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Meghívásos eljárás ajánlattételi felhívás 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
Ajánlatkérő neve: RÁBA-VAD Feldolgozó, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
Ajánlatkérő címe: 9312, Szilsárkány, Rákóczi utca 25/A. 
Ajánlatkérő telefonszáma: +36-303891341 
Ajánlatkérő telefaxszáma:- 
Ajánlatkérő e-mail címe: rabavad@freemail.hu 
 
Az ajánlatkérő nevében eljáró neve: Kustor György 
Az ajánlatkérő nevében eljáró címe: 9312, Szilsárkány, Rákóczi utca 
25/A. 
Az ajánlatkérő nevében eljáró telefonszáma: +36-303891341 
Az ajánlatkérő nevében eljáró telefaxszáma: - 
Az ajánlatkérő nevében eljáró e-mail címe: rabavad@freemail.hu 

 
2. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napjára: 

A közbeszerzési eljárást megindító részvételi felhívás az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (a továbbiakban TED) 20../S …-…………. nyilvántartási 
számon került közzétételre ……… év ……………… hónap ……. napján. 

 
3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, 

határideje, annak beszerzési helye, ha ezeket az információkat a részvételi 

felhívásban az ajánlatkérő nem adta meg és a közbeszerzési dokumentumokat 
az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg: 

A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:  
1. Ajánlatadásra felkérésre kerülő gazdasági társaság az ajánlati 

felhívással egy időben, elektronikus levél mellékleteként megkapja. 
2. Az ajánlattételi szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumok a 

www.rabavad.hu internetes címen korlátlanul és teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetők.  

 
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az alábbi közbeszerzési 
dokumentumokat bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére (a részvételi 
dokumentumokon kívül): 
 
• az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére 
szükséges információkról szóló tájékoztatás (Ajánlati felhívás 
dokumentáció), 
• az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, 
• ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták, 
• műszaki leírás (azonos a részvételi szakaszban rendelkezésre 
bocsátottal), 
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• szerződéstervezet (azonos a részvételi szakaszban rendelkezésre 
bocsátottal), 
 

A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatóak át. 

 

4. A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban – ha szükséges – az ajánlathoz 

csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározása, 

amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a 

kizáró okok hatálya alá: 

Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, 
amelyeket az ajánlattevő a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, 
ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az 
előírtak bizonyítására. Így különösen, a részvételi jelentkezés során 
benyújtott ESPD-t nem szükséges az ajánlathoz csatolni, kivéve, ha annak 
valamely részében tett nyilatkozat tartalma megváltozott. 

 
5. Az ajánlat benyújtásának határideje, címe: 

Hely: Szabó-Vasvári Tanácsadó Iroda Kft. 9028 Győr Konini út 19., 

tárgyaló 

Dátum: 2018 /04 /19 (év/hónap/nap) 

Időpont:11 óra 30 perc 

Ajánlatkérő a Kbt. 84. § (6) bekezdésében biztosított lehetőség alapján 
kezdeményezte a részvételi szakasz után ajánlatadásra alkalmasnak 
talált gazdasági társaságoknál az ajánlati határidő 10 naptári napban 
történő megadhatóságát, összhangban a Kbt. 114. § (4) bekezdés a) 
pontjával. Az ajánlati határidővel kapcsolatos nyilatkozatot valamennyi 
ajánlatadásra alkalmasnak talált gazdasági társaság hozzájáruló 
aláírásával visszaküldte. 
  

6. Annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e 

az ajánlat: 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során 
mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen 
más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más 
nyelven nem nyújtható be. 

 
7. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Hely: Szabó-Vasvári Tanácsadó Iroda Kft. 9028 Győr Konini út 19., 

tárgyaló 

Dátum: 2018 /04 /19 (év/hónap/nap) 
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Időpont:11 óra 30 perc 

 
8. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál csak az 
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, 
továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 
esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, 
valamint személyek lehetnek jelen. 

 
9. Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásának határidejétől 
számított 60. napig tart. 

 
10. Ajánlati elemekre vonatkozó információk 

Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell részletes árajánlatot. A 
részletes árajánlat táblázatot, valamint egyéb, az ajánlatot érintő további 
információkat Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között az 
ajánlattevő rendelkezésére bocsátja, további információ a közbeszerzési 
dokumentumokban található. 

Az egyes részszempontok szerinti ajánlati elemek megadására vonatkozó 
előírások részletesen a közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 

1., A beszerzés részekből áll: 

1. rész  

Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, hűtők 

- 12,0 kW hűtőteljesítményű hűtőrendszer, 1 db 

- 6,5 kW hűtőteljesítményű hűtőrendszer, 1 db 

- 5,0 kW hűtőteljesítményű hűtőrendszer, 2 db 

- 2,0 kW hűtőteljesítményű hűtőrendszer, 1 db 

 
2. rész  

Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, húsfeldolgozó 
eszközök 

- Késfertőtlenítő, 1 db 

 
3. rész  

Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, mérlegek 

- Egyedi méretű kalodás szarvasmarha mérleg, 1 db 

- Megerősített, pályaszakaszba épített mérleg, 1 db 
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- Marha kábító boksz, 1 db 

 
4. rész  

Élelmiszeripari üzem fejlesztése, eszköz beszerzés, elektronikai eszközök 

- XWEB300D Hőmérséklet regisztráló, 1 db 

- TC35T GSM modem, 1 db 

2., Egy ajánlatadó több részre is tehet ajánlatot. 

3., Bírálati szempontok (azonosan a részvételi felhívásban 
megjelentekkel): 

1. rész  

- Vállalt teljes körű garancia minimum 36 maximum 60 hónap. Súlyszám: 
30 % 

- Egyösszegű vállalási ár. Súlyszám: 70 % 

2. rész  

- Egyösszegű vállalási ár. Súlyszám: 100 % 

3. rész  

- Vállalt teljes körű garancia minimum 36 maximum 60 hónap. Súlyszám: 
30 % 

- Egyösszegű vállalási ár. Súlyszám: 70 % 

4. rész  

- Egyösszegű vállalási ár. Súlyszám: 100 % 

  
11. Egyéb információk: 

1) Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-ban foglaltakra tekintettel biztosítja a 
kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 

2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell 
a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

3) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell 
tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
információkat, azaz az ajánlattevő (közös ajánlattevők) nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető 
adatokat, amelyek az értékelési szempont 

(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a részvételi jelentkezése 
benyújtását követően benyújtott-e változásbejegyzési kérelmet, amely 
még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság 
nyilvántartásában. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
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esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 

Illetve nem vállalkozás keretében folytatott tevékenységek esetében a 
nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett 
(érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű 
másolati példányát is. 

Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban 
az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. 

5) Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. 
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumokban 
megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a 
neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő erre 
vonatkozóan tájékoztatást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdés) 

6) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos előírások.  

- lezárt, sértetlen, át nem látszó csomagolásban, a csomagoláson 
feltüntetve az ajánlatkérő által kért információkat (Ajánlati felhívás 
Dokumentáció 5.3. pontja szerint.) 

- az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésére figyelemmel egy 
eredeti, papíralapú példányban. A papíralapú példány mellett, a 
papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati 
példány benyújtása. Ajánlatkérő minden esetben a papíralapú, 
eredeti példányt bírálja el. 

7) Az ajánlat benyújtása (a részvételi felhívásban foglaltaknak 
megfelelően) ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött. 

8) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. 

Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles 
másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. (Ajánlati felhívás Dokumentáció 5.2. pontja szerinti 2. sz. 
melléklet.) 

9) Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, 
amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, azonban az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 
ajánlatot, illetve a részvételi jelentkezésben közös ajánlattevők köre 
nem változhat [Kbt. 35. § (7) bekezdés]. 
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10) Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra 
vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a 
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének 
megfelelően. 

Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre 
lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, 
feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára 
ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető 
ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége. 

11) Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról (Kbt. 44. § (1) 
bekezdés). Az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az 
üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az 
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

12) Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint 
értendő. 

12. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

Az ajánlattételi felhívás 2018 /04 /09 (év/hónap/nap) kerül megküldésre a 
részvételi jelentkezések alapján érvényes és alkalmas részvételre 
jelentkező gazdasági szereplőknek. 
 
 

RÁBA-VAD Kft. 
Ajánlatkérő szervezet 

neve 
Képviseli: 

Kustor György 
Ügyvezető Igazgató 

megbízásából 
Tímár Lajos 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 


