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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 
NYAKAS PINCE ZRT. (2073 Tök, Központi major)  

“1 db „Cross Flow” rendszerű borászati szűrő beszerzése”  
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz  

 
Ajánlatok bontásának időpontja: 2018. május 28. 11.00 óra 
Helyszín: NYAKAS PINCE ZRT. (2073 Tök, Központi major)  
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Kisfalvi István közbeszerzési tanácsadó: A NYAKAS PINCE ZRT. megbízásából közösségi 
nyílt közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján, 
melynek tárgya: 

“1 db „Cross Flow” rendszerű borászati szűrő beszerzése”  
 

Az eljárás ajánlati felhívása 2018. április 13. napján jelent meg a TED-en 2018/S 072-158995, a 
Közbeszerzési Értesítőben 4857/2018. számon. 
 
A közbeszerzési dokumentumok módosítása nélkül egy alkalommal az Ajánlatkérő 
meghosszabbította az ajánlattételi határidőt, melyről 2018. május 17. napján a TED-en a 2018/S 
093-210943, a Közbeszerzési Értesítőben a 7757/2018 jelű hirdetményt tette közzé. 

 
Ajánlattételi határidőig (2018. május 28. 11:00 óra) három cég nyújtotta be a közbeszerzési 
dokumentumok átvételéről nyilatkozatát: 
 
Interker-Wein Kft. 
3300 Eger, Vécsey-völgy u. 93. 
interker-wein@interker-wein.hu  
 
Tempel Kft. 
6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18. 
kozbeszerzes@tempel.hu 
 
DELLA TOFFOLA Spa 
Via Feltrina, 72. 
31040 Signoressa di Trevignano 
Treviso, Italy 
abandiera@dellatoffola.it 

 
Ajánlattételi határidőre (2018. május 28. 11:00 óra) az alábbi kettő cég nyújtotta be zárt iratként 
közbeszerzési ajánlatát. 
 
Kincses Zsuzsanna (a bírálóbizottság tagja) felbontja a zárt iratokat és ismerteti az ajánlati 
adatokat: 
 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve: DELLA TOFFOLA Spa 
Címe/székhelye: Via Feltrina, 72. Treviso, Italy 31040 

Signoressa di Trevignano 
e-mail címe: abandiera@dellatoffola.it 
mobiltelefon: +39/0423 677300 
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ajánlati adatok  ajánlati érték 
1. Jótállás az egész 
gépre.  

A szerződéskötés napjától számított egész hónapban 
(min. 12 hónap - max. 60 hónap) Ajánlattevő megjegyzése: 
Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe a normál üzemmenet 
mellett bekövetkező elhasználódásnak kitett anyagok, az elektromos 
alkatrészek, valamint az olyan hibák, amelyek a Vevő személyzetének 
felróható okból lépnek fel a berendezésekben. 

 
12 hónap 

2. Jótállás 
szűrőbetétekre.  

A szerződéskötés napjától számított egész hónapban 
(min. 12 hónap - max. 60 hónap) Ajánlattevő megjegyzése: A 
Polgári Törvénykönyv 1512 cikkelye értelmében a jótállási kötelezettség 
kiterjed valamennyi olyan membrán kicserélésére, amelynek hibája 
gyártói hibára vezethető vissza. A jótállási kötelezettség nem terjed ki a 
természetes kopásra és elhasználódásra, sem pedig az olyan hibákra és 
károkra, amelyek a gépek és/vagy kerámia membránok Üzemeltető 
részéről történő szakszerűtlen, rendeltetésellenes vagy nem a használati-
kezelési útmutatóban foglaltaknak megfelelő használata miatt lépnek fel. 
Ezzel összhangban különösen nem tartoznak a jótállás körébe az olyan 
javítások és cserék – legyen szó akár egyes alkotóelemek javításáról vagy 
cseréjéről -, illetve az olyan karbantartási-szervizelési műveletek, 
melyeket az Eladó által e körben jóvá nem hagyott harmadik fél végez 
el, sem pedig az olyan körülmények, amelyek a DELLA TOFFOLA 
S.P.A.-nak fel nem róható okból állnak be. A DELLA TOFFOLA 
S.P.A.  a membránok gyártói specifikációknak megfelelő működését 
kizárólag a jótállásban eredetileg vállalt üzemi élettartamra szólóan 
szavatolja. 

 
12 hónap 

3. Technológia 
szempontjából 
minél szélesebb 
felhasználási terület: 

1. aljak a szőlő mustból, ciderek és más üdítőitalok igen/nem 
2. fermentációból keletkező bor alj (seprő) igen/nem 
3. derítés utáni bor alj (derítési alj) igen/nem 
4. derített bor igen/nem 
5. derítés nélküli bor igen/nem 

4. Alkatrészellátás-, 
és szerviz-
szolgáltatás 
időtartama.  

A szerződéskötés napjától számított egész hónapban 
(min. 36 hónap - max. 120 hónap) 

 
36 hónap 

5. Helyszíni 
hibaelhárítás 
megkezdése.  

A bejelentéstől számított egész órában (min. 24 óra - 
maximum 48 óra)   
 

 
24 óra 

6. névleges 
teljesítmény átlaga 
derített fehér 
bornál 0,1-1% v/v 
szűrt anyag esetén 
mennyisége l/h-ban  

(min. 700 l/h - max 10 000 l/h)  
A minimum és maximum értékek átlagát kell 
kiszámítani, és megadni! 

 
1 000 l/h 

7. Szűrőbetét 
anyaga  
 

Kérem a megfelelő anyagot beírni! 
Vagy organikus, vagy kerámia lehet! 

kerámia 

8. Ár, ezen belül   
 ajánlati ár nettó Euroban                                                 nettó  

117 899,0 
Euro 

 ajánlati ár Euro/1 m2 szűrőfelület nettó  
3 368,54 Euro 

/ 1 m2 
szűrőfelület 
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Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve: Interker-Wein Kft. 
Címe/székhelye: 3300 Eger, Vécsey-völgy u. 93. 
e-mail címe: interker-wein@interker-wein.hu 
mobiltelefon: +36 30 9450 814 

1. ALTERNATÍVA 
ajánlati adatok  ajánlati érték 
1. Jótállás az egész 
gépre.  

A szerződéskötés napjától számított egész hónapban 
(min. 12 hónap - max. 60 hónap)  
 

 
24 hónap 

2. Jótállás 
szűrőbetétekre.  

A szerződéskötés napjától számított egész hónapban 
(min. 12 hónap - max. 60 hónap)  
 

 
120 hónap 

3. Technológia 
szempontjából 
minél szélesebb 
felhasználási terület: 

1. aljak a szőlő mustból, ciderek és más üdítőitalok igen/nem 
2. fermentációból keletkező bor alj (seprő) igen/nem 
3. derítés utáni bor alj (derítési alj) igen/nem 
4. derített bor igen/nem 
5. derítés nélküli bor igen/nem 

4. Alkatrészellátás-, 
és szerviz-
szolgáltatás 
időtartama.  

A szerződéskötés napjától számított egész hónapban 
(min. 36 hónap - max. 120 hónap) 

 
240 hónap 

5. Helyszíni 
hibaelhárítás 
megkezdése.  

A bejelentéstől számított egész órában (min. 24 óra - 
maximum 48 óra)   
 

 
6 óra 

6. névleges 
teljesítmény átlaga 
derített fehér 
bornál 0,1-1% v/v 
szűrt anyag esetén 
mennyisége l/h-ban  

(min. 700 l/h - max 10 000 l/h)  
A minimum és maximum értékek átlagát kell 
kiszámítani, és megadni! 

 
3 000 l/h 

7. Szűrőbetét 
anyaga  
 

Kérem a megfelelő anyagot beírni! 
Vagy organikus, vagy kerámia lehet! 

Organikus 

8. Ár, ezen belül   
 ajánlati ár nettó Euroban                                                 nettó  

98 061 Euro 
 ajánlati ár Euro/1 m2 szűrőfelület nettó  

2 682,25 Euro 
/ 1 m2 

szűrőfelület 
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