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Ajánlattételi felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://nyakas.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 202248736Fax:Telefon:E-mail:

FAKSZ(00615)Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

borászati gépek beszerzése (3 részajánlattal)Közbeszerzés 
tárgya:

NYAKAS PINCE ZRT.Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000543152018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

NYAKAS PINCE ZRT. EKRSZ_
55821232

Tök HU120 2073

Központi Major 1.

Kisfalvi István

prezentarones@gmail.com +36 202248736

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)(3) bekezdés]
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2 db új 14 köbméteres palackozó előtét tartály. Tartálytest: Álló hengeres testű 2200 mm-es átmérőjű, 3500 mm palástmagasságú, cca
. 14100 l teljes térfogatú, 15°-os kúpos 30 mm-es rádiusszal peremezett fedelű 20°-os kúpos 30 mm-es rádiusszal peremezett fenekű, 
álló tartály 1,05 kg/dm3 sűrűségű élelmiszeripari folyadék tárolására, kezelésére. A tartály üzemi nyomása: légköri+hidrosztatikus 
nyomás A tartály tervezési nyomása: légköri+hidrosztatikus nyomás A tartály próba nyomása: légköri+hidrosztatikus nyomás 
Tervezési hőmérséklet: 0/+80°C A tartály anyaga: Wnr1.4301 jelű (AISI 304), általános felület 2B Ra<0,8 Hegesztési varratok: A 
tartály varratai AWI és Plazma hegesztési eljárással készülnek A csiszolt lemezfelületek és belső varratok átlagos érdessége: Ra0,8-1,2
(A termékkel nem érintkező, külső varratok sávban tisztítottak) Az alapanyag (III/c) átlagos érdessége: Ra<0,8. A varratok kivitelének 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

16000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - palackozó előtét tartály (2 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

-

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

NYAKAS PINCE ZRT. 2073 Tök, Központi majorII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:5Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

16000000-5

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység

szőlőbor termelés

Árubeszerzés

borászati gépek beszerzése (3 részajánlattal)

borászati gépek beszerzése (3 részajánlattal): 1. rész: palackozó előtét tartály (2 db) 2. rész: palackozó töltő dugózó és címkéző gépsor
(1db) 3. rész: pneumatikus szőlőprés (1 db) A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos; Projekt száma: VP3-4.2.2-16 (projektazonosító: 1814408201)

NYAKAS PINCE ZRT. 2073 Tök, Központi major
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

55teljes ajánlati ár 2 db tartály (nettó Ft-ban)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

I- osztályúnak kell lenni. ennek biztosítása érdekében a kör és a hosszvarratokat automata hegesztővel kell készíteni. A hegesztésben 
csiszolás után nem lehet semmilyen felületi hiba vagy repedés. A hibamentesség érdekében a varrat csomópontokat 100%-ban 
penetrációval kell ellenőrizni. Lábak lemezből hajlítottak, trapéz keresztmetszetűek, statikailag egyenszilárdságúak, talajjal Ø150x15 
mm-es teherelosztó lemezzel érintkeznek. Lábak száma: 4 db állítható ± 25 mm Alsó kifolyó magassága 400 mm Tartály teljes 
magassága: cca 4600 mm +kezelési magasság 400mm Tartálytest teljes tömege: cca 830 kg Alapszerelvények a palackozó előtét 
tartályhoz: 1db NA 550/445 - alsó búvó nyílás Art 190 EPDM tömítéssel 1db NA 450-as felső dómfedél TV50B 1 db NA 50-es 
Mosóvezeték , melynél a mosófej DN65-ös hollanderen keresztül kívülről szerelhető. A mosóvezeték, a szerelhetőség érdekében DN 50
-es hollanderrel bontható. A vezeték vége záró sapkával kerül lezárásra. 1db NA50 - es keverő csonk golyóscsappal zárósapkával SVS 
gyártmány a csap csonkja 200mm-es 10mm vastag tárcsával kerül megerősításre. 1db NA50 - es fenékürítő csonk, pillangó szeleppel 
zárósapkával 1db ½”-os 200mm-es hőmérő szonda csonk ½”-os menetes hüvellyel 1 db NA 50-es vákum légző szelep 1db NA 10 - es 
mintavevő csap 1db NA 10 - es mintavevő csapos nívó mindkét végén elzáró csappal, a mosó vezetékbe kötve, Hőálló üveg csővel, 
110mm széles elektropolírozott támléccel. 4db emelőfül 1db címketartó 1db adattábla 1db létratámasz.

Igen

Igen

Jótállás a szerződéskötés napjától számított egész hónapban, de minimum 12 
hónap. Maximális pontszám a 60 hónapra, és az annál nagyobb időtartamra 
adható.

15

Alkatrész-, és szervizellátás időtartama a szerződéskötés napjától számított 
hónapban, de minimum 36 hónap. Maximális pontszám a 120 hónapra, és az 
annál nagyobb időtartamra adható.

15

Helyszíni hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított egész órában. Az 
ajánlat nem lehet nagyobb, mint 48 óra. Maximális pontszám a 24 órára, és az 
annál kisebb időtartamra adható.

15

Nem

Igen

2018.10.01 2019.02.28

Igen

Kbt. 141. § szerint.
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Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A) 1 db új palackozó gépsor öblítő-töltő-dugózó Működése: automata; termékkel érintkező részek AISI 304-es minőségű rozsdamentes 
acélból készült vákuum töltőgép, 3 különböző típusú hengeres üveg palackokhoz legyen felszerszámozva; CE előírások szerinti 
biztonsági burkolattal; a gépsor automatikus mosását és fertőtlenítését biztosító CIP zárt automata rendszerrel legyen ellátva; 
inverterrel lehessen a gép sebességét szabályozni. Előtét szűrő: 0,45 μm szűrőbetét Elvárt teljesítmény: 1500 - 2500 l/h Elvárt 
sebesség: 600-3000 palack/h Kompresszor: gépsor működését biztosítsa komplett egységgel Öblítő egység: minimum 10 öblítő állás, 
kétfázisú öblítés-fújás /víz+gáz/; mosóvíz automatikus visszaforgatható rendszerrel ellátott legyen Elszívó: öblítő egység fölé egy 
elszívó berendezés, amely zárt az öblítő egységgel Gázmentesítő egység: a levegő minimum 90 %-át távolítsa el a palackból első 
lépésben, második lépésben a palackot semleges inert gázzal/N2 vagy CO2/ töltse meg; Töltő egység: 10 - 20 töltőszeleppel 
rendelkezzen, töltési szint 30-90 mm között váltakozhat; elektromos magasság beállítás; töltőszelepek, bor tartály tisztítható, 
sterilizálható kell, hogy legyen mind vegyszeresen mind gőzzel; bor tartály teljesen kiüríthető és zárt legyen! Gázbefecskendő egység: 
mind dugózás mind csavarzár használatánál - használható gáz N2 vagy CO2, előtte levegő elszívás Dugózó egység: védőgáz adagolása 
dugózás előtt; fokozatos zsugorítás; dugópor elszívás; elektromos magasság beállítás, fűtő rendszer a dugóprésnél elektromos 
megoldással; alkalmas legyen parafa és szintetikus dugók behelyezésésre /hő kikapcsolható legyen/; Csavarzáró egység: védőgáz 
adagolása csavarzárás előtt; csavarzáró továbbító, csavarzáró csúszda, adagoló fej, záró fej-automatikus működés Elevátor: dugó és 
csavarzár felhordására alkalmas legyen, zárt, automata és tisztítható kivitelben (por elszívás-dugónál) fogadó egység kb 200 literes, 
dugó (26*50 mm méret)esetében kb 3500 db, csavarzár (30*60 mm méret) esetében kb 2300 db. Igazodás a palackokhoz: Töltőfejek és
a teljes gépsor a biztosított mintapalackokhoz kerüljön kialakításra: 0,75 0,50 0,33 l/db. B) 1 db új öntapadós címkéző, kapszulázó 
gépsor (az A pontban megnevezett gépsorral egybeszerelve). Működése: alkalmas legyen tekercsben lévő öntapadós has-, hát-címke, 
éremmatrica felhelyezésére 3 különböző hengeres üvegpalackokhoz felszerszámozva; valamint kapszula tárolására, felhelyezésére és 
rögzítésére; CE előírások szerinti biztonsági burkolattal; Névleges teljesítménye: PVC kapszula esetén: 600-3000 palack/h; policap és 
ón kapszula esetén: 600-1200 palack/h; fokozatmentesen szabályozható legyen. Villamos teljesítmény igény: 3 fázisú működtető 
feszültség /400 V, 50 Hz/ Kapszulatároló adagolóval: alkalmas legyen ón, polilaminált és hőre zsugorodó kapszulák felrakására; 
rendelkezzen fotocellás dugó felismerő egységgel és palack nyak központosítóval Kapszulagörgőző egység: polylaminált és ón 
kapszulához rögzítéshez Kapszula zsugorító egység: PVC kapszulák zsugorításához; a kapszulazsugorító fej rendelkezzen légfúvásos és
termosztetikus szondával; a túlhevítést pneumatikus biztonsági felemelő szerkezet akadályozza meg Címkéző egység: has-, hát-címke, 
éremmatrica felrakó egység léptető motorral és magasság állítóval rendelkezzen illetve léptető motorral; címkevezető csévetest 
automatikus, mikroprocesszoros címke felismerővel és pozícionálóval rendelkezzen.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

16000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - palackozó töltő dugózó címkéző gépsorII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és ennek megfelelően az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő 
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az ajánlati árat nettó Forintban kell megadni.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

Nem

Nem

NYAKAS PINCE zrt. 2073 Tök, Központi major

Igen

Igen
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

50ajánlati ár (ld. AF.II.2.13. euro)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

palackozó névleges teljesítménye (max. liter / óra) 16

palackozó jótállás az egész gépre (A szerződéskötés napjától számított egész 
hónapban, de minimum 12 hónap. Maximális pontszám a 60 hónapra, és az annál 
nagyobb időtartamra adható.)

5

palackozó alkatrészellátás-, és szervizszolgáltatás (A szerződéskötés napjától 
számított egész hónapban, de minimum 36 hónap. Maximális pontszám a 120 
hónapra, és az annál nagyobb időtartamra adható)

2

palackozó helyszíni hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított egész 
órában. Az ajánlat nem lehet nagyobb, mint 48 óra. Maximális pontszám a 24 
órára, és az annál kisebb időtartamra adható.

2

címkéző munkaspecifikus teljesítménye, PVC kapszula esetén (max. palack/óra) 16

címkéző jótállás az egész gépre (A szerződéskötés napjától számított egész 
hónapban, de minimum 12 hónap. Maximális pontszám a 60 hónapra, és az annál 
nagyobb időtartamra adható.)

5

címkéző alkatrészellátás-, és szervizszolgáltatás (A szerződéskötés napjától 
számított egész hónapban, de minimum 36 hónap. Maximális pontszám a 120 
hónapra, és az annál nagyobb időtartamra adható)

2

címkéző helyszíni hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított egész 
órában. Az ajánlat nem lehet nagyobb, mint 48 óra. Maximális pontszám a 24 
órára, és az annál kisebb időtartamra adható.

2

Nem

Igen

2018.10.01 2019.02.28

Igen

Kbt. 141. § szerint.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 darab új PNEUMATIKUS SZŐLŐPRÉS Kivitel: 16 m3 térfogatú (+/- 0,5 m3), rozsdamentes AISI 304 minőségű, automatikus működés
Préstartály: zárt mindkét irányban forgatható Préselés: inert gáz alatti Nitrogéntároló: flexibilis, gazdaságos nitrogén felhasználás 
Membrán anyaga: élelmiszeripari, ragasztó anyag nélküli termo hegesztés, könnyű tisztíthatóság Mustcsatornák: belső és öntisztítást 
biztosító rendszerrel rendelkező lé elvezető csatornákkal Ajtó: 1 ajtó betöltésre és ürítésre Töltés: központosított membrán biztonsági 
berendezéssel Mustgyűjtő tartály: zárt, rozsdamentes, könnyen tisztítható Vezérlés: automatikus működés, automata préselési 
programok, egyedi kezelő programozási lehetőségek Kompresszor: 15 kW prés működését biztosítsa komplett egységgel Elhelyezés: 
tervrajzon szerepelt helyre lábmagasítva kell elhelyezni, surrantókat is figyelembe véve préstartály: 32000 kg zúzott bogyózott szőlő; 
szikkasztott cefre töltésére, préselésére Szőlő töltési és must elvezetési csatlakozás: DIN 125-150 mm Elektromos igény: 3 fázisú 
működtető feszültség /400 V, 50 Hz/ Önsúly: 4000-6000 kg.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

16000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - pneumatikus szőlőprésII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében
végzi el a bírálatot. II.2.5) "ajánlati ár" szempontnál alszempontok: a) nettó ajánlati ár euroban (palackozó+címkéző). Súlyszám: 25. b) 
Ajánlati ár (palackozó+címkéző) nettó euro / névleges teljesítmény (palackozó max. liter/óra). Súlyszám: 25.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

NYAKAS PINCE ZRT. 2073 Tök, Központi major

Igen

Igen

Jótállás az egész gépre (A szerződéskötés napjától számított egész hónapban, de 
minimum 12 hónap. Maximális pontszám a 60 hónapra, és az annál nagyobb 
időtartamra adható.

10

alkatrészellátás-, és szervizszolgáltatás (A szerződéskötés napjától számított 
egész hónapban, de minimum 36 hónap. Maximális pontszám a 120 hónapra, és 
az annál nagyobb időtartamra adható)

10

helyszíni hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított egész órában. Az 
ajánlat nem lehet nagyobb, mint 48 óra. Maximális pontszám a 24 órára, és az 
annál kisebb időtartamra adható.

10
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A Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint. A “közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” 
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy: - nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint - a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján az eljárás egyetlen részében sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) vagy q) pontjának hatálya alá esik.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és ennek megfelelően az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő 
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Teljes ajánlati ár (nettó euroban)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium: Nem

Igen

2019.03.01 2019.07.31

Igen

Kbt. 141. § szerint.

Nem

Nem

Nem
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Kötbér: a) Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők túllépése esetén nettó 15 000 Ft/nap késedelmi kötbért köteles fizetni. b) Hibás 
teljesítés esetén a Vállalkozó ugyanolyan mértékű kötbért köteles fizetni, mint a késedelmes teljesítés esetén azzal, hogy a Vállalkozó a
hibás teljesítési kötbért arra az időre köteles megfizetni, amely a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás végrehajtására 
nyitva álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig eltelt. Kétszeri hibás teljesítés esetén, vagy ha a Vállalkozó a hibát az előírt 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző 3 évben szerződésszerűen 
teljesített 1. részajánlat esetében legalább 1 db 10 köbméter feletti térfogatú borászati palackozó előtét tartály, 2. részajánlat esetében
legalább 1 db 600 palack/óra feletti sebességű borászati palackozó, töltő, dugózó, címkéző, 3. részajánlat esetében legalább 1 db 12 
köbméter feletti térfogatú pneumatikus szőlőprés értékesítésére és üzembe helyezésére vonatkozó szerződéses referenciával. Az 
Ajánlatkérő az elmúlt három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe (321/2015. (X. 30.
) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja, 21/A. § pontja és 23. § szerint). Az ajánlati felhívásban szereplő valamennyi pénzügyi és műszaki, 
szakmai alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét 
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1. Ajánlattevő az alkalmasságát előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 
69. § (4) bekezdése szerint: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja, 21/A. § pontja és 22. § (1) (2) bekezdése 
szerint csatolja az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő 
másik fél által adott igazolást. A nyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak tartalmaznia kell: a teljesítés idejét (kezdő és befejező 
időpontja), a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elektronikus elérhetőségét, a szállítás tárgyát, mennyiségét és az ellenszolgáltatás
összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A szállítás tárgyát 
olyan részletességgel kell igazolni, hogy az Ajánlatkérő egyértelműen megállapíthassa a benyújtott iratból, hogy a referenciaként 
megjelölt szállítás műszaki tartama megfelel az alkalmassági követelménynek. Az igazolás(ok) ból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki 
kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, 
mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi 
adatot. Az Ajánlatkérő az elmúlt három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben összesen - általános 
forgalmi adó nélkül számított - 1. részajánlat esetében 2 millió Ft közbeszerzés tárgyából (borászati palackozó előtét tartály) 2. 
részajánlat esetében 100 000 euro közbeszerzés tárgyából (borászati palackozó, töltő, dugózó, címkéző) 3. részajánlat esetében 60 000
euro közbeszerzés tárgyából (pneumatikus szőlőprés) értékesítéséből származó árbevétellel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (
1) bekezdés c) pont és 19. § (5) bek. alapján.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

P1. Ajánlattevő az alkalmasságát előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 
69. § (4) bekezdése szerint: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés
c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti év 
közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti nyilatkozattal kell igazolnia. A 321/2015
. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 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. I. Az ajánlatok benyújtásakor a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatban köteles arról nyilatkozni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni, de az eljárás mielőbbi lezárása érdekében természetesen ez nem tiltott. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a 
Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései is. Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint 
ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. II. Az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja a 
kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (Kbt. 69. §
(4) bek). III. A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján, ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem, vagy az esetleges hiánypótlást, 
illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen
kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
IV. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági 
követelmények, és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének 
eleget tett.
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IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018.09.14Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Fizetési feltételek: az ajánlattétel, a szerződéskötés, a számlázás, és kifizetés az 1. rész esetén Forintban, a 2. és 3. rész esetén 
Euroban történik. Kifizetés: 30 % előleg: Szerződéskötés napját követő 8 munkanap. 50% előleg: Szállíthatóság visszaigazolásakor. 20 
% végszámla: Az eszköz helyszínre szállítását és üzembe helyezését követően, teljesítésigazolás alapján. Ajánlatkérő az 
ellenszolgáltatást 30 naptári napra, átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltak szerint.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

határidőn belül nem javítja ki, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni és meghiúsulási 
kötbért követelni. c) Amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, úgy a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésre
köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nem vagy nem szerződésszerűen teljesített nettó ellenérték 50 %-a.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.09.14 14:00

HU

30
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.) Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet az irányadó. 2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő (illetve a továbbiakban: AT) Kbt. 66. § (2) (5) (6
) bek. 67. § (1) (4) és 114. § (2) bek. alapján tett nyilatkozatát, valamint SZAKMAI AJÁNLATÁT. A SZAKMAI AJÁNLAT részei: a) a
megajánlott termékek olyan részletességű magyar nyelvű leírása, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel 
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki követelményeknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék 
a benyújtott szakmai ajánlat alapján nem felel meg a jelen közbeszerzési dokumentumok műszaki előírásainak. A szakmai ajánlat
hiánypótlása kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontjára. b) A megajánlott termék gyártójának és 
típusának, származási helyének megjelölése kötelező, ezen információk hiánya nem pótolható és az ajánlat érvénytelenségével 
jár. c) A 2. rész (palackozó töltő dugózó címkéző gépsor) esetén: c1.A gépsor tervezett helyét ábrázoló rajzok pdf és 
szerkeszthető dwg formátumban. Az ajánlatban kérjük mindkét formátumban megadni az ajánlattevő által javasolt elrendezést; 
c2. A gépsor közmű csatlakozási igényeit és a szerelvények paramétereit (víz, áram). d) A 3. rész (pneumatikus szőlőprés) esetén
: d1. A műszaki dokumentáció része a palackozó, címkéző, kapszulázó gépsor tervezett helyét ábrázoló rajzok pdf és 
szerkeszthető dwg. formátumban. Az ajánlatban meg kell adni mindkét formátumban az ajánlattevő által javasolt elrendezést. d2
. Az ajánlatban pontosan kell megadni a közmű csatlakozási igényeket: víz, áram stb, továbbá a csatlakozó szerelvények 
paramétereit. 3.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 4.) 
Ajánlattevő csatolja az aláírási címpéldányokat vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintákat annak 
igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az Ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. 5.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e)
pontját nem alkalmazza. 6.) Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása 
esetében Ajánlatkérő szükség esetén újabb hiánypótlást rendel el. 7.) Valamennyi rész valamennyi részszempont esetében az 
ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám minimum 1 maximum 100. Az 
értékelés módszerét karakterkorlátok miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 8.) Jelen eljárást megindító felhívásban 
nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a közbeszerzési dokumentumokban
: Kbt.) és végrehajtási rendeleteit kell figyelembe venni. 9.) A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó Kisfalvi István (nyt.00615). 10.) Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar 
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT 
felelőssége.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk
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