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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

 
Tisztelt Ajánlattevő! 

 
Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: 
Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére a 
felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével. 
 

1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, E-MAIL CÍME: 
Ajánlatkérő neve: KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipar Zrt. 
Ajánlatkérő címe: 6000 Kecskemét, József A. u. 2. 
Ajánlatkérő telefonszáma, faxszáma: 76/510-437, 30/689-7387 fax: 76/328-318 
Ajánlatkérő kapcsolattartója: Raisz Árpád, faipari ágazatvezető 
Ajánlatkérő e-mail címe: raisza@kefag.hu 
Helyszíni kapcsolattartó: Barna Péter üzemi igazgató barnap@kefag.hu; +36 30/453-
4109. 
 

2. AZ  AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, RÖVID MŰSZAKI LEÍRÁS, MINŐSÉGI 

KÖVETELMÉNYEK: 
 
Tárgy: Tintasugaras raklaptuskó-jelölő rendszerek szállítása 
 
Az ajánlattételi felhívás két különálló rendszer szállítására, beszerelésére és 

beüzemelésére vonatkozik: 
 
2.1. Meglévő gyártósorra szerelt, kétoldali jelölő berendezés, elsősorban EPAL és UIC-

EUR raklapok tuskóinak szabványos jelölésére. A jelölések magassága max. 60mm, 
felbontás min. 300 dpi. A rendszernek meg kell felelni mind az EPAL mind pedig a 
MÁC-REC Kft. által támasztott műszaki követelményeknek. Kizárólag az EPAL által 
minősített tintasugaras nyomtató fogadható el. A berendezésnek tartalmaznia kell 
olyan kiegészítő elemet, ami a nyomtatófejeket megóvja a sérülésektől, melyet a 
raklapból kiálló szeg, kiálló deszka stb. okozhat (pl. érintéses vagy egyéb módon 
érzékelő kapcsoló, ami a szállítópályát szükség esetén megállítja). 

 
2.2. Különálló jelölő berendezés egyenként adagolt raklap-tuskók egyoldali jelölésére. Az 

ajánlatnak a szállítópályát is tartalmaznia kell. A tuskók mérete 
70x70x75....145x145x100 mm mérettartományban változhat. A tuskók felrakása és 
elszedése manuálisan történik. A kezelő egyszerre max. 6 db tuskót helyez a 
szállítópályára, és ezeket egymáshoz képest késleltetve érkezteti a gép a jelölő fejhez 
(a tuskók között hézag keletkezik). A jelölés magassága max. 50 mm.  

             
 
3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

 
Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés, melynek tervezetét írásos megkeresésre 
Ajánlatkérő megküldi. Az ajánlatnak tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, melyben 
Ajánlatadó elfogadja a szerződéstervezetet, vagy pedig szövegszerű javaslatot ad a 
számára nem elfogadható passzusok helyettesítésére. Ez esetben a pontos szerződéses 
feltételeket Felek az ajánlattételt követő tárgyalás útján véglegesíthetik.  
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4. HATÁRIDŐK: 
 
Ajánlattételi határidő: 2023. február 9. 
Szerződéskötés várható határideje: 2023. február 17. 
Teljesítési határidő: 2023. június 30. Amennyiben ettől Ajánlatadó el kíván térni, azt a 
szerződéstervezetben jelezni kell. 

 
5. A TELJESÍTÉS HELYE: 

 
KEFAG Zrt. Ökopal Raklap Üzem 
6440 Jánoshalma, Kisszállási út 10. 
 
A BEÉPÍTÉSI HELY SZEMÉLYES MEGTEKINTÉSÉRE AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAKBAN 

LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK. KÉRJÜK, HOGY IDŐPONT EGYEZTETÉS CÉLJÁBÓL AZ 1. 
PONTBAN MEGJELÖLT HELYSZÍNI KAPCSOLATTARTÓT (BARNA PÉTER ÜZEMI IGAZGATÓ 

URAT) SZÍVESKEDJENEK KERESNI. 
 

  
6. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 

 
6.1 Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha bármely 
számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámláján – Ajánlattevő saját nyilatkozata 
alapján - a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben fedezethiány miatt 30 napot 
meghaladóan sorban állás volt, vagy fizetési kötelezettségeinek rendben nem tett eleget. 
 
6.2 Igazolási mód: 
Ajánlattevő saját nyilatkozata a következő tartalommal: 
- mióta vezeti a pénzintézet Ajánlattevő bankszámláját, 
- a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tett-
e, 
- a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben volt-e 30 napot meghaladóan sorban álló 

tétele. 
 
6.3 Műszaki, szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha cégalapítása óta 
nem készített legalább 1 db hasonló jelölő berendezést. 

 
6.4 Igazolási mód: 

 
Cégalapítás óta végzett jelentősebb – a felhívás tárgyával rokon – kivitelezéseinek 
ismertetése, legalább a szolgáltatás tárgyának, a teljesítése idejének, az ellenszolgáltatás 
összegének, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatnak, a szerződést 
kötő másik félnek ismertetésével, illetve a referenciaszemély neve, telefonszáma 
megnevezésével. 
 

7. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: 
 
Ajánlatkérőnek a jelen felhívás 1. pontjában meghatározott székhelye. 

 
8. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
 

Az ajánlatot 1 eredeti és1 másolati példányban, oldalszámot is jelölő tartalomjegyzékkel 
ellátva, zárt borítékban, az ajánlat tárgyának megjelölésével kell személyesen, vagy 



 3  
 

postai úton benyújtani. A másolati példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek 
kell lennie. A példányok fedőlapját el kell látni az „eredeti”, illetve a „másolat” szóval. 
 
Az ajánlat elektronikusan is benyújtható jelszóval védett pdf. dokumentumban az 1. 
pontban megjelölt e-mail címekre. Az ajánlati dokumentáció megnyitásához szükséges 
jelszót a leadási határidő utáni első munkanapon kell megküldeni ugyanazon e-mail 
címekre. Az elektronikusan benyújtott ajánlat egyenértékű a papíralapon megküldött 
ajánlattal. Elektronikusan megküldött ajánlattételi dokumentáció esetén nem szükséges 
ugyanezt papír alapon is benyújtani. 

 

9. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA: 
 

Nyílt pályáztatás. 
 

10. AJÁNLATI  KÖTÖTTSÉG:  
 

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig az ajánlatához kötve van. 
 

11. AZ AJÁNLAT NYELVE: 
 

Magyar. 
 

12. EGYÉB KÖVETELMÉNY 
 

Az ajánlat első vagy második lapjaként felolvasólapot kell mellékelni, melynek a 
bírálati szempontokat tartalmaznia kell. (A felolvasólap mintát alább találja.) 
Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően jogosult a nyílt ajánlat 
tételi felhívásra irányuló eljárást eredménytelennek nyilvánítani. Ajánlatkérőt 
szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Az ajánlati dokumentáció készítésével 
felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik. 

 
Kecskemét, 2023. január 13. 

Üdvözlettel:     

 Raisz Árpád 
    faipari ágazatvezető 
Mellékletek, beadandó dokumentumok listája: 

 Tartalomjegyzék 
  Felolvasólap (minta a következő oldalon található) 
 Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményekre vonatkozó nyilatkozat (lásd. 6.1 

ill.6.2. pont) 
 Műszaki, szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozó nyilatkozat (referencia lista 

– lásd a 6.3 ill. 6.4. pont) 
 Az ajánlatban szereplő tintasugaras nyomtatóra vonatkozó EPAL engedély/minősítés 

másolata. 
 Szerződéstervezet elfogadására vonatkozó nyilatkozat (ezzel egyenértékű a cégszerűen 

aláírt szerződés tervezet), vagy a nem elfogadható részek helyettesítésére vonatkozó 
szövegszerű javaslatok jegyzéke 

 Árajánlat részletes műszaki tartalommal 
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FELOLVASÓLAP 
 
 
 
 
Ajánlattevő neve: …………………………….………………………………………………... 
 
Ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………………... 
 
Kapcsolattartó személy neve: ………………………………………………………………… 
 
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………. 
 
Faxszáma: ……………………………………………………………….…………………….. 
 
Ajánlati ár(nettó összeg):………………………… 
 
Jótállási idő(év):…………………………………. 
 
Kivitelezési idő(naptári nap):…………………… 
 
Késedelmi kötbér(Ft/nap):…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Kelt ………………….. , 2023. ………………  …..  
 
 
 
 
 

 
  
 ……………………………………. 
 (aláírás, bélyegző) 
  

 
 

 


