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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

EKR rendszerAz érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

Árubeszerzés négy részbenKözbeszerzés 
tárgya:

CAADEX Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000163042018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

CAADEX Korlátolt Felelősségű Társaság

Mindszentgodisa 7391

Külterület Külterület

Árubeszerzés

Új eszközök, berendezések beszerzése négy önállóan megajánlható részben a 
GINOP-1.2.1-16-2017-00518 azonosítószámú pályázat keretében a CAADEX Kft. 
részére

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: Főbb mennyiségi adatok: 1. rész: 1 db lézervágó berendezés FIBER raktárrendszerrel 2. rész: 1 db 
szoftver eszköz beszerzés 3. rész: Egységes megmunkáló rendszer berendezései:  1 db trimmelő bordázó berendezés  1 db 
Szervóelektromos lyukasztó rendszer  1 db Kétfejes megmunkáló rendszer  1 db Vágó formázó egység  1 db vonal hegesztő automata 4
. rész: 1 db Robot hegesztő cella 1. rész: lézervágó berendezés FIBER raktárrendszerrel Általános műszaki elvárások gépre 
vonatkozóan: • A Vágóegység, a lézerforrás, illetve a gép egy azonos gyártótól származzon. • Táblaméret: 2000x4000 mm • 
Automatikus palettaváltó • Maximális munkadarabsúly: 1700Kg • Pontosság: I) Legkisebb programozható szakasz: 0,001mm II) 
Pozicionálási pontosság: ± 0,05 mm • Ismétlési pontosság ± 0,03 mm • Szimultán sebesség: 245 m/min 2. rész : szoftver eszköz 
beszerzés A szoftver tartalmazzon min: 5 db teljes jogosultságú licencet 20 db részleges licencet 9 db üzemi adatgyűjtő terminál 
licence 20 db MS SQL szerver + User Cal licence 3. rész: Egységes megmunkáló rendszer berendezései a trimmelő bordázó 
berendezés b,Szervóelektromos lyukasztó rendszer c,Kétfejes megmunkáló rendszer d,vágó formázó egység f,vonal hegesztő automata
4. rész: Robot hegesztő cella • Műszaki elvárások : a. 7 tengelyes robotkar b. 10 fm futópálya c. kereső szenzor d. követő szenzor e. 
500 A ( 410A-100% ) hegesztő áramforrás f. 125 A plazmaáramforrás g. 2 db 1000 kg –os L pozicionáló h. 1 db 1500 kg-os forgató( 
master-slave) i. automata fejcserélő rendszer j. offline programozás k. Gép megfelelő az aktuális munkavédelmi előírásoknak. l. 
Hegesztő pisztoly vízhűtéses legyen. m. A szoftver legyen alkalmas 3D modellezésre és kalibrációra. n. Géphez legyen biztonsági 
rendszer, kapuval és komplett vezérléssel. o. Berendezés rendelkezzen CE minősítéssel. p. SIST EN 28206 protokoll szerinti műszaki 
átvétel. q. Magyar nyelvű műszaki dokumentáció , műszaki utasítás , használati és karbantartási utasítás , valamint szervizkönyv . 
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IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 Ajánlatkérő rögzíti, hogy pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt nem ír elő 
jelen eljárásban. Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha: M.1.1. Az 1. rész tekintetében (
lézervágó berendezés FIBER raktárrendszerrel GINOP-1.2.1-16-2017-00518 azonosítószámú pályázat keretében a CAADEX Kft. 
részére) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos 
időszakban) szerződésszerűen teljesített - olyan referenciával, amely automatikus raktárrendszerrel rendelkező lézervágó berendezés 
szállítására, üzembehelyezésére és betanítására vonatkozik, és ahol a lézervágó berendezés legalább 168 m/perc szimultán vágási 
sebességet biztosít. A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 
hónapban) belül teljesítettnek, ha a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett. M.1.2. A 2. rész 
tekintetében (szoftver eszköz beszerzés a GINOP-1.2.1-16-2017-00518 azonosítószámú pályázat keretében a CAADEX Kft. részére) 
Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) 
szerződésszerűen teljesített - olyan szoftver eszköz szállítására, üzembehelyezésére és betanítására vonatkozó referenciával, ahol a 
szoftver eszköz rendelkezett legalább 37 db user licensszel. A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapban) belül teljesítettnek, ha a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat 
éven belül megkezdett. M.1.3. A 3. rész tekintetében (Egységes megmunkáló rendszer berendezései a GINOP-1.2.1-16-2017-00518 
azonosítószámú pályázat keretében a CAADEX Kft. részére) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától 
visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített - olyan egységes megmunkáló rendszerrel (
vagy azzal egyenértékű termékkel), ahol a berendezések bármelyike rendelkezik legalább 1 db érintő képernyős irányítópanellel. A 
referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapban) belül 
teljesítettnek, ha a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett. Ajánlatkérő előírja, hogy a harmadik rész 
tekintetében bemutatott referenciák között minden tételnek szerepelnie kell, azonban nem előírás, hogy azok egy referenciában 
szerepeljenek Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti azon egységes megmunkáló rendszereket is, ahol a következő berendezésekből 
legalább kettő egységes működtetés, irányítás mellett került kialakításra:  1 db trimmelő bordázó berendezés  1 db Szervóelektromos 
lyukasztó rendszer  1 db Kétfejes megmunkáló rendszer  1 db Vágó formázó egység  1 db vonal hegesztő automata M.1.4. A 4. rész 
tekintetében (Robot hegesztő cella beszerzése a GINOP-1.2.1-16-2017-00518 azonosítószámú pályázat keretében a CAADEX Kft. 
részére) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos 
időszakban) szerződésszerűen teljesített - olyan robot hegesztő gép és cella szállítására, üzembehelyezésére és betanítására vonatkozó
referenciával, ahol a berendezés rendelkezett legalább 4 tengelyes kialakítással.. A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást 
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapban) belül teljesítettnek, ha a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett. A referenciára vonatkozó dokumentumo(ka)t részenként külön – külön kell benyújtani. 
Előzetes nyilatkozat: M.1. Az alkalmasság igazolása vonatkozásában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak irányadóak, azaz a 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

60Súlyszám / Jelentőség:

Nettó ajánlati ár (1., 3. és 4. rész esetén 
EUR, 2. rész esetén HUF)

Megnevezés:

Ár szempont:

Súlyszám / JelentőségKöltség szempont

Költség szempont:

20Műszaki többlet tartalmak megajánlása

10Hibabejelentéstől számítva a 
hibaelhárítás megkezdésének 
időtartama (egész óra)

10Jótállás többlet időtartama (minimum 0 
hónap – maximum 12 hónap)

Súlyszám / JelentőségMinőségi szempont

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:12Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása, 
üzembe helyezése és teljeskörű használatának a betanítása. A betanítás időtartama valamennyi rész esetében .16. munkaóra .4 fő 
részére. A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

7391 Mindszentgodisa, Külterület 0157/4 hrsz.

Igen

Igen

Nem

Igen
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VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás
Ajánlatkérő nem alkalmazza.

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

gazdasági szereplő, továbbá – amennyiben a gazdasági szereplő az alkalmassági követelményeknek való megfelelése igazolása 
érdekében más szervezet kapacitásaira támaszkodik – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csupán nyilatkozni köteles arról, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő, ennek az előírásnak úgy is eleget tehet, hogy 
megfelelő tartalommal kitöltve és cégszerűen aláírva csatolja az Ajánlati dokumentáció részét képező nyilatkozat-mintát az adott 
részre vonatkozóan. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat 
Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, 
amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint 
felhívja. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17. §-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált 
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Megkövetelt igazolási mód M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b
) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás megküldése napjától 
visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) befejezett (teljesítésigazolással lezárt), de legfeljebb hat éven belül 
megkezdett jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú, az adott részre vonatkozó referenciamunka/referenciamunkák 
ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint, az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább 
a szerződést kötő másik fél nevét, a részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (
szállítás tárgyát), a teljesítés helyét, idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban), a szerződésbeli mennyiségét. Továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak 
alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a 
teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés 
részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: eredményesen lezárt szállítás, amely esetében 
ajánlattevő kötelezettségeinek az előírások és szerződés szerint eleget tett. Ajánlattevő, ennek az előírásnak úgy is eleget tehet, hogy 
megfelelő tartalommal kitöltve és cégszerűen aláírva csatolja az Ajánlati dokumentáció részét képező nyilatkozat-mintát. Alkalmassági 
feltételnek való megfelelés: A 13. pontban előírt alkalmassági követelmények tekintetében megfelelően alkalmazandó a Kbt. 65. § (6)-(
7) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetében az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben 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. A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az 
adott szervezet olyan mértékben vesz részt a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra 
szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve 
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A valamely közhiteles nyilvántartásban való szereplés, mint követelmény 
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

2018.06.05. 16:00
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Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás visszavonásának megküldésének dátuma

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatást visszavonta

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
óra/perc

IV.1.2) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma

IV.1.1) A visszavonással érintett összefoglaló tájékoztatásra vonatkozó információ

IV.1) Adminisztratív információk

IV. szakasz: Eljárás

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

EKR-OT-00351/2018Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

CAADEX Korlátolt Felelősségű Társaság

Mindszentgodisa 7391

Külterület Külterület

Árubeszerzés

Új eszközök, berendezések beszerzése négy önállóan megajánlható részben a 
GINOP-1.2.1-16-2017-00518 azonosítószámú pályázat keretében a CAADEX Kft. 
részére
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