirányú sávszélesség; H.264
tömörítés; 25fps@1080p; 1 HDMI ki (1920x1080p), 1 VGA ki (1920x1080p); 1db Gbit Ethernet
port; 2 USB (előlapon is), 1 USB 3.0; dual stream; egyidejű többszálas visszajátszás;
mozgásérzékelés; privát zónák; szabotázs; SMART; 2x2TB HDD
43. tétel
1 (egy) darab rack szekrény
Cél: vagyonvédelem
Műszaki tartalom:
Befogadó képesség: 22U, Méret (szél x mély x mag): 600x800x1166 mm, Teherbírás: 800 kg,
Üvegajtó: igen
44. tétel
1 (egy) darab switch
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Cisco SG300-28MP 26port GE LAN, 2port GE combo (24port PoE+ 375W) L3 menedzselhető
switch
45. tétel
5 (öt) darab IP telefon
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Cisco SPA502G, 1 Line IP Phone With Display, PoE, PC Port
46. tétel
1 (egy) darab beléptető rendszer
Cél: vagyonvédelem
Műszaki tartalom:
öltözők, bejárat es raktár bejárati beléptetések
47. tétel
1 (egy) darab árukövető rendszer
Cél: termelés
Műszaki tartalom:
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2 db vonalkód nyomtató, 5 db bluetooth vonalkód szkenner
48. tétel
1 (egy) darab árukövető rendszer
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Xerox C7025 színes A3 hálózati duplex nyomtató, szkenner és másoló, 25 lap/perc
49. tétel
1 (egy) darab központi szerver
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
szerver QCX E3-1220v6 3.0GHz 2x16GB 4x2TB NLSAS H330 Raid, Server 2016 STD, 15 CAL,
vírust irtó rendszerrel
50. tétel
1 (egy) darab adatmentés
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
NAS adatmentő; 4x2TB HDD WD RED, LAN Port 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port, HDD tálca
4 x hot-swapelhető és zárható tálca, Raid 5
51. tétel
1 (egy) darab rendszer üzembehelyezés
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
teljes rendszer üzembe helyezése és telepítése, konfigurálása
52. tétel
1 (egy) darab CRM és az értékesítési rendszer
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Az értékesítési rendszer ebben az esetben egy integrált, ügyfél központú, a vállalat szervezeti
felépítéséhez illeszkedő, annak belső, értékesítési folyamatait és az e-kereskedelem
szélesítésének támogató rendszerét értjük. A megvalósításra kerülő modulok és funkciók:
• Kampány menedzsment funkció
• Értékesítési folyamatok támogatása funkció
• Ügyfélkezelési funkciók
• Reklamációkezelés funkció
• Integrált adatfogadási funkció
• Ügyfél törzs és cikktörzs harmonizációja és kezelése
• Kötelezettségek nyilvántartása, automatizálása
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53. tétel
1 (egy) darab Humánerőforrás menedzsment és humánpolitikai támogató alkalmazás
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
A HR modul célja a HR osztály vagy a humánpolitikai munkával foglalkozó munkatárs és a
vezetők munkájának könnyítése, bizonyos funkciók automatizációja. Segíti céget a működési
hatékonyságának a növekedésében. Az alkalmazás lehetővé teszi a béren kívüli juttatások
kezelését a cég igényeinek megfelelően, az adatok exportálását a bérszámfejtő rendszerbe,
valamint kezeli a dolgozói adatokat, többek között végzettség, szerződések, orvosi papírok etc.
A megvalósításra kerülő modulok és funkciók:
• Cafeteria - béren kívüli juttatások kezelése
• Munkaköri nyílván tartások
• Dolgozói alapadatok nyilvántartása
• Munkaszerződés kezelés
54. tétel
1 (egy) darab Kontrolling és döntéstámogatási szoftveres alkalmazás
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
A kontrolling és döntéstámogatási rendszer ebben az esetben egy olyan szoftvert, szoftverkomponenst jelent, amely alkalmas arra, hogy: Segítse a kontrolling osztály munkatársainak
vagy a cégvezetésnek a munkáját, csökkentve a szükséges munkaerő ráfordítást, lehetővé
tegye bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását és segítse a
cég működési hatékonyság növelését. Megvalósításra kerülő modulok és funkciók:
Adatbázis kapcsolatok, Tervek rögzítésének a lehetősége Beszámolók exportálása
Mutatószámokdefiniálása, Előre definiált és Ad-Hoc lekérdezések kezelése, Utókalkulációs
eljárások kezelésének biztosítása, Mértékegységek devizák kezelése, Tényadatok folyamatos
vezetése, betölthetősége
55. tétel
1 (egy) darab Beszerzési és logisztikai szoftveres alkalmazás
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
A beszerzési-logisztikai rendszer ebben az esetben egy olyan szoftvert, szoftver-komponenst
jelent, amely alkalmas arra, hogy: Segíti a beszerzési, logisztikai feladatokat ellátó
munkatársak munkáját, csökkentve a szükséges munkaerő ráfordítást, lehetővé teszi
bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogatja azok végrehajtását és - segíti a cég
működési hatékonyság növelését. Megfelel a törvényi követelményeknek. Megvalósításra
kerülő modulok és funkciók:
• Cikkcsoportosítás
• Sarzs és sorozatszám kezelés
• Cikk törzs kezelése, több raktár kezelése
• Készletszint figyelés,
• Készletérték vagy mennyiségi nyilvántartás
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• Viszárukezelés
• Rendelési mennyiség nyilvántartás/Raktárkészlet kezelés, selejtezés kezelés
• Leltár kezelés, kedvezmény kezelés, árlista kezelés, logisztikai lánc követése
• Partner törzsadatok, partner cikkszám
• Követelések nyilvántartása
56. tétel
1 (egy) darab Csoportmunka kezelési szoftver távmunka modullal támogatva
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
A táv- és csoportmunkát támogató rendszer ebben az esetben olyan integrált, a vállalat belső
folyamatait támogató, a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszkedő, a rendelkezésre álló
adatkapcsolatokat felhasználva a lehetőségekhez képest bárhonnan elérhető rendszert jelent.
A táv- és csoportmunkát támogató rendszer céljai: a térbeli elhatárolódást jelentő
kapcsolatok kezelése, időbeli elhatárolódást jelentő kapcsolatok kezelése egységes ügyviteli
és vállalati információs rendszer üzemeltetése. A pályázati támogatás igénybevételével olyan
az irodai (backoffice) ügymenetet informatikai eszközökkel támogató rendszer bevezetése
válik lehetővé, amely a vállalkozás működési igényeihez illeszkedve a fenti célokat szolgálja
ki. Megvalósításra kerülő modulok és funkciók:
• Biztonságos távmunka kapcsolat (WP-Secured)
• Biztonságos levelezési lehetőség
• Osztott információs rendszer építésének a lehetősége
• Papír alapú dokumentumok elektronikus kezelése, tárolásának kialakítása
• Valós idejű üzenetküldő szolgáltatás bevezetése
• Probléma nyomkövető rendszer használata
57. tétel
1 (egy) darab Pénzügyi menedzsment és számviteli támogató alkalmazás - Ügyviteli
alkalmazás
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
A számviteli-. ÁFA- és egyéb releváns törvények elvárásainak megfelelően folyamatosan
követi a vállalkozás üzemgazdasági- és pénzügyi eredményességét, valamint a beszámoláskönyvvezetés kötelezettségéről szóló Kormányrendeletek előírásainak megfelelő
könyvvezetést. Folyamatosan aktuális állapotot mutat a vállalkozás szállítói
kötelezettségeiről és vevői követeléseiről, továbbá a rövid- és hosszabb távú likviditási
tervek készítésével támogatja a vállalkozás pénzügyi stabilitását. Segíti az
eszközgazdálkodás optimalizálását, a vállalat tulajdonában lévő tárgyi eszközök értékelését.
Lehetővé teszi bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogatja azok végrehajtását.
Segíti a cég működési hatékonyságának növelését és a pénzügyi munkatársak munkáját,
csökkentve a szükséges munkaerő ráfordítást. Megvalósításra kerülő modulok és funkciók:
• Tárgyi eszköz nyilvántartás
• Szállítói/Vevői számlák kezelése
• Főkönyvi analitikák
• Adó analitikák
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• A számlatükör törvényi megfelelőségének biztosítása
• Beszámolók, Bankszámla kezelés
• Pénztárkezelés
58. tétel
1 (egy) darab Elektronikus iratkezelés
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Az elektronikus iratkezelési rendszer olyan megoldást jelent, ami alkalmas az összes irat
minden formájának nyilvántartására, homogén módon történő kezelésére, az elektronikus
tartalmak tárolásával és a papír iratok digitalizálásával egy átfogó tudásbázis kialakítására.
A pályázati támogatás igénybevételével olyan az irodai (backoffice) ügymenetet informatikai
eszközökkel támogató rendszer bevezetése válik lehetővé, amely a vállalkozás működési
igényeihez illeszkedve a fenti célokat szolgálja ki. Megvalósításra kerülő modulok és
funkciók:
• Érkeztetés, iktatás
• Minden típusú és formájú irat azonos módon történő kezelése és nyilvántartása
• Elektronikus tárolási forma és digitalizálás biztosítása további egységes tárolással
• Iratok életciklusának követése
• Iratok vagy ügyek hozzárendelése partnerekhez, tranzakciókhoz, vállalati folyamatokhoz
• Iratok vagy ügyek keresése vagy elérése a meglévő integrált rendszerből
• Szignálás, feladatkiosztás
• Feladatkiosztáshoz kapcsolódó események, üzenetek kiosztása
• Jogosultság kezelése, és jogosultsági szintek szerinti tartalom védelem
• Egyszerű felhasználó azonosítás
• Felhasználó és adminisztrátor tevékenységek naplózása, riportálása
• Beépített módon biztosítson keresést a leíró rendszerekben (méta)
• Adatmentés biztosítása
• Távoli elérés lehetőségének biztosítása
59. tétel
1 (egy) darab Kiegészítő tudás menedzsment
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
A tudásmenedzsment megoldások abban segítik a cégeket, hogy a vállalat által felhalmozott
tudás strukturált módon jusson el azokhoz, akiknek szüksége lehet rá. tudásmenedzsment
keretrendszernek tudnia kell kezelni a következő alapfunkciókat: csoportmunkát,
dokumentumkezelést, keresést. Az integráltságának köszönhetően a tudásmenedzsment
rendszer támogatja a felsorolt alapfunkciókat, az ügykövetést, az ügyfélkapcsolatokat,
csökkenti a járulékos munkát, ezáltal csökkenti a költségeket. Megvalósításra kerülő
modulok és funkciók:
• Dokumentumok publikálhatósága és előfizethetősége
• Fejlett keresőmotor használata
• Verziókezelés biztosítása
• Dokumentumok felhasználó által történő minősítése
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• Szerepkörök támogatása
• Web alapú felületek biztosítása
• A rendszer összekapcsolható legyen a már integrált egyéb rendszerekkel
• Felhasználók monitorozása
• Beépített módon biztosít lehetőséget a leíró adatokban (méta)
• Strukturált jogkezelés
A rendszer biztosít egy egységes szerkezetű, hierarchikusan felépített, távolról is elérhető
tudásbázist, amely a vállalkozásban keletkező adatok tárolását és elérését képes segíteni.
60. tétel
1 (egy) darab Elektronikus dokumentumkezelés
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Célja, hogy a nem elektronikusan keletkező adatok (pl. levelek, számlák) képének
elektronikus kezelési lehetőségére valósulhasson meg. Használatával lehetőség nyílik a
papíralapú dokumentumok távoli kezelése és kereshető tárolása azáltal, hogy az eredetileg
nem elektronikus módon kezelt dokumentumok képe digitalizálásra került. A rendszer
alkalmas kategóriafák kialakítására, amellyel rövidíti a keresésre fordított időt. A rendszer
több mélységű verzió követési-változás követést biztosít! A rendszer biztosítja a felhasználók
által történő dokumentumok minősítését és visszajelzések megtételét. A rendszer egyik célja,
hogy a rendszer lekérdező felületétől függetlenül is biztosítsa a között a rendszer biztosítja a
címszavakra történő szabadszavas keresést is (méta adatok). A rendszer biztosítja a
biztonsági mentés végrehajtását az adatok biztonsága érdekében és a hozzáférhetőséget
azokhoz.

61. tétel
1 (egy) darab Elektronikus dokumentumkezelés
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
A mobil megoldások és mobil hozzáférés a vállalati adatokhoz lényeges versenybeli előnyt
jelenthetnek a vállalatok számára. Az ERP mobil megoldásoknak a mobileszközöktől
függetlenül kezelhetőnek kell lenniük. A megoldás lehetővé teszi, hogy a folyamatok
közvetlenül az ERP rendszerben kerüljenek feldolgozásra, biztosítja továbbá az adatok
megjelenítését és feldolgozását helytől és időtől függetlenül a mobil eszközökön. A pályázati
támogatás igénybevételével olyan az irodai (back-office) ügymenetet informatikai
eszközökkel támogató rendszer bevezetése válik lehetővé, amely a vállalkozás működési
igényeihez illeszkedve a fenti célokat szolgálja ki. Megvalósításra kerülő modulok és
funkciók:
• Paraméterezéssel funkciók testre szabhatósága
• Egyszerű felhasználó azonosítás
• ERP integráció
• Naplózott tevékenységek és riportok
• Szerver oldalról strukturált tartalom kezelés és adatvédelem, jogkörök
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62. tétel
1 (egy) darab ADAMO ERP szoftver
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Az Adamo-ERP korszerű, integrált vállalatirányítási rendszer, amely különböző modulok
alkalmazásával a logisztika, termelés, értékesítés, emberi erőforrás gazdálkodás és pénzügyi
elszámolás valós idejű és integrált kezelését segíti elő. Az ERP rendszerek tehát átfogó és
integrált rendszerek, hozzájárulnak a vállalati folyamatok hatékony véghezviteléhez.
63. tétel
1 (egy) darab ERP szoftver tervezése
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Az ERP korszerű, integrált vállalatirányítási rendszer tervezésével kapcsolatos feladatok.
64. tétel
1 (egy) darab ERP testre szabása
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Az ERP integrált vállalatirányítási rendszer és a tejüzemi rendszerek integritásának
megteremtése.
65. tétel
1 (egy) darab ERP oktatása, betanítása
Cél: IT támogatás
Műszaki tartalom:
Az ERP integrált vállalatirányítási rendszer teljeskörű használatának oktatása

* * *
Ha a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaznak, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Amennyiben az ajánlattétel [az ajánlat szakmai (műszaki) tartamának meghatározása] ilyen
előíráshoz kapcsolódik, abban az esetben a meghatározottakkal egyenértékű megajánlást is
elfogadja az Ajánlatkérő.
Amennyiben az Ajánlatkérő nem tud meggyőződni a rendelkezésre álló, illetve számára
elérhető (nyilvános) adatokból az egyenértékűségről, illetőleg a megadott paramétereknek
(műszaki követelményeknek) való megfelelőségről, abban az esetben az egyenértékűség,
illetve a megfelelőség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Igazolási mód különösen:
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ajánlattevői, a releváns paramétereket rögzítő és összehasonlító nyilatkozat, gyártótól
(forgalmazótól) származó termékleírás (gyártmánylap), műszaki megoldás releváns
paramétereinek ismertetése, összehasonlítása, értékelése.
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V. IRAT- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
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Címlap

AJÁNLAT
A közbeszerzési eljárás tárgya:

Tejipari berendezések (komplex technológia) beszerzése
Az ajánlatkérő neve és címe: TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (címe:
7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.)
Ajánlattevő neve, címe:

Név:
Címe:

Kelt: ……………., 2018. április hónap ……. napja
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Tartalomjegyzék1

Irat megnevezése

Oldalszám

Címlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján („feltételek elfogadása”)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján („vállalkozás minősítése”)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján
Nyilatkozat (szerződés/előszerződés) kapacitás nyújtásáról (adott esetben)
Konzorciumi megállapodás (adott esetben)
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat [Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint]
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
Nyilatkozat az előírt biztosíték tekintetében
Aláírási címpéldány(ok) / aláírás minta (minták)
Referencia-igazolás (adott esetben)
Részletes ártáblázat
Műszaki adatlap[(ok) (gyártmánylapok)]

A tartalomjegyzék a csatolandó iratoknak megfelelően szerkesztendő meg, illetve töltendő ki (a
sorok tetszőlegesen módosíthatóak, törölhetőek, illetve kiegészíthetőek).

1
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Felolvasólap

Ajánlattevő neve:

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

Címe (székhelye): ..................................................................................................................................
Levelezési cím (adott esetben): ................................................................................................................
Telefon:

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

Fax:

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

E-mail:

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

Adószám:

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

Az értékelési (rész)szempont(ok) szerinti ajánlati elem(ek):
Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
Valamennyi termékre kiterjedő, teljes körű jótállás (a
hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva,
min. 36 hónap, max. 60 hónap)
A jótállás időtartama alatt a hibaelhárítás megkezdésére
vállalt határidő a bejelentéstől számítva (órák számában
meghatározva, min. 24 óra, max. 72 óra)
A megajánlott tejfeldolgozó-technológia termelési kapacitása
(liter/műszakban meghatározva, min. 5.000 liter/műszak, max.
8.000 liter/műszak)

2.

3.

4.

Ajánlati elem

Jelen ajánlatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756 Borjád,
Borjád külterület 066/2.) ajánlatkérő által a „Tejipari berendezések (komplex technológia)
beszerzése” tárgyban megindított nyílt közbeszerzési eljárás során teszem, illetve nyújtom
be.
Kelt: _____________, 2018. év április hónap ____. napja

____________________________
Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)

36

Felolvasólap (közös ajánlattétel esetén)

1. Ajánlattevő (a közös ajánlatot tevők képviselője):
Ajánlattevő neve: ..................................................................................................................................
Címe (székhelye): ................................................................................................................................
Levelezési cím (adott esetben): ...........................................................................................................
Telefon:

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

Fax:

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

E-mail:

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

Adószám:

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

2. Ajánlattevő (közös ajánlatot tevő):
Ajánlattevő neve: ..................................................................................................................................
Címe (székhelye): ................................................................................................................................
Levelezési cím (adott esetben): ...........................................................................................................
Telefon:

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

Fax:

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

E-mail:

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

Adószám:

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

Az értékelési (rész)szempont(ok) szerinti ajánlati elem(ek):
Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
Valamennyi termékre kiterjedő, teljes körű jótállás (a
hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva,
min. 36 hónap, max. 60 hónap)
A jótállás időtartama alatt a hibaelhárítás megkezdésére
vállalt határidő a bejelentéstől számítva (órák számában
meghatározva, min. 24 óra, max. 72 óra)
A megajánlott tejfeldolgozó-technológia termelési kapacitása
(liter/műszakban meghatározva, min. 5.000 liter/műszak, max.
8.000 liter/műszak)

2.

3.

4.

Ajánlati elem

Jelen ajánlatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756 Borjád,
Borjád külterület 066/2.) ajánlatkérő által a „Tejipari berendezések (komplex technológia)
beszerzése” tárgyban megindított nyílt közbeszerzési eljárás során tesszük, illetve nyújtjuk
be mint közös ajánlatot tevők. A közös ajánlattevők nevében az 1. pontban meghatározott
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személy (szervezet) jogosult
meghatározottak szerint.

eljárni,

a

csatolt

„Konzorciumi

megállapodás”-ban

Kelt: _____________, 2018. év április hónap ____. napja

____________________________
1. Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)

____________________________
2. Ajánlattevő
(cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 66. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi nyilatkozatot tesszük:
‒

Kijelentjük, hogy az ajánlat(tétel)i felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok,
illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet feltételeit
megismertük, és azokat kötelezőnek ismerjük el, ajánlatunkat e feltételeknek
megfelelően készítettük el.

‒

Kijelentjük, hogy a jelen ajánlat részeként benyújtott „Felolvasólap” elnevezésű
okiraton meghatározott ellenszolgáltatás fejében a szerződést megkötjük, illetőleg
teljesítjük nyertességünk esetén.

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756
Borjád, Borjád külterület 066/2.) ajánlatkérő által a „Tejipari berendezések (komplex
technológia) beszerzése” tárgyban megindított nyílt közbeszerzési eljárás során teszem,
illetve nyújtom be.
Kelt: _____________, 2018. év április hónap ____. napja

____________________________
Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

Alulírott ____________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő
(cégjegyzésre jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény2 szerint vállalkozásunk:

mikrovállalkozás

kisvállalkozás

középvállalkozás

nem tartozik a
törvény hatálya alá
(egyéb)

Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756
Borjád, Borjád külterület 066/2.) ajánlatkérő által a „Tejipari berendezések (komplex
technológia) beszerzése” tárgyban megindított nyílt közbeszerzési eljárás során teszem,
illetve nyújtom be.
Kelt: ______________, 2018. év április hónap ___. napja

__________________________________
Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)

2

2004. évi XXXIV. törvény
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Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 65. § (7) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:
A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében
•

kapacitást nyújtó szervezetre (is) kívánunk támaszkodni

•

nem kívánunk kapacitást nyújtó szervezetre támaszkodni

Igen válasz esetén: az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés érdekében az alábbi
szervezet(ek)re (is) támaszkodunk:

Sorszám

1.
2.
3.

Az eljárást megindító felhívás azon pontja(i),
amely(ek)ben meghatározott alkalmassági
követelmények tekintetében sor kerül
kapacitás nyújtására, továbbá az igénybevétel
módjára vonatkozó nyilatkozat

Kapacitást nyújtó szervezet neve és címe

Név:
Cím:
Név:
Cím:
Név:
Cím:

Ha sor kerül kapacitást nyújtó szervezet igénybe vételére, akkor – a Kbt. 65. § (8)
bekezdésében meghatározott eset kivételével – az ajánlatunk részeként benyújtjuk a
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó
szervezet
kötelezettségvállalását
tartalmazó
előszerződést/szerződést (okiratot), amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756
Borjád, Borjád külterület 066/2.) ajánlatkérő által a „Tejipari berendezések (komplex
technológia) beszerzése” tárgyban megindított nyílt közbeszerzési eljárás során teszem,
illetve nyújtom be.
Kelt: __________________, 2018. év április hónap ___. nap

_______________________________
Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)
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Okirat kapacitás nyújtására vonatkozó kötelezettségvállalásról
[A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján]

SZERZŐDÉS/ELŐSZERZŐDÉS3
Amely létrejött egyfelől:
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
mint a közbeszerzési eljárás ajánlattevője (a továbbiakban: Ajánlattevő), másfelől:
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
mint a közbeszerzési eljárásban kapacitást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Kapacitást
nyújtó szervezet, az Ajánlattevő és a Kapacitást nyújtó szervezet együttesen a továbbiakban:
Felek) között az alábbi feltételek mellett:
1. Felek előzményként rögzítik, hogy az Ajánlattevő olyan közbeszerzési eljárásban
ajánlatot kíván benyújtani, amelyben nem rendelkezik valamennyi előírt erőforrással. A
közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) adatai:
Az Ajánlatkérő neve:
Az Ajánlatkérő címe:
A közbeszerzési eljárás tárgya:
A közbeszerzési eljárás fajtája:

TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.
Tejipari berendezések (komplex technológia) beszerzése
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás

Hivatkozás
a
közzétett
összefoglaló
tájékoztatás
iktatószámára:
Az
ajánlattételi
felhívás
megküldésének napja:

13107-2/2018/001.
2018/04/05

2. A Kapacitást nyújtó szervezet jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges, a
jelen okiratban meghatározott erőforrásokat (a továbbiakban: erőforrások) az Ajánlattevő
3

A nem megfelelő kifejezés törlendő.
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rendelkezésére bocsátja, és az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt az Ajánlattevő részére. Kapacitást nyújtó szervezet
továbbá kijelenti, hogy a nevesített alkalmassági követelmény(ek)nek teljes körűen
megfelel.
3. Felek a szerződésben az ellenszolgáltatást a következőképpen határozzák majd meg (a
következő ellenszolgáltatásban állapodnak meg):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. A Kapacitást nyújtó szervezet a következő erőforrásokat bocsátja Ajánlattevő
rendelkezésére az alkalmassági követelmények igazolásához (az előírt feltételek
rendelkezésre állásához):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Felek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a következőket rögzítik (adott esetben):4
a.

b.

c.

A kapacitások igénybevétele szakemberek végzettségére, képzettségére vonatkozik,
ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy ő valósítja meg a
Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés azon elemét (elemeit),
amely(ek)hez ezen erőforrásokra (kapacitásokra) szükség van.
A kapacitások igénybevétele releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra
vonatkozik, ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy ő valósítja meg
a Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés azon elemét (elemeit),
amely(ek)hez ezen erőforrásokra (kapacitásokra) szükség van.
A kapacitások igénybevétele a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági
követelményre vonatkozik, ennek megfelelően Kapacitást nyújtó szervezet kijelenti, hogy
ő valósítja meg a Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben
meghatározott azon feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés,
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

6. Amennyiben az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja
fel az erőforrás(oka)t, abban az esetben Kapacitást nyújtó Szervezet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel
az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
7. Amennyiben a Közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés nem Ajánlattevővel
kerül megkötésre, abban az esetben a jelen (elő)szerződés megszűnik.
4

A megfelelő esetek tüntetendőek fel (illetve törölendőek).
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8. Amennyiben a Közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés az Ajánlattevővel kerül
megkötésre, abban az esetben Felek vállalják, hogy a jelen előszerződés alapján megkötik
azon szerződés(eke)t, amelyek az erőforrások tényleges rendelkezésre bocsátását
biztosítják.
Kelt: _________________, 2018. év _______________ hónap _____. napja

_______________________________________

_______________________________________

Az Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)

A Kapacitást nyújtó szervezet képviselője
(cégszerű aláírás)
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Konzorciumi megállapodás-minta

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS
I. Előzmények

1. A TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatkérő (cím: 7756
Borjád, Borjád külterület 066/2.) „Tejipari berendezések (komplex technológia)
beszerzése” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzésekről szóló
2015. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 35. §-ában meghatározott közös
ajánlattételi lehetőséggel élve a 2. pontban meghatározott ajánlattevők konzorciumi
megállapodást kötnek. A megállapodás célja, hogy biztosítsa a jelen pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás, illetőleg az esetlegesen létrejövő szerződés
teljesítése során a konzorcium tagjai együttműködésének kereteit.
II. Értelmező rendelkezések
2. Ezen konzorciumi megállapodás értelmében:
‒ konzorcium: a Kbt. 35. §-a alapján közösen ajánlatot tevők együttműködése a
közbeszerzési eljárás során, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeképpen
létrejövő szerződés teljesítése során;
‒ konzorciumi tag: a Kbt. 35. §-a alapján a közös ajánlattételben részt vevő személy
(szervezet);
‒ konzorcium képviselője: a konzorcium azon vezető tagja, aki, illetőleg amely a
konzorciumi tagok nevében eljár, azaz a közbeszerzési eljárásban, illetőleg a
szerződés teljesítése során a kapcsolatot tartja az ajánlatkérővel;
‒ közbeszerzési eljárás: jelen konzorciumi megállapodás 1. pontjában meghatározott
ajánlatkérő által az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás.
III. A konzorcium tagjai
3. A közbeszerzési eljárásban a következő személyek (szervezetek) tesznek közösen
ajánlatot (a konzorcium tagjai):
1. konzorciumi tag:
Név:
Székhely:
Képviseli:
Adószám:
Számlaszám:

2. konzorciumi tag:
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Név:
Székhely:
Képviseli:
Adószám:
Számlaszám:
------------------------------- (szükség szerinti számban töltendő ki)--------------------------------------------IV. A konzorcium képviselete
4. A konzorciumi tagok a következő konzorciumi tagot (Konzorcium Képviselője)
hatalmazzák meg a konzorciumot alkotó gazdasági szereplők képviseletére:
Név:
Székhely:
Képviseli:
Adószám:
Számlaszám:
5. A meghatalmazás értelmében a Konzorcium Képviselője tartja a közbeszerzési
eljárásban, illetőleg a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés
teljesítése során a kapcsolatot az Ajánlatkérővel. A Konzorcium Képviselője
kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérő által megküldött értesítéseket
(iratokat, tájékoztatásokat stb.) megküldi a további konzorciumi tag(ok) részére.
6. A meghatalmazás kiterjed a felolvasólap aláírására (az ajánlat benyújtására, tárgyalás
esetén az ajánlat módosítására, illetőleg fenntartására, valamint adott esetben a
visszavonásra), nem terjed ki azonban egyéb jognyilatkozatok megtételére, illetőleg a
közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés megkötésére
(módosítására, megszüntetésére, illetőleg bármely más jognyilatkozat megtételére),
továbbá tagok a számláikat önállóan állítják az ajánlatkérőként szerződő fél részére.
7. A Konzorcium Képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárást,
illetőleg az annak eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítését érintő
kérdésekben folyamatosan egyeztet a többi konzorciumi taggal, minden lényeges
kérdést illetően pontos tájékoztatást ad.
V. A szerződés teljesítésének megosztása
8. A Konzorciumi Tagok a következőképpen osztják meg a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítését:
1. Konzorciumi Tag neve:
Részek, amelyek teljesítését végzi:
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Százalékos arány:
2. Konzorciumi Tag neve:
Részek, amelyek teljesítését végzi:

Százalékos arány:

------------------------------- (szükség szerinti számban töltendő ki)--------------------------------------------9. A fenti megállapodás nem érinti az egyetemleges felelősség kérdését, ennek
megfelelően a szolgáltatás teljesítésével valamennyi Konzorciumi Tag
egyetemlegesen tartozik az ajánlatkérőként szerződő fél felé.
VI. A konzorciumi megállapodás időbeli hatálya
10. Jelen konzorciumi megállapodást a konzorciumi tagok határozott időre kötik.
11. Amennyiben nyertes ajánlattevőként a közbeszerzési eljárásban nem a Konzorcium
kerül kihirdetésre, abban az esetben a közbeszerzési eljárás lezárásával a konzorciumi
megállapodás hatályát veszíti.
12. Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés a
Konzorcium tagjaival kerül megkötésre, abban az esetben a konzorciumi
megállapodás a szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesítésével megszűnik.
VII. Egyéb rendelkezések

13. A konzorciumi tagok vállalják, hogy az ajánlat összeállításában közreműködnek, a
vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb, az ajánlat összeállításához
szükséges dokumentumokat a Konzorcium Képviselőjének felhívására rendelkezésre
bocsátják.
14. A konzorciumi tagok vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen
létrejövő szerződés teljesítése során együttműködnek a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek és a közbeszerzési eljárásban tett vállalásoknak megfelelően.
15. A konzorciumi tagok vállalják, hogy nyertességük esetén jelen megállapodás tartalmi
elemein és a konzorciumi tagok személyén nem változtatnak.
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16. Jelen konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként
benyújtásra kerül.
Kelt: ___________, 2018. év _____________ hónap ____. napja

______________________
1. tag

______________________
2. tag
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Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése [114. § (2) bekezdése] alapján

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 67. § (1) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel 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: Rendelet) 17. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra – az alábbi nyilatkozatokat
teszem:
A) NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN
Kijelentem, hogy nem tartozunk az eljárásban előírt egyik kizáró ok hatálya alá sem.
Kijelentem továbbá, hogy az alvállalkozó(k), valamint – amennyiben sor kerül alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet bevonására – az alkalmasság igazolásában résztvevő
szervezet(ek) sem tartozik (tartoznak) az eljárásban előírt kizáró okok egyikének hatálya alá
sem.
B) NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN
Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott alkalmassági
követelményeknek megfelelünk, illetőleg az alkalmassági követelmények teljesítéséhez
szükséges kapacitásokkal rendelkezünk.
C) ADATOK A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA SZERINT KIZÁRÓ OKHOZ KAPCSOLÓDÓAN
A Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint igazolom (közlöm) a
Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását, figyelemmel
a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjára (illetve adott esetben a 10. § g) pont gb) alpontjára),
valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a Pmt.) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) pontjában
meghatározott értelmező rendelkezésekre:
Kijelentem, hogy olyan társaságnak minősül szervezetünk, amelyet:
‒

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

‒

jegyeznek szabályozott tőzsdén
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Nyilatkozat tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről (adott esetben)5
Kijelentem, hogy:
‒

a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonossal rendelkezik szervezetünk, és ezeket be is
mutatjuk a lejjebb rögzítettek szerint.
VAGY

‒

Nem rendelkezik szervezetünk a Pmt. 3. § 38. pont a)–b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal.

Az alábbiak szerint bemutatjuk a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja által definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét:
A tényleges tulajdonos neve

A tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

* * *
Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756
Borjád, Borjád külterület 066/2.) ajánlatkérő által a „Tejipari berendezések (komplex
technológia) beszerzése” tárgyban megindított nyílt közbeszerzési eljárás során teszem,
illetve nyújtom be.

Kelt: ______________, 2018. év április hónap ____. napján

_________________________________
Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)

Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik
szabályozott tőzsdén.

5

50

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője kijelentem, hogy cégünk (szervezetünk) tekintetében változásbejegyzési
eljárás

‒

nincs folyamatban

VAGY
‒

van folyamatban

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
* * *
Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756
Borjád, Borjád külterület 066/2.) ajánlatkérő által a „Tejipari berendezések (komplex
technológia) beszerzése” tárgyban megindított nyílt közbeszerzési eljárás során teszem,
illetve nyújtom be.
Kelt: ______________, 2018. év április hónap ____. napján

_________________________________
Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat biztosíték(ok) rendelkezésre bocsátásáról
[Kbt. 134. § (5) bekezdés]

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 134. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint nyilatkozom:
NYILATKOZAT HIBÁS TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL
Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás x) 12. pontjában meghatározott hibás
teljesítési biztosítékot nyertességünk esetén az Ajánlatkérőként szerződő fél részére – az
ajánlattételi felhívás x) 12. pontjában meghatározott határidő lejártáig és módon –
rendelkezésre bocsátjuk.
* * *
Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756
Borjád, Borjád külterület 066/2.) ajánlatkérő által a „Tejipari berendezések (komplex
technológia) beszerzése” tárgyban megindított nyílt közbeszerzési eljárás során teszem,
illetve nyújtom be.
Kelt: ______________, 2018. év április hónap ____. napján

_________________________________
Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat felelős fordításhoz kapcsolódóan [Kbt. 47. § (2) bek.]

Alulírott ___________________ mint a(z) _______________________ ajánlattevő (cégjegyzésre
jogosult) képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 47. § (2) bekezdése alapján kijelentem, hogy az ajánlat részeként benyújtott nem
magyar nyelvű okiratokról általunk készített fordítás(ok) tartalmáért felelősséget vállalunk,
az általunk készített fordítás(ok)ban rögzítettek a nem magyar nyelvű dokumentum(ok)
tartalmával mindenben megegyeznek.
* * *
Jelen nyilatkozatot a TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 7756
Borjád, Borjád külterület 066/2.) ajánlatkérő által a „Tejipari berendezések (komplex
technológia) beszerzése” tárgyban megindított nyílt közbeszerzési eljárás során teszem,
illetve nyújtom be.

Kelt: ______________, 2018. év április hónap ____. napján

_________________________________
Ajánlattevő képviselője
(cégszerű aláírás)
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Referencia-igazolás6
1. A SZERZŐDÉST KÖTŐ MÁSIK FÉL ADATAI:
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Telefax:
E-mail:

Beosztása:

2. A TELJESÍTÉST VÉGZŐ ADATAI:
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
3. A SZÁLLÍTÁS ADATAI:
Tárgy:
Mennyiség:
Egyéb jellemző(k):

‒
‒

Az eszköz(ök) tej és/vagy tejtermék feldolgozási kapacitása: _______
liter/műszak.
A szállítás (a szerződés) magában foglalta az eszköz(ök) üzembe helyezését,
valamint a kezelőszemélyzet betanítását is.

Nyilatkozat
megfelelőségről:

A szerződés olyan feldolgozó eszköz(ök) adásvételére (értékesítésére)
vonatkozott, amely(ek) képes(ek) műszakonként legalább 3.500 (háromezerötszáz) liter tej és/vagy tejtermék feldolgozására, és amely magában foglalta az
eszköz(ök) üzembe helyezését, valamint a kezelőszemélyzet betanítását is. [A tej
és a tejtermék fogalmát az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelet
(2013. december 17.) VII. melléklet III. rész határozza meg, műszak alatt pedig 8
(nyolc) órás időtartam értendő.]

A teljesítés ideje:

201__/__/__ - 201__/__/__

4. ELŐÍRÁS- ÉS SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy az ismertetett szállítás teljesítése előírás- és szerződésszerűen történt.
Kelt: ____________, 2018. év _______ hónap ___. napja

__________________________________
Az ajánlattevő / A referenciát kiállító
szervezet képviselője

6

A Kbt. 69. §-a szerint tett ajánlatkérői felhívás alapján is benyújtható.

VI. SZERZŐDÉSTERVEZET
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől:
név:
székhely:
képviseli:
adószám:
cégjegyzékszám:
számlavezető:
számlaszám:

TS-TEJ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
7756 Borjád, Borjád külterület 066/2.
Tobias Schmalzbauer és Boda László ügyvezetők (együttesen)
23182820-2-02
02-09-077059
CIB Bank Zrt. (Pécsi Központi Fiók)
10700055-68500634-51100005

mint vevő (továbbiakban: Vevő),
másfelől:
név:
székhely:
képviseli:
adószám:
cégjegyzékszám:
----------------- (közös ajánlattétel esetén a tagok számától függően további megnevezések) ---------------mint eladó (továbbiakban: Eladó),
[Vevő és Eladó(k) együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek]
között az alábbi helyen és időpontban a szerződésben meghatározott feltételek szerint:
I. Előzmények
1. Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le mint ajánlatkérő a Kbt. 113. §-ának
alkalmazásával [a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint], figyelemmel a Kbt. 21. § (6)
bekezdésében foglaltakra. A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás)
adatai:
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Az
összefoglaló
tájékoztatás
iktatószáma és közzétételének
napja:
Az
ajánlattételi
felhívás
megküldésének napja:
A
közbeszerzési
eljárást
lebonyolító szervezet adatai:

Tejipari berendezések (komplex technológia) beszerzése
13107-2/2018/001; 2018/03/23;
azonosítója: KBE-02870/2018)

(a

közbeszerzési

2018/04/05
Név:
Cím:
Képviseli:
Adószám:
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Scriptnum Kft.
7624 Pécs, Nagy Jenő u. 16/1.
dr. Pfeffer Zsolt ügyvezető
24270173-3-02

eljárás

Tel/fax:
E-mail:
Honlap:

+36 72 210 819
pfeffer.zsolt@yahoo.com
www.scriptnum.hu

2. Vevő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket a
közbeszerzési dokumentumokban határozta meg, amelyeket az ajánlattevők az eljárás
során részletesen megismertek.
3. Vevő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését az elbírálást követően 2018. év ___________ hónap ___. napján a
közbeszerzési eljárás ajánlattevőivel közölte. Vevő közbeszerzési eljárásban hozott
döntése szerint a nyertes ajánlattevő Eladó lett.
4. Eladó mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az alábbi értékelési
(rész)szempont(ok)nak megfelelő ajánlati elemeket határozta meg ajánlatában:
Sorszám

Az értékelési részszempont megnevezése

1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
Valamennyi termékre kiterjedő, teljes körű
jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama
(hónapban meghatározva, min. 36 hónap, max. 60
hónap)
A jótállás időtartama alatt a hibaelhárítás
megkezdésére vállalt határidő a bejelentéstől
számítva (órák számában meghatározva, min. 24
óra, max. 72 óra)
A megajánlott tejfeldolgozó-technológia termelési
kapacitása (liter/műszakban meghatározva, min.
5.000 liter/műszak, max. 8.000 liter/műszak)

2.

3.

4.

Ajánlati elem

II. A szerződés tárgya és mennyisége
5. A szerződés tárgya: Tejipari berendezések (komplex technológia) beszerzése.
6. A teljesítés helye: 7756 Borjád, Külterület hrsz. 066/5.
7. A szerződés keretében teljesítendő mennyiséget (és adott esetben a további teljesítendő
szolgáltatásokat, feladatokat) Vevő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban az
alábbiak szerint határozta meg:
35 m tejvezeték kiépítése: 1 db; tejtároló tartály szigetelt, keverővel (TFN-5): 1 db; 5 szekciós pasztőr (PG-1,2):
1 db; szeparátor (SH-1,2): 1 db; homogenizátor (GO-1,2): 1 db; tejszíntartály szigetelt, hűthető, keverővel
(TTN-05): 1 db; tejtartály keverővel, szigetelt (TFP-1): 2 db; kakaóital hűtő lemezes hőcserélő: 1 db;
dezagregátor: 1 db; tejszíntartály szigetelt, hűthető, keverővel (TTP-05): 1 db; fermentációs tartályok (TJ-05): 5
db; piskóta szivattyú (PSZ-2): 2 db; joghurt hűtő lemezes hőcserélő: 1 db; sajt/túrókád (GS-1): 2 db; túrókocsi
(KT): 1 db; mobil savóelvezető egység (TV): 1 db; munkaasztal (A): 3 db; egykamrás vákuumcsomagoló (CC1): 1 db; savótartály szigetelt (TZ-2-SZ): 1 db; sózókád (SK-1): 1 db; sajt- daraboló berendezés (DS): 1 db;
tejzacskózó (CF-5): 1 db; pohártöltő (CP-1,5): 1 db; flakontöltő (FT-09): 1 db; CIP (clean in place): 1 db;
légkompresszor állomás (GL-3): 1 db; tejföl/joghurt érlelő (HF-F-50): 1 db; blokkhűtő a késztermék hűtésére:
2 db; blokkhűtő a túró hűtésére (Szikkasztó helyiség, túróhűtő): 1 db; számítógépes adatgyűjtés: 1 db;
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laboreszközök: 1 db; kiegészítő berendezések [1 db rozsdamentes csepegtető asztal (eszközmosó); 1 db
szerelhető rozsdamentes fali tábla (eszközmosó); 1 db rozsdamentes vegyszertároló szekrény; 9 db
rozsdamentes 3 szintes polc (2 db érlelő, 1 db adalékanyag raktár, 2 db csomagolóanyag raktár, 4 db
késztermék raktár); 3 db rozsdamentes anyagmozgató kocsi; 2 db szerelhető rozsdamentes tömlőtartó; 1 db
rozsdamentes csurgató asztal (gomolya gyártáshoz)]; tebelkád előprés (KP-1): 1 db; jégakkumulációs hűtő
beépítése: 1 db; sorozatprés (GP-6): 1 db; sajtforma RM (F): 70 db; sajtérlelő polcos kocsi (EP): 5 db; sajtérlelő
(HF-50): 1 db; aggregátor P. 65. SP. SUPER CSENDES. WIZ. PHS.FT800L: 1 db; számítógép: 4 db; beltéri
kamera: 9 db; kültéri kamera: 6 db; kamerarendszer beüzemelése: 1 db; rögzítő egység: 1 db; rack szekrény: 1
db; switch: 1 db; IP telefon: 5 db; beléptető rendszer: 1 db; árukövető rendszer: 1 db; központi nyomtató: 1
db; központi szerver: 1 db; adatmentés: 1 db; ADAMO ERP szoftver: 1 db; ADAMO ERP szoftver: 1 db;
vállalati CRM: 1 db; HR-modul: 1 db; kontroling és döntéstámogatás: 1 db; beszerzés és logisztikai szoftver: 1
db; táv- és csoportmunka szoftver: 1 db; pénzügyi szoftver: 1 db; elektronikus iratkezelés: 1 db;
tudásmenedzsment modul szoftver: 1 db; ERP-hez kapcsolódó mobiltechnika: 1 db; tervezés: 1 db; testre
szabás: 1 db; oktatás, betanítás: 1 db.
A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú eszközre (eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre) való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ilyen
esetben a meghatározottakkal egyenértékű megajánlást is elfogadja az Ajánlatkérő.
A szerződés magában foglalja az eszközöknek a teljesítés helyére történő fuvarozását, a technológia
megtervezését (testre szabását), az üzembehelyezését, valamint a kezelőszemélyzet betanítását, továbbá egy
30 nap időtartamú próbaüzemet. A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a
szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

8. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő számára a szerződésben meghatározott
követelményeknek megfelelő eszközöket teljes körűen és hiánytalanul Vevő tulajdonába
és birtokába adja, továbbá teljesíti a szerződésben megállapított egyéb kötelezettségeket.
Vevő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott
követelményeknek megfelelő eszközöket Eladótól átveszi, és az ellenszolgáltatást (a
vételárat) a szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerint Eladó részére megfizeti.
III. A Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit megalapozó (rögzítő) okiratok
9.

A szerződés alapját a következő okiratok képezik:
‒ a közbeszerzési dokumentumok, illetve adott esetben azok módosítása(i);
‒ a közbeszerzési eljárás során esetlegesen nyújtott kiegészítő tájékoztatás, illetőleg
tájékoztatások;
‒ a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat – ideértve az esetlegesen nyújtott
felvilágosítást, valamint benyújtott hiánypótlást és a Kbt. 71. § (8) bekezdés
szerinti módosítást is –, illetve az ajánlat részét képező árazott részletes
ártáblázat, illetőleg az ebben meghatározott műszaki tartalom.

10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fenti okiratok tartalma az irányadó
(alkalmazandó) a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken túlmenően, az azokban
meghatározott jogok és kötelezettségek a szerződéses jogviszony részét (tartalmát)
képezik, a fenti okiratokban meghatározott műszaki tartalom, illetőleg egyéb feltételek
(kötelezettségek) teljesítendőek.
IV. A teljesítési határidő
11. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
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12. A szerződés Eladó általi teljesítésének határideje: 180 (egyszáznyolcvan) naptári nap a
szerződés megkötésétől számítva. (A szerződés teljesítésének határidejébe a próbaüzem
időtartama és eredményes lezárása is beleszámít.)
13. Eladó határidőben teljesít, ha az eszközök átadás-átvétele, a kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése és az előírt időtartamú próbaüzem a szerződésben előírt határidőn belül teljes
körűen, eredményesen megtörténik. A szerződés teljesítési határidejébe – amelyet a
szerződés rögzít – az átadás-átvétel ideje is beleszámít.
V. Az ellenszolgáltatás
Az ellenszolgáltatás mértéke
14. Eladót a szerződés szerződés- és előírásszerű (hiánytalan és teljes körű) teljesítéséért
________________ HUF + áfa, azaz ______________________ HUF + általános forgalmi
adó ellenszolgáltatás illeti meg, a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatnak megfelelően. A
meghatározott ellenszolgáltatás magában foglalja a szerződésben meghatározott
eszközök tulajdonba adásának és a kapcsolódó szolgáltatás(ok) teljesítésének teljes
költségét, valamennyi költségelemét, ideértve az esetleges hatósági és egyéb díjakat
(illetékeket) is.
15. Az ellenszolgáltatás (és adott esetben a műszaki tartalom) részletezését a közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlat részeként csatolt részletes ártáblázat tartalmazza.
Az előleg
16. A szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás
15%-ának (tizenöt százalékának) megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja Vevő Eladó részére.
A részszámlázás
17. Eladó jogosult részszámla (részszámlák) benyújtására, az alábbiak szerint:
‒

Az első részszámla kibocsátására sor kerülhet az általános forgalmi adó nélkül
számított, szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 20%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén,

‒

a második részszámla kibocsátására sor kerülhet az általános forgalmi adó nélkül
számított, szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 40%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén,

‒

a harmadik részszámla kibocsátására sor kerülhet az általános forgalmi adó nélkül
számított, szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 60%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén.
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‒

a negyedik részszámla kibocsátására sor kerülhet az általános forgalmi adó nélkül
számított, szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 80%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén;

‒

az ellenszolgáltatás fennmaradó részéről szóló végszámlát Eladó a szerződés
teljesítésének teljes körű, eredményes befejezését követően nyújthatja be.

Az utolsó részszámla és a végszámla összevont módon is kiállítható. Az esetlegesen
igényelt előleg összegének első harmada az első részszámla összegéből, a második
harmada a második részszámla összegébe, a harmadik harmada pedig a harmadik
részszámla összegébe beszámításra kerül.
18. A rész-számla kibocsátásának feltétele, hogy az adott részteljesítés elvégzését
(megvalósulását) teljesítés-igazoló jegyzőkönyv felvételével Vevő igazolja.
Az ellenszolgáltatás teljesítése
19. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint
történik az ellenszolgáltatás teljesítése utófinanszírozással, az Eladó által benyújtott
számla (számlák) fizetési határideje: 30 nap. A fizetési határidő kezdő időpontja: az
igazolt összegű, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és
mellékleteinek kézhezvétele. Az ellenszolgáltatás kifizetése HUF-ban történik átutalással.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályok (jogszabályi rendelkezések)
vonatkoznak különösen:
‒
‒

a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése.

20. A szerződés Vevő általi teljesítésének alapját a VP-3-4.2.1-15 Tejüzem építése a TS-TEJ
Kft.-nél elnevezésű, 1766832166 azonosítószámú projekt támogatási szerződése képezi.
Eladó ennek megfelelően tudomásul veszi, hogy Vevő a szerződés tárgyát képező
tevékenységért járó díj meghatározásakor, valamint a díj elszámolása és folyósítása során
kötve van a szerződés pénzügyi alapját képező, a támogató hatóság (közreműködő
szervezet, irányító hatóság, illetve a kifizetésre kötelezett szervezet) által kibocsátott
előírásokhoz, meghatározott szerződéses rendelkezésekhez, és az egyéb jogszabályok
rendelkezéseihez, a kifizetés az ezekben megjelölt határidők figyelembevételével és
betartásával történik. Ebből adódóan Vevő mentesül a késedelmes teljesítéshez
kapcsolódó jogkövetkezmények alól, amennyiben az a kifizetésre kötelezett szervezet
(támogató hatóság, közreműködő szervezet, irányító hatóság) általi kifizetések
késlekedésének eredménye.
VI. Vevő jogai és kötelezettségei
21. Bármely eszköz (termék) átvételét jogában áll a Vevőnek visszautasítani, amennyiben azt
hibásnak, hiányosnak vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek tételes
indoklását a kijavítás (kicserélés) érdekében köteles az Eladó tudomására hozni.
Eladónak a hibát (hiányosságot) a jegyzőkönyvben (indokolásban) megjelölt határidőn
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belül ki kell javítani, illetőleg az eszközt, illetve a hibás alkatrészt / felszereltségi elemet ki
kell cserélni. Ha ezt az Eladó elmulasztja, a Vevő jogosult a kijavítást (kicserélést) más
személyekkel (más vállalkozóval) elvégeztetni, és összes ezzel kapcsolatban felmerült
kiadását az Eladóra továbbhárítani.
22. Amennyiben a teljesítés hibás volta a Szerződő Felek között vitás, megfelelő szakértő
kirendelését, illetőleg jogszabályban meghatározott, szakértői vélemény kiadására
jogosult független szervezet eljárását kérhetik (továbbiakban együtt e pontban: szakértő).
Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a szakértő eljárásával
kapcsolatos költségek (a szakvélemény ellenérték megfizetése) az Eladót terhelik,
ellenkező esetben Vevőt (azaz Vevő köteles megtéríteni Eladó részére a szakvélemény
elkészíttetésének ellenértékét).
23. Vevő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és
hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.
VII. Eladó jogai és kötelezettségei
24. Eladó köteles Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.
Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Eladó felelősséggel tartozik.
25. Eladó köteles átadni az eszközökhöz kapcsolódó magyar nyelvű használati utasításokat,
műszaki leírásokat és a jótállási (szavatossági) jogok (igények) gyakorlásához szükséges,
a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított okiratokat Vevő részére.
26. Amennyiben a szerződés alapját támogatási igény (pályázat) alapján létrejött támogatási
szerződés (támogatói döntés) képezi, abban az esetben Eladó köteles a Vevő
támogatáshoz kapcsolódó elszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges valamennyi
dokumentumot – így különösen a számlát, a teljesítés-igazolást, minőségi
bizonyítványokat, tanúsítványokat – az átadás-átvételi eljárás során, valamint az
elszámolási időpontoknál a Vevőnek teljes körűen átadni.
27. Eladó 30 nap időtartamú próbaüzemre vállal kötelezettséget. A próbaüzem időtartama
alatt köteles a felmerülő problémákat kiküszöbölni, a kezelőszemélyzetet betanítani, a
termelés optimalizálása érdekében szükséges minden intézkedést megtenni és a
próbaüzemet eredményesen lezárni.
VIII. Az eszközökkel szemben támasztott műszaki követelmények
28. A szerződés tárgyát képező eszközökkel szemben támasztott követelmények és az egyéb
teljesítendő kötelezettségek részletes meghatározását a közbeszerzési eljárást megindító
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok IV. fejezetében rögzített „műszaki
leírás”, valamint a közbeszerzési eljárásban az Eladó által benyújtott ajánlat részét
képező részletes ártáblázat, illetve adott esetben az egyéb kapcsolódó nyilatkozatok,
dokumentumok tartalmazzák.
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29. Az eszközöknek meg kell felelniük a műszaki tartalom részletezésében
meghatározottaknak, de legalább meg kell felelniük azoknak a követelményeknek,
amelyeket a közbeszerzési eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok IV. fejezetében rögzített „műszaki leírás” tartalmaz.
IX. A szerződésszegés és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér
30. Szerződő Felek késedelmi kötbérben állapodnak meg, késedelmi kötbérfizetési
kötelezettség terheli Eladót abban az esetben, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határidőhöz képest késedelembe esik olyan okból, amelyért Eladó felelős. A késedelmi
kötbér mértéke: a szerződésben rögzített, általános forgalmi adó nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 0,5%-a naptári naponként. Késedelmi kötbér legfeljebb 30 (harminc)
naptári napra számítható fel (a fizetendő késedelmi kötbér mértéke legfeljebb ezen
időtartamnak megfelelő mértékű összeg lehet).
31. A kötbér összegét Eladó köteles az arról kiállított számla kézhezvételét követő 15
(tizenöt) nap alatt Vevő részére megfizetni.
Meghiúsulási kötbér
32. A Szerződő Felek meghiúsulási kötbérben állapodnak meg. A meghiúsulási kötbér
mértéke: a szerződésben rögzített általános forgalmi adó nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 15%-a. A meghiúsulási kötbért abban az esetben tartozik Eladó
megfizetni Vevő részére, ha a teljesítést Eladó olyan okból, amelyért felelős, meg sem
kezdi, illetőleg megkezdi, de nem fejezi be.
33. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést különösen abban az esetben tekintik
meghiúsultnak, ha a teljesítést Eladó olyan okból nem kezdi meg, amelyért felelős, vagy
megkezdi, de nem fejezi be. A meghiúsuláshoz kapcsolódóan a szerződés további
eseteket határozhat meg exemplifikatív jelleggel.
Jótállás
34. Az Eladó által a valamennyi termékre kiterjedő, teljes körű jótállás (a hibajelentési
időszak) időtartama: ___ hónap (azaz _____ hónap), a közbeszerzési eljárásban tett
ajánlatban meghatározottaknak megfelelően. Amennyiben bármely eszközre a gyártó
(forgalmazó) ennél hosszabb időtartamú jótállást vállal, abban az esetben e hosszabb
időtartam az irányadó az adott termék vonatkozásában.
35. A jótállás időtartama alatt az Eladó köteles díjtalanul, a bejelentést (értesítést) követően
legkésőbb ____ órán (azaz ____) órán belül megkezdeni a hiba elhárítását (kijavítását), a
közbeszerzési eljárásban tett ajánlatban meghatározottaknak megfelelően, és azt a
legrövidebb időn belül köteles befejezni. Amennyiben az Eladó a fenti kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy Vevő jogosult a hiba elhárítását az Eladó költségére és felelősségére
elvégezni, vagy mással elvégeztetni.
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Kártérítés
36. A teljesítésből származó vétkes magatartással okozott károkért az Eladó felelős, a károk
rendezése az ő feladata. A teljesítéssel vagy a teljesítés határidőre történő elvégzésének
elmulasztásából adódó, Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért az Eladó
közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt alvállalkozója okozta.
Hibás teljesítési biztosíték
37. Eladó hibás teljesítési biztosítékot bocsát Vevő rendelkezésére. A hibás teljesítési
biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja. A hibás teljesítési biztosíték
mértéke: az általános forgalmi adó nélkül számított (nettó), a szerződésben rögzített teljes
ellenszolgáltatás 5%-a (öt százaléka). A hibás teljesítési biztosítékot a jótállási
kötelezettség kezdetének időpontjában (azaz a próbaüzem és az átadás-átvétel sikeres
lezárásának időpontjában) kell Vevő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontjában meghatározottak szerint, adott esetben a Kbt. 134. § (8) bekezdése szerint.
38. A hibás teljesítési biztosítéknak a jótállási kötelezettség fennállása alatt folyamatosan
rendelkezésre kell állnia. Amennyiben az Eladó Vevő fizetési számlájára történő
befizetéssel bocsátja rendelkezésre a hibás teljesítési biztosítékot óvadékként, a hibás
teljesítési biztosítékot – előírás- és szerződésszerű teljesítés esetén – a jótállási
kötelezettség megszűnését követő 20 (húsz) napon belül visszautalja Eladó részére Vevő.
Amennyiben Eladó nem a Vevő fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással)
bocsátja a hibás teljesítési biztosítékot óvadékként rendelkezésre, abban esetben a
biztosítéknak a jótállási időszak lejártát követő 20. (huszadik) napig hatályban kell
maradnia.
39. A Kbt. 134. § (7) bekezdésében meghatározott lehetőséget Vevő nem tudja biztosítani a
támogatást nyújtó szervezettel kötött támogatási szerződésre (okiratra), illetőleg a
megállapított elszámolási kötelezettségre tekintettel.
40. A szerződésszerű teljesítés elismerésének (igazolásának) feltétele, hogy a hibás teljesítési
biztosítékot az előírtak szerint Vevő rendelkezésére bocsássa Eladó.
41. Amennyiben Eladó hibásan teljesít, és a hibás teljesítésből eredő jótállási
kötelezettségének Eladó a szerződésben rögzített, illetőleg ésszerű határidőn belül nem
tesz eleget, a hibás teljesítési biztosíték terhére Vevő jogosult harmadik személlyel
szerződést kötni a jótállásból fakadó kötelezettségek teljesítésére. E rendelkezés nem
érinti (nem zárja ki) az esetleges további kártérítési igények Vevő részéről történő
érvényesítését. A kártérítési igények kielégítésére Vevő rendelkezésére bocsátott hibás
teljesítési biztosíték Vevő által felhasználható.
Hibás teljesítés
42. Ha a szerződés teljesítése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a
teljesítés hibás lesz, Vevő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő
sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.
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X. A Szerződő Felek együttműködése
43. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a szerződésben foglaltak
teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés
teljesítésére kihatással van.
44. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevőt haladéktalanul értesíti abban az esetben,
ha a szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-,
felszámolási-, végelszámolási, végrehajtási vagy hivatalból törlési, illetve egyéb, a
megszüntetésére irányuló eljárás indul. Az Eladó ugyancsak maradéktalanul köteles
Vevőt értesíteni, ha saját cégében (szervezetében), vagy alvállalkozójánál a szerződés
maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok
és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.
Eladó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
45. A Vevő által a kapcsolattartásra kijelölt személy (szervezet) adatai:
Név:
Cím:
Telefon:

+

3

6

Telefax:

+

3

6

E-mail:

46. Az Eladó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):
Név:
Cím:
Telefon:

+

3

6

Telefax:

+

3

6

E-mail:

47. Szerződő Felek jogosultak az előző két pontban meghatározott bármely kapcsolattartót,
illetve megadott elérhetőséget módosítani. Amennyiben az előző két pontban
meghatározott bármely kapcsolattartó személye, illetve bármely megadott elérhetőség
megváltozik, a változással érintett Fél a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb
a változást követő kettő munkanapon belül értesíti a másik Felet.
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XI. Szerződéses rendelkezések a kizáró okokhoz kapcsolódóan
48. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal egyrészt arra, hogy nem
fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak, másrészt arra, hogy a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.
49. Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű, a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatol, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül. E meghatalmazás ebben az esetben e szerződés mellékletét képezi.
XII. A szerződés módosítása
50. A szerződés a Kbt. hatálya alá tartozik, ennek megfelelően a szerződés módosításánál a
Kbt. 141. §-ában meghatározottak szerint kell eljárni.
51. A szerződés módosításáról tájékoztató hirdetmény kerül közzétételre a Kbt. szabályai
szerint. A hirdetményközzétételi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódóan Vevő egyeztet
a közbeszerzési eljárást lebonyolítását végző gazdálkodó szervezettel.
XIII. A szerződés megszüntetésének egyes különös esete(i)
52. Vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg a szerződést – adott esetben – azonnali
hatállyal felmondani Eladó súlyos szerződésszegése esetén. Szerződő Felek súlyos
szerződésszegésnek tekintik a következőket Eladó részéről:
- Eladó olyan okon alapuló késedelme, amelyért felelős, eléri a 30 (harminc) naptári
napot és Eladó Vevő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be.
- Vevő felszólítása ellenére megszegi a szerződésben meghatározott
együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget;
- Eladó a szerződés teljesítését a Kbt.-be ütköző módon végzi;
- Eladó olyan okból, amelyért felelős – a teljesítési határidőt veszélyeztető módon –
szünetelteti (felfüggeszti), illetőleg megszünteti a szerződés teljesítését.
53. Eladó súlyos szerződésszegésére, illetve a Kbt. 143. §-ában meghatározott valamely
esetre alapított elállás, illetőleg felmondás esetén a következő jogkövetkezmények
alkalmazandóak:
- Eladó köteles a meghiúsulási kötbért megfizetni Vevő részére;
- Vevő kártérítést követelhet a fentieken túlmenően Eladótól.
54. Az előző pontban foglalt eseteken túlmenően ugyancsak Eladó köteles a meghiúsulási
kötbért megfizetni Vevő részére, ahol a szerződés azt kifejezetten rögzíti.

65

55. Eladó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg a szerződést – adott esetben – azonnali
hatállyal felmondani Vevő súlyos szerződésszegése esetén. Szerződő Felek súlyos
szerződésszegésnek tekintik a következők(et) Vevő részéről: Vevő az ellenszolgáltatás
megfizetésével 30 (harminc) naptári napos késedelembe esik.
56. Vevő a Kbt. 143. §-a szerint jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, ha:
‒ feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; vagy
‒ Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy
‒ az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 258. cikke alapján a
közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult
vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés
miatt a szerződés nem semmis; vagy
‒ a szerződés megkötését követően jut Vevő tudomására, hogy az Eladó (a
szerződő fél) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
57. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon –, ha
‒ az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel;
‒ az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
58. Vevő jogosult továbbá a szerződéstől elállni (illetőleg a szerződést azonnali hatállyal
felmondani), ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az Eladó a
teljesítést csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt
Vevőnek már nem áll érdekében, illetőleg hogy arra lehet következtetni, hogy Eladó nem
képes a szerződés teljesítésének megfelelő befejezésére. Amennyiben rendelkezésre áll a
teljesítéshez kapcsolódóan ütemterv, és az ütemterv rögzít részteljesítési határidő(ke)t,
abban az esetben az ütemterv által megállapított részteljesítési határidő(k)höz képest is
vizsgálandó a késedelem. Amennyiben a szerződés keretében meghiúsulási kötbér,
illetőleg teljesítési biztosíték kerül kikötésre, abban az esetben Eladó megfizetni tartozik a
kikötött meghiúsulási kötbért, illetőleg a teljesítési biztosíték összege Vevőt illeti meg.
Ezek érvényesítése azonban nem zárja ki a további kártérítés igények érvényesítését
Vevő részéről.
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59. Vevő jogosult továbbá a szerződéstől elállni (illetőleg a szerződést azonnali hatállyal
felmondani), ha az Eladó ellen a szerződéskötést követően csőd-, felszámolási,
végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.
Ebben az esetben is köteles Eladó a meghiúsulási kötbért megfizetni, ezen szerződéses
előírás azonban nem zárja ki a további kártérítési igények érvényesítését Vevő részéről.
60. A Szerződő Felek mentesülnek szerződésszegéshez kapcsolódó jogkövetkezmények alól,
ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető
vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény
akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó
Szerződő Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. Szerződő Felek különösen az
alábbi körülményeket tekintik vis maiornak: belvíz, árvíz, heves esőzések illetve havazás,
felázott, illetve fagyott talaj.
XIV. Egyéb, záró rendelkezések
61. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik.
Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását
jogszabály – különös tekintettel a Kbt.-re – nem teszi lehetővé. A szerződés (és
mellékletei) nyilvánosságára különösen a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja vonatkozik.
62. Vevő a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a szellemi alkotások (különösen a
szoftverek) tekintetében kiköti a rendelkezés jogát, azaz Vevő a teljesítés során keletkező,
a szerzői jogi védelem alá eső alkotáshoz fűződő jogokat területi korlátozás nélküli,
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható módon megszerzi.
Vevő a szerződés alapján jogot szerez az alkotás (a szoftverek) átdolgozására is.
63. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő valamennyi polgári
eljárásban (perben) alávetik magukat Vevő szerződéskötéskori székhelye szerinti bíróság
kizárólagos illetékességének.
64. Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a szerződés
aláírására és teljesítésére.
65. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre különösen az alábbi jogszabályok
rendelkezései az irányadóak:
‒ a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (röviden: Kbt.);
‒ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (röviden: Ptk.).
66. A szerződéshez a következő mellékletek kapcsolódnak:
Melléklet sorszáma
1.

Melléklet megnevezése
Részletes ártáblázat
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67. A szerződésben rögzítetteket a Szerződő Felek képviselői elolvasást és közös értelmezést
követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt – 4 (négy) magyar nyelvű eredeti
példányban, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen jóváhagyólag aláírták.
Kelt.: B orj á d on, 2018. év __________________ hónap ____. napján

______________________________________
TS-TEJ Kft.

______________________________________
……………………………
Eladó

Tobias Schmalzbauer ügyvezető és
Boda László ügyvezető

Vevő
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VII. MEGHATALMAZÁS A SCRIPTNUM KFT. RÉSZÉRE
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