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"Cross Flow" rendszerű borászati szűrő beszerzése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Iktatószám: 4857/2018
CPV Kód: 16000000-5
Ajánlatkérő: Nyakas Pince Zrt
Teljesítés helye: 2073 Tök, Központi major
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: támogatott szervezet (kbt. 5. § (2)-(3) bek.)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: szőlőbor termelés

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Nyakas Pince Zrt
Nemzeti azonosítószám: AK25110
Postai cím: Központi major major 0110/4hrsz
Város: Tök
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kisfalvi István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 202248736
E-mail: prezentarones@gmail.com
Fax: +36 202248736
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyakas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyakas.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
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x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://nyakas.hu/kozbeszerzesek/cross-flow-szuro-beszerzese
(URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
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Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet (kbt. 5. § (2)-(3) bek.)

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: szőlőbor termelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 1db “Cross Flow” rendszerű borászati szűrő beszerzése

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db “Cross Flow” rendszerű borászati szűrő beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 132 850 Pénznem: EUR
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok

valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: 1 db “Cross Flow” rendszerű borászati szűrő beszerzése

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2073 Tök, Központi major

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Leírás: Rozsdamentes acél, automatikusan működő, programvezérelt cross-flow szűrőberendezés, 
amely az automatikus membrán tisztítás miatt alkalmas a derített bor és derítés nélküli bor 
folyamatos szűrésére. A gép magas hőmérsékleten és vegyszerekkel mosható. Hűtőegységgel és 
szivattyúkkal ellátott és vízlágyító egység tartozik a berendezéshez. 
Aktív szűrőfelület: 30-110 m2 
Elektromos igény, teljesítmény: 15-25 kW 
Áram igény: 400 V; 50 Hz 
Névleges teljesítmény derített fehér bornál: 700-10000 l/h, 
áramlási sebesség 20-90 liter/m2/h, 0,1-1 % v/v szűrt anyag esetén. 
Névleges teljesítmény hidegkezelt bornál: 175-5000 l/h, 
áramlási sebesség 5-30 liter/m2/h, 20-30 % v/v szűrt anyag esetén. 
Membrán anyaga: organikus vagy kerámia. 
Bor előszűrő finomsága: 100-500 µ. 
Gép működése: felügyelet nélküli automata üzemű és automata tisztítású. 
Szűrt és szűretlen oldali csatlakozó csonk átmérő: NA 40 - NA 65. 
Mosóvíz csonk átmérő: NA 24 - NA 50. 
Befoglaló méretek: 2,500-3,500 mm x 1,000-1,500 x H= 1,500-3,000 mm. 
Önsúly: 600-2500 kg. 
A gép rendelkezzen a következő kiegészítőkkel: CIP vízszűrővel /szűrőfelület 1 um; teljesítmény:
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3-3,5 m3/h/, 
Vízlágyító egységgel, melegvíz előállító és tároló egységgel. 
Vezérlés PLC, érintőképernyő. 
Helyváltoztatásra alkalmas rögzíthető kerekes, keretre szerelt egység. 
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó
szolgáltatások elvégzése a közbeszerzési dokumentumok szerint. 
Jelen eljárás ajánlati felhívásában, közbeszerzési dokumentumaiban, műszaki leírásában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt
gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdés szerint).

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás az egész gépre. A szerződéskötés napjától számított egész
hónapban (min. 12 hónap - max. 60 hónap) 2
2 Jótállás szűrőbetétekre. A szerződéskötés napjától számított egész hónapban (min. 12 hónap -
max. 60 hónap) 2
3 Technológia szempontjából minél szélesebb felhasználási terület 18
4 Alkatrészellátás-, és szervizszolgáltatás időtartama. A szerződéskötés napjától számított
egész hónapban (min. 36 hónap - max. 120 hónap) 2
5 Helyszíni hibaelhárítás megkezdése. A bejelentéstől számított egész órában (min. 24 óra -
maximum 48 óra)  2
6 névleges teljesítmény átlaga derített fehér bornál 0,1-1% v/v szűrt anyag esetén mennyisége
l/h-ban (min. 700 l/h - max 10000 l/h) 6
7 Szűrőbetét anyaga (organikus 5 pont; kerámia 18 pont) 18
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 132 850 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Kbt. 141. § szerint.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Borászat termékfejlesztésének és
erőforrás-hatékonyságának támogatása A Felhívás kódszáma: VP3-4.2.2-16 (projektazonosító:
1814408201)

II.2.14) További információ:
II.2.10)-hez: Legfeljebb 2 változat (alternatív ajánlat) ajánlható meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok 
valamelyike fennáll. 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 
A) Ajánlattevő vonatkozásában: 
Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek 
- közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek - az ajánlat benyújtásakor az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy 
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. 
Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, 
ajánlatkérő erről szóló felhívását követő megfelelő határidőn belül, a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 8. §, 10. § és 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell 
igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 
kizáró okok. 
B) A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) (ideértve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő alvállalkozókat is) vonatkozásában: 
Ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő - az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban nyilatkozni köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő
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szervezetekről. 
Előzetes igazolás: A Kbt. 67. § (3) bekezdése, illetve a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § (2)
bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő)
más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására támaszkodva (is) kíván megfelelni, úgy az
érintett szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes
európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t is be kell nyújtani, amely igazolja, hogy a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró
okok hatálya alá. 
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában ajánlattevő az ajánlatban
csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem
köteles. 
C) Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában: 
Ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő - az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban nyilatkozni köteles az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó(i)ról, amely(ek)nek a kapacitásaira nem támaszkodik, de amely(ek)et a teljesítéshez
igénybe kíván venni. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában, ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum II.
rész D. pontjának kitöltését. 
Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 15. § (2)
bekezdése alapján csatolnia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) 
bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum „IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános 
jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy megfelel-e a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírt alkalmassági 
minimumkövetelménynek. 
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint: 
P.1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 3 (három), mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évre 
vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (borászati szűrők értékesítése) származó - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól 
függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az 
adatok rendelkezésre állnak. 
Ha ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő 
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
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alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról. 
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az előző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben összesen - általános forgalmi adó
nélkül számított - 20 millió Ft közbeszerzés tárgyából (borászati szűrők értékesítése) származó
árbevétellel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont és 19. § (5) bek. alapján.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Alkalmasság előzetes igazolása
az ajánlatban:
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek - az egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. rész α: Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy
megfelel-e az alkalmassági minimumkövetelménynek.
Alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint:
Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a
vételre ajánlott borászati szűrő részletes műszaki leírását, amelynek hitelességét az ajánlatkérő
felhívására igazolni kell.
M.2. Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek - az egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. rész α: Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy
megfelel-e az alkalmassági minimumkövetelménynek.
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.
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 alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik 
legalább 1 darab, az alábbi jellemzőkel bíró “Cross Flow” rendszerű borászati szűrővel, vagy 
azzal egyenértékű termékkel:
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Rozsdamentes acél, automatikusan működő, programvezérelt cross-flow szűrőberendezés,
amely az automatikus membrán tisztítás miatt alkalmas a derített bor és derítés nélküli bor
folyamatos szűrésére. A gép magas hőmérsékleten és vegyszerekkel mosható. Hűtőegységgel és
szivattyúkkal ellátott és vízlágyító egység tartozik a berendezéshez. 
Aktív szűrőfelület: 30-110 m2 
Elektromos igény, teljesítmény: 15-25 kW 
Áram igény: 400 V; 50 Hz 
Névleges teljesítmény derített fehér bornál: 700-10000 l/h, 
áramlási sebesség 20-90 liter/m2/h, 0,1-1 % v/v szűrt anyag esetén. 
Névleges teljesítmény hidegkezelt bornál: 175-5000 l/h, 
áramlási sebesség 5-30 liter/m2/h, 20-30 % v/v szűrt anyag esetén. 
Membrán anyaga: organikus vagy kerámia. 
Bor előszűrő finomsága: 100-500 µ. 
Gép működése: felügyelet nélküli automata üzemű és automata tisztítású. 
Szűrt és szűretlen oldali csatlakozó csonk átmérő: NA 40 - NA 65. 
Mosóvíz csonk átmérő: NA 24 - NA 50. 
Befoglaló méretek: 2,500-3,500 mm x 1,000-1,500 x H= 1,500-3,000 mm. 
Önsúly: 600-2500 kg. 
A gép rendelkezzen a következő kiegészítőkkel: CIP vízszűrővel /szűrőfelület 1 um; teljesítmény:
3-3,5 m3/h/, 
Vízlágyító egységgel, melegvíz előállító és tároló egységgel. 
Vezérlés PLC, érintőképernyő. 
Helyváltoztatásra alkalmas rögzíthető kerekes, keretre szerelt egység. 
A megajánlott termék akkor alkalmas, illetve akkor egyenértékű az igényelt eszközzel, ha
valamennyi előírt műszaki paraméter tekintetében azonos, vagy jobb minőségű jellemzővel
rendelkezik. 
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésének napját
megelőző 3 évben szerződésszerűen teljesített legalább 1 db, összesen legalább nettó 25 000
euro értékű "Cross Flow" rendszerű borászati szűrő értékesítésére és üzembe helyezésére
vonatkozó szerződéses referenciával. Az Ajánlatkérő az elmúlt három évben befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe. 
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.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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A beszerzés Európai Uniós forrásból valósul meg: Borászat termékfejlesztésének és
erőforrás-hatékonyságának támogatása.
A Felhívás kódszáma: VP3-4.2.2-16 (projektazonosító: 1814408201).
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. A részletes fizetési
feltételeket, és biztosítékokat a közbeszerzési szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme EURO (EUR).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Nyakas Pince zrt.
2073 Tök, Központi major
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1.) a) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként 
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton 
el kell érnie, melyről a közbeszerzési dokumentumok részét képező átvételi elismervény 
kitöltésével és Ajánlatkérő részére történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell. 
b) Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot zárt borítékban, papíralapon 1 eredeti 
példányban és 1 elektronikus másolati példányban (CD-n, vagy USB-n, a tételes költségvetési 
ajánlatot excel formátumban, amely egyben szakmai ajánlat is) kell benyújtani. 
Az ajánlatok egyértelmű kézbesítése érdekében a külső csomagoláson szerepeljen az 
ajánlattevő neve, címe, az ajánlatkérő szervezet neve és címe, az eljárás tárgya, az ajánlattételi 
határidő és az „Közbeszerzési ajánlat. Az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően felbontani 
tilos!” szöveg. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
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2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) (4) (5) (6) bek. és Kbt.
73. § (5) bek. alapján tett nyilatkozatát. 
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.a) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám (a 3. és 7. részszempont kivételével) valamennyi részszempontnál: min. 1 maximum
100. 
A 7. részszempontnál az organikus szűrő 5 pontot, a kerámia szűrő 18 pontot kap. 
Valamennyi más értékelési (rész)szempont esetében a legkedvezőbb ajánlati elem a maximális
100 pontot kapja; a további ajánlati elemek pontértékének meghatározását: 
- az ajánlati ár, ajánlati ár Euro/1 m2 szűrőfelület, és az 5. részszempont esetében a fordított
arányosítás, 
- az 1.2.4.6. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével, 
- a 3. 7. értékelési szempontnál pontozásos módszerrel értékeli Ajánlatkérő. 
7.b) A jelen ajánlati felhívás II.2.5) pont "Ár" értékelési szemponton belül az alábbiak a
részszempontok: 
ajánlati ár Euro/1 m2 szűrőfelület (nettó Euroban) súlyszám 10 
ajánlati ár (nettó Euroban) súlyszám 40 
Az ajánlati árat Euroban kell megadni! 
7.c) Az AF II.2.5) A 3. értékelési szemponthoz: "Technológia szempontjából minél szélesebb
felhasználási terület"-hez opciók: 
1. aljak a szőlő mustból, ciderek és más üdítőitalok (20 pont) 
2. fermentációból keletkező bor alj (seprő) (20 pont) 
3. derítés utáni bor alj (derítési alj) (20 pont) 
4. derített bor (20 pont) 
5. derítés nélküli bor (20 pont) 
Súlyszám:18 
8.) Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 
A részajánlat-tétel kizárásának indoka: A szerződésre műszaki, kivitelezési és garanciális
okokból részajánlat nem tehető. 
9.) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény (a közbeszerzési dokumentumokban: Kbt) és
végrehajtási rendeleteit kell figyelembe venni. 
10.) A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kisfalvi
István (nyt.00615). 
11.) A IV.2.6) pontnál 1 hónap 30 napot jelent.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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