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I. BEVEZETÉS
Az AKA Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (7773 Villány, Erkel F. u. 2/A. Tel.: +36 72
492 839 Fax: +36 72 492 839, e-mail: pinceszet@gere.hu) mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről
szóló 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján összefoglaló tájékoztató közzétételével indított nyílt
közbeszerzési eljárást kezdeményez borászati technológiai bővítés a Gere Pincészetben
elnevezéssel.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával és jelen dokumentáció rendelkezésre bocsájtásával az
ajánlatkérő célja annak az ajánlattevő(k)nek a kiválasztása, aki(k) a legjobb ár-érték arányú érvényes
ajánlatot teszi(k) a közbeszerzési dokumentumokban megadott szempontok alapján.
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II. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN“
(VP3-4.2.2-16)
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló
tájékoztató közzétételét követően indult nyílt közbeszerzési eljárás
Az Összefoglaló Tájékoztató 2017. július 25-én jelent meg a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban
(KBE-06978/2017)
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési és honlap címe:
AKA Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft., 7773 Villány, Erkel F. u. 2/A. Tel.: +36 72 492
839 Fax: +36 72 492 839, e-mail: pinceszet@gere.hu) honlap: www.gere.hu.
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó, lajstromszám: 221. Telefon: + 36 30 4114927 Fax: + 36 82 999669 e-mail:
topil@topil.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd,
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása):
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti,
összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt közbeszerzési eljárást folytat.
3. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, díjmentes elérhetőségének
biztosítása:
Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazott
közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján) korlátlanul és teljes
körűen küldi meg az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek, illetve a saját kezdeményezés
alapján felkért ajánlattevők részére. A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen is: http://kba.kozbeszerzes.hu
4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, (nómenklatúra):
Borászati technológiai bővítés a Gere Pincészetben.
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP3-4.2.2-16
kódszámú pályázat.
Fő CPV-Kód: 42213000-2
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése
2 db Gumilapátos cefreszivattyú – korrózióálló acél kivitel
1 db Hűtőkompresszor min. 135.000 Kcal/h
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2 db Szívócsonkos, két sebességes, bypassos min. 50/200 Hl/óra kapacitású csigaszivattyú
1 db Zárt (félhermetikus) membrán-szőlőprés min. 7,5 kW elektromos teljesítménnyel
10 db 150 Hl-es lábonálló, kúposfenekű tartály
1 db Garatos csigadugattyús min. 10 tonna/h kapacitású cefreszivattyú
1 db Cefre hűtésére 10*6 m cső a csőben hőcserélő
CPV Kód:
44611000-6
42122000-0
42636000-3
42411000-0
42123000-7
42511100-2

II. sz. részajánlati kör: Hordó beszerzés
78 db Zempléni tölgy 300 l-es hordó
CPV kód: 44614000-7
III. sz. részajánlati kör: Hordó beszerzés
90 db Kocsánytalan tölgy 300 l-es hordó
CPV kód: 44614000-7
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatatásra kerül: szállítási szerződés.
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:
Nem kerül sor.
7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés véghatárideje: I., II., III. részajánlati kör tekintetében a
szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap.
8. A teljesítés helye: HU231 Magyarország, 7773 Villány 054/6 hrsz., 061/27 hrsz.
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való hivatkozás:
Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla kifizetését átutalással teljesíti
a számla kézhez vételétől számított 30 naptári napon belül.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF
Az ellenszolgáltatás megfizetése az alábbiak szerint történik:
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Amennyiben a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című,
VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázatban az ajánlatkérő által benyújtott támogatási igény elfogadásra
kerül, az ellenszolgáltatás teljesítésének pénzügyi fedezete 50%-ban a VP3-4.2.2-16 kódszámú
pályázati forrásból utófinanszírozással, 50%-ban ajánlatkérő saját forrásából biztosított.
Amennyiben a VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázatban ajánlatkérő támogatási igénye nem kerül
elfogadásra, az ellenszolgáltatás teljesítésének pénzügyi fedezetét ajánlatkérő 100%-ban, saját
forrásból biztosítja.
Az ajánlattevő által benyújtott számla kötelező melléklete az ajánlatkérő által kiadott
teljesítésigazolás.
Az ajánlatkérő 30% előleget biztosít az I. sz. részajánlati kör szerinti eszközök tekintetében.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít a II. sz. és III. sz. részajánlati kör szerinti eszközök tekintetében.
Ajánlattevő az I. sz. részajánlati kör tekintetében 1 db előlegszámla és 1 db végszámla benyújtására
jogosult.
Ajánlattevő a II. és III. részajánlati körök tekintetében 1 – 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Fizetés a szerződésszerű teljesítést követően, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő
számla (és mellékletei) kézhezvételét követően maximum 30 napon belül, átutalással, a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően, utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre.
Vonatkozó jogszabályok: Kbt. 135.§ (1), (5) (6), (10) (11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2), 6:155.§
(1).
A vételár késedelmes megfizetése esetén az ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalányra tarthat igényt.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján kifizetés csak akkor történhet,
amennyiben a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozásmentes adózói
adatbázisában szerepel.
10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlattevő késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmulasztása esetén a Ptk. 6:186. §-a alapján
kötbért köteles fizetni, az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér: Az Eszközök/Termékek késedelmes szállítása esetén a kötbér mértéke a
késedelemmel érintett naptári naponként a nettó Vételár 0,5%-ának megfelelő összeg, de
legfeljebb 30 napi tétel.
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Hibás teljesítési kötbér: Az Eszközök/Termékek hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a
hibás teljesítéssel érintett naptári naponként a késedelmi kötbér összegével egyenlő,
amennyiben az ajánlatkérő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kéri.
Amennyiben a késedelmesen eltelt napok, vagy a hibátlan teljesítésig eltelt napok száma eléri
a 30 napot, és az ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy ajánlatkérő
jogosult elállni a Szerződéstől.
A meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés meghiúsul, úgy az ajánlattevő meghiúsulási
kötbér jogcímén köteles a nettó vételár 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért
fizetni ajánlatkérő részére.
Mentesülés: Az ajánattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
Nem.
12. A részajánlattétel lehetőségének megadásáról, vagy annak kizárásáról szóló ajánlatkérői
előírás. Részajánlat tételére lehetőség esetén, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy
valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy
ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén
ennek indokainak feltüntetése:
Ajánlatkérő lehetőséget biztosít részajánlattételre. Ajánlattevők valamennyi részajánlatra tehetnek
ajánlatot.
Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek számát.
13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján kerül
kiválasztásra, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok
súlyozása (kivételesen a sorrendje):
Az ajánlatok értékelése valamennyi részajánlati kör tekintetében a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik.
Valamennyi részajánlati körben az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
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I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése
Értékelési szempontok
a.) Összesített nettó ajánlati ár (Ft)
b.) Az alkalmassági minimumkövetelmények M.1.b)
pontjában meghatározott szakember többlet szakmai
tapasztalata hónapban kifejezve (min. 0 hó – max. 120
hónap)
c) A jótállás időtartama a leszállított eszközökre (min. 24
hó – max. 60 hó)

Súlyszám
70
20
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A módszer, mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
a.) Értékelési részszempont: összesített nettó ajánlati ár. Súlyszám: 70.
A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot,
a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot.
Képlet:
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
b.) Értékelési részszempont: Az alkalmassági minimumkövetelmények M.1.b) pontjában
meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata hónapban kifejezve (min. 0 hó –
max. 120 hónap) Súlyszám: 20.
Ajánlatkérő ezen értékelési részszempont esetében jelen felhívás 15. Pont M.1.b) alpontjában
meghatározott, 1 fő felsőfokú gépészmérnök végzettséggel és borászati- valamint
szőlőfeldolgozási gépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése területén szerzett minimum 60
hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalatát értékeli egész
hónapokban kifejezve. A legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a szakember többlettapasztala részszempont
esetében a 60 hónapon túli, + 120 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb
szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad (10 pont). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy negatív
szám nem lehet a 60 hónapon túli szakmai tapasztalat, mert ebben az esetben az érintett
ajánlattevő nem fog megfelelni az alkalmassági követelménynek. Amennyiben az ajánlattevő
„0” hó értékű megajánlást tesz, abban az esetben a minimum 1 pontszámot kapja.
Képlet:
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P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

c.) Értékelési részszempont: A jótállás időtartama a leszállított eszközökre (min. 24 hó –
max. 60 hó). Ajánlattevőnek minimum 24 hónap vállalást kell megadnia, hónapokban, egész
számban kifejezve. Súlyszám: 10.
Ajánlatkérő ezen értékelési részszempont esetében a leszállított eszközökre minimum 24 hónap
jótállásvállalást ír elő. A legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 60 hónapot tekinti az adott ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy 24 hónapnál kevesebb jótállásvállalás nem adható meg, mert ebben az esetben
az ajánlat érvénytelen. Amennyiben az ajánlattevő „24” hó megajánlást tesz, (tehát a minimum
24 hónap jótállást vállalja) abban az esetben a minimum 1 pontszámot kapja.
Képlet:
P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

II.sz. részajánlati kör: Hordók beszerzése (78 db Zempléni tölgy 300 l-es hordó szállítása)
Értékelési szempontok
a.) Összesített nettó ajánlati ár (Ft)
b) A jótállás időtartama a leszállított eszközökre (min. 24
hó – max. 60 hó)

Súlyszám
85
15

A módszer, mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
a.) Értékelési részszempont: összesített nettó ajánlati ár. Súlyszám: 85.
A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot,
a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot.
Képlet:
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P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
b.) Értékelési részszempont: A jótállás időtartama a leszállított eszközökre (min. 24 hó –
max. 60 hó). Ajánlattevőnek minimum 24 hónap vállalást kell megadnia, hónapokban, egész
számban kifejezve. Súlyszám: 10.
Ajánlatkérő ezen értékelési részszempont esetében a leszállított eszközökre minimum 24 hónap
jótállásvállalást ír elő. A legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 60 hónapot tekinti az adott ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy 24 hónapnál kevesebb jótállásvállalás nem adható meg, mert ebben az esetben
az ajánlat érvénytelen. Amennyiben az ajánlattevő „24” hó megajánlást tesz, (tehát a minimum
24 hónap jótállást vállalja) abban az esetben a minimum 1 pontszámot kapja.
Képlet:
P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
III.sz. részajánlati kör: Hordó beszerzés (90 db Kocsánytalan tölgy 300 l-es hordó szállítása)
Értékelési szempontok
a.) Összesített nettó ajánlati ár (Ft)
b) A jótállás időtartama a leszállított eszközökre (min. 24
hó – max. 60 hó)

Súlyszám
85
15

A módszer, mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
a.) Értékelési részszempont: összesített nettó ajánlati ár. Súlyszám: 85.
A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot,
a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot.
Képlet:
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P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
b.) Értékelési részszempont: A jótállás időtartama a leszállított eszközökre (min. 24 hó –
max. 60 hó). Ajánlattevőnek minimum 24 hónap vállalást kell megadnia, hónapokban, egész
számban kifejezve. Súlyszám: 10.
Ajánlatkérő ezen értékelési részszempont esetében a leszállított eszközökre minimum 24 hónap
jótállásvállalást ír elő. A legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 60 hónapot tekinti az adott ajánlati elem
azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy 24 hónapnál kevesebb jótállásvállalás nem adható meg, mert ebben az esetben
az ajánlat érvénytelen. Amennyiben az ajánlattevő „24” hó megajánlást tesz, (tehát a minimum
24 hónap jótállást vállalja) abban az esetben a minimum 1 pontszámot kapja.
Képlet:
P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
A kizáró okok felsorolása:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
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A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerint, az ajánlatban az alábbi igazolásokat,
nyilatkozatokat kell becsatolni:
Ø A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű
nyilatkozatot kell tennie ajánlatában.
Ø A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak arról
köteles nyilatkozni, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok.
Ø A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok nem lehetnek régebbiek a közbeszerzési eljárás
megindításának időpontjánál.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdésére hivatkozással, az ajánlatkérő
felhívására csatolandó nyilatkozatok/igazolások:
Ø A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlattevőnek, a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni, az alábbiak szerint:
Igazolási mód: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot is be kell nyújtani. Ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok nem lehetnek régebbiek a közbeszerzési eljárás
megindításának időpontjánál.
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei:
P. PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL ALKALMATLANNAK MINŐSÜL AZ
AJÁNLATTEVŐ, HA:

P.1. A saját vagy a jogelődjének számviteli jogszabályokban foglaltak szerint utolsó három üzleti
évre vonatkozó beszámolója alapján egynél több évben az adózott eredménye negatív, vagy
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amennyiben ajánlattevő a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az
esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél több évben negatív.
P.2. Az előző 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során, a részajánlati kör tárgya szerinti
eszközök/termékek értékesítéséből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele
összesen nem éri el az alábbi értékeket:
I. sz. részajánlati kör: Borászati technológiai eszközök értékesítése: 40 M Ft
II. sz. részajánlati kör: Tölgyfahordók értékesítése: 5 M Ft
III. sz. részajánlati kör: Tölgyfahordók értékesítése: 5 M Ft.

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, igazolások:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P.1.-P.2. alkalmassági feltételek esetében az
ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, az ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok, igazolások:
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az eljárást megindító felhívásban előírt P.1.-P.2. alkalmassági feltételekre vonatkozó saját
nyilatkozatát és adott esetben az igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívására köteles benyújtani, az alábbi feltételek figyelembevételével:
P.1.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt
üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, feltéve,
hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A P.1. alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(3) bekezdése.
P2)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás
megküldését megelőző kettő mérlegfordulóval lezárt üzleti évben az adott részajánlati kör tárgya
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szerinti - 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.
Ha ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, a P.2. alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való
megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése
esetén e szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében, az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények
A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményei:
M. MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI SZEMPONTBÓL ALKALMATLANNAK MINŐSÜL
AZ AJÁNLATTEVŐ, HA:
M.1.
a) Az I. részajánlati kör esetén: nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától
visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített legalább 2 db,
összesen legalább nettó 40.000.000.- forint ellenértékű borászati felhasználásra szánt cefreszivattyú
és/vagy szőlőprés és/vagy hűtőkompresszor tárgyú áruszállítást, beüzemelést és szerviz szolgáltatást
is tartalmazó referenciával.
b) Az I. részajánlati kör esetén: nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú gépészmérnök
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végzettséggel és borászati- valamint szőlőfeldolgozási gépek értékesítése, beüzemelése és
szervizelése területén szerzett minimum 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M.2. A II. részajánlati kör esetén: nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése
napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített
legalább 2 db, összesen legalább nettó 5.000.000 forint ellenértékű, tölgyfahordó szállítást tartalmazó
referenciával.
M.3. A III. részajánlati kör esetén: Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése
napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített
legalább 2 db, összesen legalább nettó 5.000.000 forint ellenértékű, tölgyfahordó szállítást tartalmazó
referenciával.

A műszaki-szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, igazolások:
Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek esetében az ajánlatban csupán arról köteles
nyilatkozni az M.1. a), b), illetve az M.2., M.3. alkalmassági feltételek kapcsán, hogy azoknak
megfelel, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
Ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok, igazolások:
Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt M.1. a) b), M.2., M.3. alkalmassági
feltételekre vonatkozó saját nyilatkozatait, igazolásait az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívására köteles benyújtani, az alábbi feltételek figyelembevételével:
M.1.
a) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell 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) szerződésszerűen teljesített legalább 2 db, összesen
legalább nettó 40.000.000.- forint ellenértékű borászati felhasználásra szánt cefreszivattyú és/vagy
szőlőprés és/vagy hűtőkompresszor tárgyú értékesítését, beüzemelését és szerviz szolgáltatást is
tartalmazó referenciáit.
Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor alkalmazza a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. §
(1a) pont a) alpontjában előírtakat.
Az előírt alkalmassági feltételt a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 23. § szerint, az ajánlattevő,
illetve adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
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Amennyiben a referencianyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/igazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatokat.
b) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés b) pontja alapján 1 fő felsőfokú gépészmérnök végzettségű és borászati- valamint
szőlőfeldolgozási gépek értékesítésében, beüzemelésében és szervizelése területén szerzett minimum
60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát, akit be kíván vonni a
teljesítésbe.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, úgy, hogy az
önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben
támasztott követelményeknek való megfelelés,
- szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,
- szakember képzettségét/végzettséget igazoló okiratot egyszerű másolati példányban.
A Kbt. 65. § (7), (9) bekezdése alapján a gazdasági szereplők az előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A külön jogszabályban 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/személy kapacitásait, ha az adott
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésében,
amelyhez a kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt biztosítja az alkalmassági követelményekben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben.
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése
esetén e szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében, az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
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M.2.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell 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) szerződésszerűen teljesített legalább 2 db, összesen legalább
nettó 5.000.000 forint ellenértékű, tölgyfahordó értékesítést tartalmazó referenciáit.
Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor alkalmazza a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. §
(1a) pont a) alpontjában előírtakat.
Az előírt alkalmassági feltételt a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 23. § szerint, az ajánlattevő,
illetve adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Amennyiben a referencianyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/igazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatokat.
M.3.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell 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) szerződésszerűen teljesített legalább 2 db, összesen legalább
nettó 5.000.000 forint ellenértékű, tölgyfahordó értékesítést tartalmazó referenciáit.
Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor alkalmazza a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. §
(1a) pont a) alpontjában előírtakat.
Az előírt alkalmassági feltételt a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 23. § szerint, az ajánlattevő,
illetve adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Amennyiben a referencianyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/igazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatokat.

16. Az ajánlattételi határidő: 2017. 08. 18. 11.00 óra

17. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírva,
egy db eredeti papír alapú példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban az
“Ajánlat borászati technológiai bővítésre a Gere pincészetben”
a részajánlati kör számának megjelölésével
valamint
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„Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”
„Iktatóban nem bontható fel!”
feliratokkal ellátva kell beadni az
AKA Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. 7773 Villány, Erkel F. u. 2/A. címre.
Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példány scannelt, pdf formátumban, CD-re vagy DVD-re vagy
pendrive-ra írt fájlját is kéri az ajánlat mellékleteként benyújtani. Amennyiben az eredeti, valamint
az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat eredeti nyomtatott
példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Az ajánlat formai
követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
18. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok is
becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar
nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ez esetben ajánlattevőnek az alábbi
nyilatkoztatot szükséges ajánlatához csatolni. “Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat
magyar fordítása az eredeti szöveg tartalmával mindenben megegyezik.” A fordítás helyességért és
megfelelőségéért az ajánlattevő felel.
19. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Ideje: 2017. 08. 18. 11.00 óra
Helye: AKA Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. 7773 Villány, Erkel F. u. 2/A. cím
Az ajánlatok felbontásán jelenlére jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében megnevezett személyek.
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap
21. Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: nem
releváns.
22. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: ajánlatkérő nem köti ajánlati
biztosíték nyújtásához az ajánlattételt.
23. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek:
Nem releváns.
24. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
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Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP3-4.2.2-16
kódszámú pályázat.
25. Hivatkozás a közzétett előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára. Az ajánlattételi,
valamint a közvetlen részvételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:
Ajánlatkérő előzetes tájékoztatót nem tett közzé. Az eljárást megindító felhívás megküldésének
napja: 2017. 08. 07.
26. Egyéb feltételek:
a) Ajánlathoz csatolni kell az adott részajánlati kör tekintetében szakmai ajánlatot, részletes
műszaki leírást. A szakmai ajánlatot ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt paraméterek
alapján fogadja el.
b) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdése], eredeti példányban, megfelelő képviseleti
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva.
c) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése, megfelelő képviseleti
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva.)
d) Az ajánlathoz csatolni kell a Felolvasólapot, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4)
bekezdés szerinti információkat: ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint
azokat a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek (Kbt. 66. § (5) bekezdése, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy
által aláírva.)
e) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát, melyben megjelöli:
• a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe
venni, a nyilatkozat nemleges tartalommal is kötelezően benyújtandó,
• az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
g) Ajánlattevő nyilatkozatát, melyben adott esetben arról nyilatkozik, hogy mely alkalmassági
követelménynek kíván más gazdasági szereplő kapacitására támaszkodva megfelelni. A
nyilatkozat nemleges tartalommal is kötelezően benyújtandó.
h) Ajánlattevő előzetes nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról.
i) Ajánlattevő előzetes nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről.
j) Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17.§ (2) bekezdése szerint arról, hogy az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok.
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k) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek)
cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006.
évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot,
illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők
esetében, amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási
címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem cégformában működő
gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási
minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
l) Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő cégkivonatát, amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető
adatbázisokról, nyilvántartásokból nem érhető el. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 13. §). Amennyiben az ajánlattevőnél (közös ajánlattevőknél) nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy az ajánlatban csatolandó az erre vonatkozó
(nemleges) nyilatkozat.
m) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös
ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy
írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
n) Közös ajánlattétel: Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését
írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és
indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését,
tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. A
közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A
közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös
ajánlattevők kötelesek becsatolni együttműködési megállapodásukat.
o) Ajánlattevő nyilatkozatát, az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának papír alapú
(eredeti) ajánlatával történő egyezőségéről cégszerűen aláírt formában köteles nyilatkozni,
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva.
p) Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatás(oka)t
figyelembe vette.
q) Az első részajánlati kör tekintetében ajánlattevő előleg igénybevételére vonatkozó
nyilatkozatát.
r) A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is
benyújthatók, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását
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[olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), továbbá a
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
s) Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. E feltételnek való
megfelelés teljesítésére, amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az
ajánlathoz, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is
benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az
eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással ajánlatkérői hiánypótlást követően - el nem látott dokumentumokban foglaltakat az
ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felelős.
t) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok
vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az eljárást megindító felhívásban előírt
15/P.2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (árbevétel) tekintetében az adott
üzleti év utolsó napján, a felhívás 15. M.1. pontjában foglalt műszaki és szakmai
alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes
devizaárfolyam az irányadó. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti
ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
devizaárfolyamon számított euró ellenértéke képezi.
u) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az
ajánlattevőnek kell viselnie, függetlenül az eljárás eredményétől.
v) Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
w) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint
műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
x) Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a teljes körű
hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő egy alkalommal
rendel el újabb hiánypótlást.
y) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelölte.
z) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.
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aa)
Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
bb)
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző hatodik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
cc)
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
dd)
Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók,
továbbá a közbeszerzési eljárásban a magyar jog rendelkezései az irányadók.
Villány, 2017. augusztus 7.

22

III. RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK
Általános információk
1) A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
Harmadik Rész, XVII. Fejezet 113. § alapján, összefoglaló tájékoztató közzétételével
kezdeményezett, a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával kerül lebonyolításra.
2) Jelen közbeszerzési dokumentumok ajánlattevők részére történő megküldésével ajánlatkérő célja
az, hogy a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok
3) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, (Kbt. 35. § (1) bek.). Ez esetben a közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 113. §-a alapján kezdeményezett eljárásban az
ajánlatkérő legalább három gazdasági szereplőnek, valamint mindazoknak a gazdasági szereplőknek
küldi meg az eljárást megindító felhívást/közbeszerzési dokumentumokat, akik az ajánlatkérőnél az
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. (Kbt. 113. § (2) bek.).
4) Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, (kiegészítő tájékoztatás
megadása [56. §], hiánypótlás [71. §], felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §]) az ajánlatkérő a
közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 3) pont szerinti
képviselőnek küldi meg.
5) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után
változás nem következhet be.
7) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása
esetén ugyanazon rész tekintetében:
a)
b)
c)

nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát
nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].

8) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy
az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal
feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a
Gazdasági Versenyhivatalnak
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Közbeszerzési dokumentumok megküldése
9) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a gazdasági
szereplők számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - korlátlanul
és teljeskörűen, térítésmentesen megküldi/hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívásban
jelzettek szerint.
Üzleti titok
10) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra, (Kbt. 44. § (1) bek.).
A közbeszerzési dokumentumok benyújtása
11) Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja
az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat, vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat a
Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell benyújtani
Formai követelmények:
- Ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen, másik része pedig az ajánlat lapján.
- Ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő
számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes
iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
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- Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban tudomására jutott információk
figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti példányban és egy – a papír
alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (CD/DVD, pendrive),
amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható
.pdf fájlformátumban.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában
közreműködő szervezet (vagy személy) által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá
kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
- Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell a kötetek
számát.
- Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell
tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
“Ajánlat borászati technológiai bővítésre a Gere pincészetben”
a részajánlati kör számának megjelölésével
valamint
„Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”
„Iktatóban nem bontható fel!”
feliratokkal ellátva kell beadni az
AKA Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató kft. 7773 Villány, Erkel F. u. 2/A. címre.
12) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja.
13) Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása
14) A Kbt. 113. § (4) bekezdése figyelembe vételével, a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az
ajánlattételi/beérkezési határidőt csak hosszabbítani lehet, az eljárást megindító felhívás
módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [55. §].
15) Az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt,
a)
ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban
meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés]
teljesíteni, vagy
b)
ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
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16) Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési
dokumentumok módosítása nem jelentős, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő megfelelő
előkészítését.
Visszalépés a közbeszerzéstől
17) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.
A visszavonásról az ajánlatkérő - a nem hirdetménnyel induló eljárásokban - az eredeti határidő
lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket.
18) Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza.
19) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az
ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni (Kbt. 55. §
(7) bek.)
A kiegészítő tájékoztatás
20) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő
ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban
kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. (Kbt. 56. §
(1) bek.)
21) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja meg
ajánlatkérő.
22) Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll
megfelelő idő rendelkezésre, ajánlatkérő élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításával.
Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés során
megfogalmazott kérdéseiket word, szerkeszthető formátumban a
topil@topil.hu
elektronikus címre küldjék meg a minél gyorsabb kommunikáció megvalósítása érdekében.
Alkalmassági követelmények
23) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel
meg.
24) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
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kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra
is támaszkodik.
25) A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével (gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolása) csatolni kell az ajánlatban 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.
26) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
27) A 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 valósítja meg azt a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség
van.
Az ajánlatok benyújtása és felbontása
28) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában
kezdi meg ajánlatkérő.
29) Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus
másolati példány (CD/DVD vagy pendrive) benyújtását is.
30) Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
31) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok
alapján értékelésre kerülnek.
32) Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő ismertetheti a rendelkezésére álló fedezet
összegét is.
33) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
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ajánlattevőnek.
34) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az
összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek is megküldi.
Az ajánlatok bírálatának folyamata
35) A Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja,
hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
36) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
37) Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok szerinti kritériumok
előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség
szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
38) A megfelelőnek talált ajánlatokat ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 13. pontjában
részletezettek szerint, a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő értékelési szempontok alapján értékeli.
Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és
semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó összesített árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmaznak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti esetleges árváltozásból eredő
vállalkozói kockázatot és a vállalkozói hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is
csak ez lehet.
Ajánlatkérő az adott értékelési részszemponthoz rendelt módszerrel megállapított ajánlat pontszámát
(2 tizedesjegyre kerekítve) megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-értékű ajánlat, amelynek összpontszáma a legnagyobb.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
39) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint az eljárást megindító
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felhívásban előírt igazolások benyújtására. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban
benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására,
figyelemmel a Kbt. 69. § (4) bek. utolsó fordulatára.
40) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
41) Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem
megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az
ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
42) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok szerinti kritériumok tekintetében
a Kbt. és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
43) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
44) Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt,
ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására.
45) Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő
tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be az
igazolásokat.
46) Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának ellenőrzése
érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől
információt kérni.
47) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a
69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike
meghaladja a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.
Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási hiba javítása
48) Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítás kérhet.
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49) Az ajánlatkérő a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére, megjelölve a
határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
50) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
51) A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a
69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások
52) A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati
elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri meg, és erről a kérésről a
többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár
vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.
Az ajánlat érvénytelensége
53) Az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti
kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
Az fentieken túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.
Kbt. 73. § (4) bekezdésére hivatkozással a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak
elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben
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rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
A Kbt. 73. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg
azoknak a szervezeteknek a nevét amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Honlap: www.ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.hu
Honlap: www.mbfh.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.
Telefonszám:06-1-795-1400
Telefax: 06-1-795-0716
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az
alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei
Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi
Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap
„Elérhetőségek” Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és
tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az
érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik
teljesítésében.

Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek
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A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következő szervezetek látják el:
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi Tanácsadó
Szolgálat
Témakör: Munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség
Zöld szám: 06 80 204 292
E-mail: munkafelugy-info@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (mbfh)
témakör: Bányászati Munkabiztonság
zöld szám: 06 80 204 258
e-mail: munkavedelem@mbfh.hu
Az eljárás eredménytelensége
54) Kbt. 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
a)
nem nyújtottak be ajánlatot
b)
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;
c)
az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és
egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a)
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
b)
a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet
összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot
tett ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve érdekeit
súlyosan sértő cselekményt követ el;
d)
a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az
eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű
döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.
e)...
f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba
épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a
közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás
jogszerűségét helyreállítani.

A nyertes ajánlattevő kiválasztása
55) A Kbt. 76. § alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki felhívás 13. pontjában foglalt
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
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56) Az ajánlatkérő az ajánlatok és elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
57) A közbeszerzési eljárás során alkalmazott definíciók:
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag
eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy
a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az
eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató,
műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági
szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
58) Alkalmazandó jogszabályok
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyről.
A közbeszerzési dokumentumokban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, előzményeire,
feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére vonatkozóan, melyek
nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá tartozó ügyekben
kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni.
59) Az ajánlatadás alapja
Az ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék.
A
közbeszerzési
dokumentumokban
meghatározott
eszközök/termékek
leszállítására,
üzembehelyezésére, szervizelésére kell ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a MSZ, a
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hatósági előírások és a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó egyéb szabályok
betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is.
Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban (beleértve az ajánlatkérő által
esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi utalást, kiegészítést és a
szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget.
Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges
árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának a magyar
szabványok szerinti I. minőségi osztályú megvalósításához, a felhívásban és jelen közbeszerzési
dokumentumban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem
említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység
ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell hogy kerüljön, mivel erre
semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.
Egyenértékű termékek megajánlása
A tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a műszaki leírás a műszaki paraméterek
meghatározására helyenként gyártmány, típus, eredet, szabadalom, védjegy, megjelölést tartalmaz.
Amennyiben Ajánlattevő élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az alábbiakat is
figyelembe kell eljárnia:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdései figyelembe vételével amennyiben
ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott eszköz/termék helyett eltérő típust kíván
megajánlani, úgy ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki
tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű termékek típusát és részletes
műszaki jellemzőit ajánlatában megadni, amely alapján egyenértékűség az érintett
termékek/eszközök tekintetében egyértelműen és kétséget kizáró módon vizsgálható, illetve
megállapítható.
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS

„Borászati technológiai bővítés a Gere Pincészetben”
tárgyú eljáráshoz
Az alábbiakban foglalt műszaki leírás valamennyi, a jelen közbeszerzés tárgyát képező áru
tekintetében részletes követelményrendszert határoz meg, melynek a megajánlott eszköznek teljes
körűen meg kell felelnie annak érdekében, hogy a beszerzésre kerülő technológiai berendezések és
eszközök kompatibilisek legyenek ajánlatkérő által jelenleg alkalmazott eszközökkel, technológiai
munkafázisokkal – együttesen az ajánlatkérő által alkalmazott borászati technológiai lánccal – és az
ajánlatkérő által alkalmazott egyedi borkészítési folyamatot támogatni tudják.

I. RÉSZ: Borászati technológiai eszközök beszerzése

1.) Gumilapátos cefreszivattyú – korrózióálló acél kivitel (2db)
Az eszközzel szemben fektetett ajánlatkérő műszaki-szakmai elvárások:
- korrózióálló acél kivitel (ház és állvány)
- alacsony fordulatú önfelszívó kivitel
- élelmiszeripari minőségű neoprén lapátkerék
- By-Pass szabályozás
- kapacitás: 170 / 300 Hl/óra
- nyomómagasság: 22 m
- csonkméret: NA80
- fordulat: 350/700 f/perc
- méret: max. 900 * 500 * 750 mm
2.) Hűtőkompresszor min. 135.000 Kcal/h (1db)
Az eszközzel szemben fektetett ajánlatkérő műszaki-szakmai elvárások:
-

levegő kondenzációs
keringető szivattyúval felszerelt
axiális ventillátorokkal felszerelt

-

elektromos teljesítmény: 40,2 kW
3 fázis 400/50 V/Hz

-

hűtőteljesítmény a 12 Celsius fokos bejövő vízhőmérséklet és 7 Celsius fokos kimenő
hőmérséklet esetén: 157,6 kW
min. 16 db tartály egyidejű hűtésére alkalmas

3.) Szívócsonkos, kétsebességes, bypassos min. 50/200 Hl/óra kap. csigaszivattyú (2db)
Az eszközzel szemben fektetett ajánlatkérő műszaki-szakmai elvárások:
-

kapacitás: 50 / 200 Hl/óra
méret: 2600*600*1000 mm
szívócsonkkal ellátva
dugattyú fordulatszám: 70/370
By-Pass szabályozás
két sebességes

4.) Zárt (félhermetikus) membrán-szőlőprés min. 7,5 kW elektromos teljesítménnyel (1db)
Az eszközzel szemben fektetett ajánlatkérő műszaki-szakmai elvárások:
-

45 Hl-es zárt tartállyal, kézzel zárható ajtóval
zárt (félhermetikus) rendszer
belül kivehető korrózióálló acél léelválasztó
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-

élelmiszeripari membránnal felszerelt
présvezérlés: PLC
méret: max. 4700*1900*2000 mm
kereken gurítható
beépített kompresszorral
szintkapcsoló a légyűjtő tartályban
nyomáskapcsoló és hangjelzés beépítés a cefrebetöltő szelepbe

5.) 150 Hl-es lábonálló, kúposfenekű tartály (10 db)
Az eszközzel szemben fektetett ajánlatkérő műszaki-szakmai elvárások:
-

2 db 1000 mm széles hűtőköpennyel
NA50 szerelvényekkel
kapacitás: 150 Hl

6.) Garatos csigadugattyús min. 10 tonna/h kapacitású cefreszivattyú (1db)
Az eszközzel szemben fektetett ajánlatkérő műszaki-szakmai elvárások:
-

kapacitás: min. 10 tonna/óra
nyomócsonk átmérő: 100 mm

dugattyú fordulatszám: 200 f/perc
méret: max. 1600*900*930 mm

7.) Cefre hűtésére 10*6 m cső a csőben hőcserélő (1db)
Az eszközzel szemben fektetett ajánlatkérő műszaki-szakmai elvárások:
-

100mm belső és 129mm külső átmérővel
4 db digitális hőmérővel felszerelt a ki- és bemenő hőmérséklet mérésére

II. RÉSZ: Zempléni tölgy 300l-es hordó (78 db) szállítása

A hordók teljes körűen meg kell, hogy feleljenek az alábbiakban foglaltaknak:
-

kapacitás: 300 liter
8 sor tűzi horganyzott abroncsacél összefogó
anyaga: zempléni tölgy
50mm átmérőjű kúposan égetett töltőnyílás
kívül natúr csiszolt felület
a dongák 24 hónapon keresztül természetesen szárítottak
szilikon dugóval
a pincészet logójával logózva
használatbavételt megelőzően előkezelést nem igényel
pörkölve
méretek: magasság 100 cm; fejátmérő 62 cm; hasátmérő: 78 cm; dongavastagság: 25mm; súly: 59 kg
garancia: min. 3 év

Ajánlattevőnek független laboratóriumban végzett ellenőrzéssel kell igazolni, hogy a felhasznált fa
alapanyagok a pincészet szempontjából kockázatmentesek a haloanizolok és halofenolok fertőzése
vonatkozásában.
Ajánlattevőnek a hordók konzisztenciája miatt számítógéppel szabályozott pörkölési technológiával
kell rendelkeznie, amely képes a fa belsejében is mérni a hőmérsékletet, valamint garantálni, hogy
minden azonos pörköléssel rendelt hordó ugyanazon pörkölési karakterrel, és pörkölési mélységgel
rendelkezik.
Ajánlattevőnek olyan vevő által is ellenőrizhető nyomonkövetéssel kell rendelkeznie, mely
biztosítani képes a felhasznált faanyag egyedi azonosítását, és bizonyítani képes az érlelés hosszát és
a felhasznált faalapanyag eredetét.
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III. RÉSZ: Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó (90 db) szállítása

A hordók teljes körűen meg kell, hogy feleljenek az alábbiakban foglaltaknak:
-

kapacitás: 300 liter
4 pár horganyzott acélabroncs összefogó
anyaga: magyarországi kocsánytalan tölgy
a dongák 36 hónapon keresztül természetesen szárítottak
a dongák tekintetében elvárás, hogy azok hasítással készüljenek
szilikon dugóval
a pincészet logójával logózva
égetve
méretek: magasság 96 cm, fejátmérő 65 cm, hasátmérő 78 cm, dongavastagság 2,7 cm, súly 60 kg
garancia: min. 2 év

Ajánlattevőnek független laboratóriumban végzett ellenőrzéssel kell igazolni, hogy a felhasznált fa
alapanyagok a pincészet szempontjából kockázatmentesek a haloanizolok és halofenolok fertőzése
vonatkozásában.
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V. SZERZŐDÉS TERVEZET

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZET
amely létrejött egyrészről

Név:
Képviseli:
Székhely:
Telefon:
Fax:
Adószáma:

AKA Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft.
Gere Attila ügyvezető
7773 Villány, Erkel F. u. 2/A.
+36 72 492-839
+36 72 492-839
13468024-2-02

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről a(z)
Név:
(...)
Székhely:
(...)
Képviseli:
(...)
Telefon:
(...)
Adószáma:
(...)
Számlavezető bank:
(...)
Bankszámla száma:
(...)
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
/a továbbiakban együttesen: Felek, vagy Szerződő Felek/ között az alábbi helyen, időben és
feltételek mellett:
PREAMBULUM
1.1. Vevő, mint ajánlatkérő „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának
támogatása” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázat keretében „Borászati technológiai
bővítés a Gere pincészetben" tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek
eredményeként a ………..(I. / II. / III.) részajánlati kör tekintetében az Eladót hirdette ki az
eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek jelen Szerződést kötik meg.
1.2. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege
tartalmazza. A Vevő által lefolytatott közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt
olvasandók és értelmezendők.
1.3. A mellékletek és a Szerződés szövege közötti eltérés esetén a jelen Szerződésben foglaltak
az irányadók.
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A Szerződés tárgya
2.1. Jelen Szerződés aláírásával Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja a jelen szerződés 1.
számú mellékletében tételesen meghatározott Eszközök/Termékek beszerzését/leszállítását.
2.2. A teljesítés helye: 7773 Villány, 054/6 hrsz, és 061/27 hrsz.
3. A Szerződés időtartama
3.1. Jelen Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó
határozott időre jött létre.
3.2. A Szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
3.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott Eszközök/Termékek
beszerzésének és leszállításának határideje:
I. részajánlati kör: borászati technológiai eszközök esetében: a szerződés hatályba lépéstől
számított 3. hónap utolsó munkanapja.
II. részajánlati kör: Zempléni tölgy 300l-es hordó (78 db) szállítása esetében a
szerződés hatályba lépéstől számított 3. hónap utolsó munkanapja.
III. részajánlati kör: Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó (90 db) szállítása esetében a szerződés
hatályba lépéstől számított 3. hónap utolsó munkanapja.
A jelen pontban meghatározott határidő kötbérterhes határidőnek minősül.
4. Vételár, fizetési feltételek
4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt Eszközök/Termékek beszerzéséért és
Vevő székhelyére történő leszállításáért Eladó mindösszesen (...),- Ft + Áfa összegű, azaz
(...) forint plusz általános forgalmi adó Vételárra jogosult.
4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban meghatározott Vételár magában
foglalja a mindenkori, Eladó által a Szerződés keretében a Vevő részére szállított
Eszköz/Termék beszerzésének, leszállításának és üzembe helyezésének (valamint a
működéshez esetlegesen szükséges szoftverek használati/felhasználási díjának), ahol
értelmezhető, ott a kezelő személyzet betanításának a költségét, a jótállási kötelezettségek
teljesítésének, az adó- vám költségeket, adott esetben az összeszerelés költségét, valamint
mindazokat a költségeket, amelyek a szerződés teljes körű megvalósításához szükséges. Az
Eladó ezen felül jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben semmilyen további díjat,
költséget nem jogosult Vevővel szemben érvényesíteni.
4.3.

Teljesítés: a megrendelt Eszközök/Termékek beszerzése és határidőre történő hiánytalan
leszállítása/üzembe helyezése, melyet Vevő a leszállítás/üzembe helyezés napján átadásátvételi jegyzőkönyvvel igazol.

4.4.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a Vevő által a teljesítés igazolására kijelölt személy a
Kbt.135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, 15 napon belül kiállítja a teljesítésigazolást.
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4.5.

A teljesítésigazolás kiállítására a számla tekintetében az Eszközök/Termékek készre
jelentésének (szállíthatóságának) írásbeli bejelentését, és valamennyi Eszköz/Termék
leszállítását követően, a teljesítési átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján van lehetőség.

4.6.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó az Eszközök/Termékek leszállítása terén a teljesítési
határidőt megelőző előteljesítésre jogosult. Ez esetben Vevőt köteles 5 munkanappal előbb
értesíteni.

4.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vételár megfizetése az alábbiak szerint történik:
4.7.1. Amennyiben Vevő 1.1. pontban hivatkozott támogatási igénye elfogadásra kerül, az
ellenszolgáltatás 50 %-a teljesítésének pénzügyi fedezete „Borászat termékfejlesztésének és
erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázati forrásból,
50% Vevő önerőből, saját forrásból biztosítja.
4.7.2. Amennyiben Vevő 1.1 pontban hivatkozott támogatási igénye nem kerül elfogadásra, az
ellenszolgáltatás teljesítésének pénzügyi fedezetét Vevő saját forrásból biztosítja.
4.7.3. Az Eladó által benyújtott számla kötelező melléklete a Vevő által kiadott teljesítésigazolás.
4.7.4. Import szállítás esetén a jelen Szerződéssel, vagy az abban foglaltak teljesítésével
kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli, a
szerződéses ellenérték fix ellenérték.
4.7.5. Az ajánlatkérő 30% előleget biztosít az I. sz. részajánlati kör szerinti Eszközök tekintetében.
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít a II. sz. és III. sz. részajánlati kör szerinti Eszközök
tekintetében.
4.7.6. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
4.7.7. Eladó az I. sz. részajánlati kör tekintetében 1 db előlegszámla és 1 db végszámla
benyújtására jogosult. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Eladó a II. és III. részajánlati körök tekintetében 1 – 1 db végszámla benyújtására jogosult.
4.7.8. Fizetés a szerződésszerű teljesítést követően, a szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számla (és mellékletei) kézhezvételét követően maximum 30 napon belül,
átutalással, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően, utófinanszírozással kerül
kiegyenlítésre.
4.8. Vonatkozó jogszabályok: Kbt. 135.§ (1), (5) (6), (10) (11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2),
6:155.§ (1).
4.9. Vevő tájékoztatja az Eladót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §ban foglalt – ellenszolgáltatás megfizetésének feltételeire vonatkozó – szabályokról, melyeket
Eladó kifejezetten tudomásul vesz.
4.10. A Vevő felhívja az Eladó figyelmét, hogy jelen szerződés alapján az Eladó az alvállalkozóját
(alvállalkozóit) köteles tájékoztatni arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek
teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§ rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.
4.11. A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A. § (2) bekezdés
szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában.
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4.12. Felek rögzítik, hogy a vételár késedelmes megfizetése esetén az Eladó a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti
késedelmi kamatra jogosult valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény
alapján behajtási költségátalányra tarthat igényt.
4.13. Amennyiben Vevő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, vagy az azt
alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Eladó késedelmi kamat iránti
követelését kizárja.
4.14. Vevő a hibásan, vagy hiányosan kiállított számla átvételét követő 5 napon belül a hibát a
kijavítás érdekében köteles Eladó felé írásban jelezni.
4.15. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a Vevő előírja, hogy
a) az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt az Eladó tulajdonosi szerkezetét a
Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről
a Vevőt haladéktalanul értesíti.
4.16. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.
5. A Felek jogai és kötelezettségei
5.1. Eladó jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen Szerződés, illetve a
Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint köteles végrehajtani.
5.2. Bármilyen szállítási-, vagy a teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet
Eladónak haladéktalanul jeleznie kell Vevő felé, illetve a késedelem elhárítása értekében
minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie.
5.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a jelen szerződésben meghatározott helyen,
időben és módon köteles a szerződést teljesíteni, melynek megtörtéről a Felek
jegyzőkönyve(ke)t vesz fel, mely(ek) alapján Vevő teljesítésigazolást állít ki.
5.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vevő az Eladó teljesítéséről a Közbeszerzési eljárás
dokumentációjában és jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak az ott meghatározott
időben és módon történő bekövetkezésekor állít ki teljesítési igazolást.
5.5.

Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés
elmulasztása esetén a Ptk. 6:186. §-a alapján kötbért köteles fizetni, az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér: Az Eszközök/Termékek késedelmes szállítása esetén a kötbér mértéke
késedelemmel érintett naptári naponként a nettó Vételár 0,5%-ának megfelelő összeg, de
legfeljebb 30 napi tétel.
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Hibás teljesítési kötbér: Az Eszközök/Termékek hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a
késedelemmel érintett naptári naponként a késedelmi kötbér összegével egyenlő, amennyiben
a Vevő a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kéri.
5.6.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok, vagy a hibátlan teljesítésig eltelt napok száma eléri
a 30 napot, és az Eladó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Vevő jogosult
elállni a Szerződéstől.
A meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés meghiúsul, úgy az Eladó meghiúsulási
kötbér jogcímén köteles a nettó Vételár 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért
fizetni Vevő részére.
Mentesülés: Az Eladó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti!

5.7.

Szerződő Feleket a jelen Szerződés hatálya alatt – különösen a tájékoztatás terén – fokozott
együttműködési kötelezettség terheli.

5.8. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a
Szerződés teljesítését érinti. A mulasztó Fél az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes
teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik.
5.9. Eladó alvállalkozó igénybevételére csak a közbeszerzési eljárás során benyújtott Ajánlatában
foglaltaknak megfelelően jogosult. Az igénybe vett alvállalkozók tevékenységéért úgy felel,
mintha a munkát maga végezte volna. A teljesítés során az alvállalkozó, és az egyéb szakember
módosítására, cseréjére a Kbt. 138. §-a szerint van lehetőség.
5.10. Az Eladó köteles biztosítani a jelen Szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges logisztikai
hátteret, munkaerőt és technikai hátteret.
Eladó az Eszközökre ……………….. (megajánlás szerint) hónap teljes körű jótállást (garanciát)
vállal.
Az I. részajánlati kör esetén: Eladó a teljesítés során az alábbi személy folyamatos rendelkezésre
állását biztosítja, aki rendelkezik felsőfokú gépészmérnök végzettséggel és borászati- valamint
szőlőfeldolgozási gépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése területén szerzett …
(megajánlás szerint) hónap szakmai tapasztalattal: ….. (név)
5.11. Az Eladó felelősségére a teljesített szállítás vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint a
szerződés tárgya szerinti Termékek/Eszközök kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a
szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Eladó ennek körében
szavatolja, hogy az általa szállított Eszközök/Termékek megfelelnek a Szerződésben és
mellékleteiben, a jogszabályokban, valamint a szabványokban rögzített követelményeknek.
5.12. Az Eladó szavatol azért, hogy az Eszközök/Termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak,
továbbá az Eladó jótáll minden olyan hibáért, amely magatartásából vagy mulasztásából (pl. nem
megfelelő tárolás) ered.
5.13. Az Eladó nem felelős az adott hibáért vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért vagy
jóvátételéért, amennyiben azok okát pl: kizárólag az alábbiak egyike képezte: a nem megfelelő
kezelése és karbantartása a Vevő által (ha a Vevő a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel
rendelkezett, vagy ha az Eladó e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.); a nem
rendeltetésszerű használat; természetes elhasználódás; vis major.
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5.14. Az Eladót terhelő jótállási (garanciális) kötelezettség időtartama a megrendelés igazolt teljesítését
követő napon kezdődik.
5.15. A szavatossági és jótállási felelősség keretében az Eladó köteles a feltárt és a Vevő által
megjelölt, hibás termékeket saját költségére, az értesítéstől számított 8 munkanapon belül
kijavítani, vagy ha ez nem lehetséges kicserélni.
5.16. Az I. részajánlati kör esetén a szerződéskötéstől számított 10 évig biztosítani kell a teljesítés
helyszíne szerinti szerviz ellátását, illetve alkatrész ellátását a berendezéseknek. A hibaelhárítás a
hétköznap 7.00 és 19.00 óra közötti időszakban történt hibabejelentést esetén 12 órán belül el
kell kezdeni. A szüret előtti időszakban évente egyszer a Vevő jelzése alapján előzetesen
egyeztett időpontban a köteles az Eladó a Vevő berendezéseit üzemképesség szempontjából
felülvizsgálni és minden olyan hibát kijavítani, ami a rendeltetésszerű és biztonságos
működtetéshez szükséges. A garanciális javítás alkalmával kiszállási díj, munkadíj és
anyagköltség nem számolható el.
5.17. A II., III. részajánlati kör esetén: a garanciális javításnál a hiba-feltárás, és a javítás megkezdése
maximum öt munkanapon belül kell, hogy megtörténjen. A garanciális javítás alkalmával
kiszállási díj, munkadíj és anyagköltség nem számolható el.
5.18. A kijavított, illetve kicserélt/javított Termékek vonatkozásában a jótállási idő a kicserélés/javítás
teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul.
5.19. Eladó a Termékeket csomagolva szállítja le. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy
az a Termékek épségét és minőségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.
5.20. A csomagolt Termékeket Vevő (vagy az általa megbízott személy) az Eladó jelenlétében
darabszám szerint veszi át. A Termékekre vonatkozóan az átvétel napjától kezdődően a
kárveszély viselése Vevőt terheli.
5.21. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő az Eszközöket/Termékeket az előírt
időpontban hiánytalanul köteles átvenni, valamint azok átvételét, beüzemelését mindenkor
bélyegzővel és aláírásával az átadás-átvételi jegyzőkönyvön és a Szállítólevélen köteles igazolni.
Felek megállapodnak, hogy ezen jegyzőkönyv/Szállítólevél fogja képezni az elszámolásuk
alapját.
5.22. Felek megállapodnak, hogy a jegyzőkönyvet és a Szállítólevelet Vevő a számla kiállításáig
köteles megőrizni. A számla kiállítása ezen iratok és a teljesítésigazolás alapján történik.
5.23. Vevő (vagy az általa megbízott személy) a minőségi vizsgálatot a Termékek jellemzőitől függően
köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átadástól számított maximum 2 nap alatt megkezdeni és
azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Vevő az észlelt minőségi
hibát annak felfedezése után az Eladóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét
megjelölni köteles. A mennyiségi hiányt és a minőségi kifogást felek jegyzőkönyvben rögzítik,
melynek pénzügyi elszámolásáról külön állapodnak meg.
5.24. Amennyiben a megvizsgált Eszközök/Termékek valamelyike nem felel meg a Szerződésben
meghatározott feltételeknek, a Vevő azok átvételét visszautasíthatja és az Eladó köteles a
visszautasított Eszközt/Terméket térítésmentesen kicserélni. Az átvételt követő kifogás esetén az
Eladó köteles az Eszközt/Terméket saját költségén visszaszállítani és kicserélni, és a megfelelő
eszköz/termék leszállításáig késedelmi kötbért fizetni. A Vevő haladéktalanul köteles értesíteni
az Eladót a minőségi kifogásairól.
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5.25. Ha valamely Eszközről/Termékről az átadást követő 8. napon túl derül ki (rejtett hiba), hogy az
nem felel meg a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott feltételeknek, azt a Felek közösen
állapítják meg és az Eszköz/Termék kicseréléséről az Eladó haladéktalanul gondoskodik. A Vevő
jogosult minőségi kifogás esetén a szolgáltatás ellenértékének arányos részét a Kbt.-ben
foglaltaknak megfelelően a számlából visszatartani.
5.26. Vevő azon jogát, hogy az Eszközök/Termékek leszállítása után az Eszközt/Terméket
megvizsgálja, és hibás teljesítés esetén azt visszautasítsa, szavatossági jogait gyakorolja,
semmilyen módon nem korlátozza vagy befolyásolja az a tény, hogy Vevő vagy képviselője az
eszközöket/termékeket szállításuk előtt már megvizsgálta és elfogadta.
5.27. Kizárólag az I. részajánlati körben legalább az Eladó által vállalt jótállási időtartam alatt az Eladó
a hiba bejelentését követően a tényleges javítási munkálatok megkezdése előtt minden esetben
írásbeli részletes javítási árajánlatot kell adnia a Vevő részére hiba közlésétől számított 12 órán
belül.
5.28. Az egyes megrendeléseket a Vevő alkalmazottja telefonon és egyben írásban (levél, telefax,
elektronikus levél) jelzi az Eladó felé, mely értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a
másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette.
5.29. A részletes javítási árajánlatnak tartalmaznia kell a beépítendő alkatrészek listáját, a javítási
normaidőket (rezsióradíj), a javítás befejezésének javasolt véghatáridejét és külön kérés esetén a
beépítendő alkatrészek egységárait is.
5.30. A Vevő amennyiben az ajánlatot elfogadja, úgy visszaigazolást küld Az Eladó
kapcsolattartójaként jelen szerződésben megjelölt képviselője részére.
5.31. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítéshez az esetlegesen szükséges gyári alkatrészeket
raktárkészlete függvényében raktárról azonnal kiadja, vagy 2 - 5 munkanap alatt beszerzi.
Rendkívüli esetben egyedi, speciális alkatrészek hosszabb szállítási határideje esetén Eladónak
írásban kell értesítenie Vevőt a gyári beszállítás határidejéről.
5.32. A Szállító által szállított alkatrészek csak új, gyári, illetve eredeti alkatrésznek minősülő - azon
eszközök/termékek lehetnek, amelyek a berendezés összeszereléséhez használt elemekkel azonos
minőségűek, és amelyeket a berendezés gyártója által az alkatrészek gyártásához adott
specifikációk alapján gyártanak, s a gyárival igazoltan műszakilag egyenértékű és a berendezés
gyártója által jóváhagyott beszállítótól származó - alkatrészeket szerelhet be Az Eladó, melytől
eltérni csak a Vevő kijelölt képviselőjének írásos hozzájárulásával lehetséges.
5.33. A beépített alkatrészeknek minden esetben biztosítaniuk kell a berendezések biztonságos és
rendeltetésszerű használatát, meg kell felelniük az adott gyártmány javítási technológiájának is.
5.34. Az árajánlat elfogadásáig Az Eladó a berendezés javítását csak a hibafeltáráshoz szükséges
megbontás szintjéig köteles elvégezni.
5.35. Az Eladó a hibák kijavítását, a Vevő általi bejelentést követő 24 órán belül köteles megkezdeni és
a lehető legrövidebb időn belül, a Vevő által elfogadott javítási határidőig azt befejeznie.
5.36. A javítási határidő, fődarab megbontással nem járó javítások esetében nem lehet későbbi a Vevő
írásbeli megrendelésétől számított 2 munkanapnál, fődarab megbontással járó javítások esetében
5 munkanapnál.
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5.37. Az Eladó a fenti határidőktől csak abban az esetben térhet el, ha annak indokát az írásban megtett
árajánlatban részletesen kifejtette, és azt Vevő elfogadta.
5.38. A teljesítés helye: a Vevő telephelye, amennyiben a berendezés itt nem javítható, akkor az Eladó
által üzemeltetett/megjelölt szerviz. Ebben az esetben a szervizbe szállítás költségét az Eladónak
kell viselnie.
6. A Szerződés megszűnése, megszüntetése
6.1. Jelen Szerződés megszűnik:
-

a szerződésszerű teljesítéssel (a határozott idő lejártával);
bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;
a Felek közös megegyezése alapján;
rendkívüli (azonnali hatályú) felmondással.

6.2. A Felek közös megegyezéssel a Szerződést írásban megszüntethetik.
6.3. A jelen Szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali hatállyal
írásban – indokolás mellett – felmondhatja, amennyiben a Felek valamelyike jelen
Szerződésben írt lényeges kötelezettségét ismételten, súlyosan megszegi és azt a másik fél –
megfelelő határidőt tartalmazó – írásbeli felszólítására sem orvosolja.
6.4. A Vevő fél jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani ha
-

az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltételeknek.

-

az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltételeknek.

Ezekben az esetekben az Eladó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
6.5. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
6.6. A Vevő a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a szerződést jogosult és egyben köteles
felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról az Eladó gondoskodni tudjon – ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
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Ebben az esetben az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű
pénzbeli ellenértékére jogosult.
6.7. A Felek rögzítik, hogy - a Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapján - a Vevő a szerződést felmondhatja,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
-

feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
az Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
6.8. A Vevő jogosult továbbá az Eladóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, mindennemű
kártalanítási kötelezettség nélkül, részben vagy egészben elállni a Szerződéstől, vagy ha az
nem lehetséges, akkor azonnali hatályú felmondással élni, és a Szerződés idő előtti megszűnése
miatt bekövetkező kárait érvényesíteni, amennyiben az alábbi esetek valamelyike
bekövetkezik:
-

az Eladó nem kezdi meg a Szerződés teljesítését vagy elmulasztja a teljesítési
határidőket és a késedelmi kötbér eléri a maximumát,

-

a Szerződés időtartama alatt az Eladó egyéb, a teljesítést veszélyeztető vagy a Vevő
érdekeit sértő súlyos szerződésszegést követ el,

-

az Eladó a Szerződés további teljesítésére bármely okból képtelenné válik, ide értve
olyan körülmények bekövetkezését, amelyek lehetetlenné vagy a Vevő számára
aránytalanul terhessé tennék az Eladó hosszú távú kötelezettségeinek érvényesítését,
így többek között a jótállási vállalásokat,

-

az Eladó tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre
jogosult szerv által megállapításra kerül,

-

Az Eladó 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;

-

Az Eladó valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

-

Az Eladó ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási,
hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési
eljárás van folyamatban (kivéve a Cstv 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat).

6.9. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha
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a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával
valósul meg, amelyet a Vevő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során
figyelembe vett; vagy Kbt vonatkozó szakaszai alapján (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges
módosításnak minősülne.
b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér
el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt.
vonatkozó szakaszai alapján (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges módosításnak minősülne.
6.10. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
6.11. A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően
elvégzett munkák megtérítésére az Eladó nem tarthat igényt.
6.12. A felmondás/elállás az Eladó általi kézhezvételtől válik hatályossá.
6.13. A Vevő a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére
vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses
kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során
figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és
- adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.
6.14. A Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az Eladó a szerződéses
kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz,
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény
érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős,
részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.
7. Nyilatkozatok
7.1. Vevő kijelenti és szavatolja, hogy a támogatás elnyerése esetén és ennek elmaradása esetére is
megfelelő források állnak rendelkezésére a jelen Szerződés teljesítésére.
7.2. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez minden tevékenységét a
legnagyobb szakmai és üzleti gondossággal, a legjobb tudása szerint, a vonatkozó ágazati
jogszabályok, hatósági előírások és szakmai szervezeti állásfoglalások figyelembevételével,
továbbá valamennyi jogszabály által megkívánt hatósági engedély birtokában végzi.
7.3. Eladó kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerződés tárgya tevékenységi körébe tartozik,
továbbá a Szerződés teljesítéséhez szükséges eszközökkel, tapasztalattal, továbbá műszakitechnikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog.
7.4. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a szállított Termékek mindenben megfelelnek a jelen
Szerződés mellékleteiben, illetve a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában
meghatározott specifikációknak, egyéb előírásoknak.
7.5. Eladó kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a Közbeszerzési eljárásban tett
ajánlatában foglaltak szerint, illetve a jelen Szerződés által előírt határidőket betartva, a
legmagasabb színvonalon jár el.

47

7.6. Eladó vállalja, hogy megtéríti a Vevőnek okozott mindazt a kárt, mely a jelen Szerződésben
foglalt nyilatkozatainak valótlanságából származik, illetve amelyet a jelen Szerződés
teljesítésével kapcsolatban az Eladó, vagy azok magatartása vagy mulasztása okozott, akiket
Eladó szerződés alapján vett igénybe, vagy akikért Eladó jogszabály vagy jelen Szerződés
szerint felelős.
7.7. Eladó vállalja továbbá, hogy megtéríti a Vevőnek mindazt a bármely harmadik személyek
által a Vevővel szemben érvényesített és bíróság által megítélt kárt (ideértve a méltányos
mértékű ügyvédi költségeket is), melyet az említett harmadik személyek a jelen Szerződés
Eladó, vagy azon személyek általi teljesítésével kapcsolatban szenvedtek el, akiket az Eladó
szerződés alapján vett igénybe, vagy akikért jogszabály vagy a jelen Szerződés alapján
felelős.
8. Együttműködés, kapcsolattartás
8.1. Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni.
Az együttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan
tényről, körülményről vagy eseményről, amely a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek
megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést bármilyen módon korlátozhatja,
megnehezítheti, késleltetheti, vagy megakadályozhatja. Eladó e kötelezettsége keretében
köteles a Vevővel, illetve a Vevő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb
szervezetekkel, folyamatosan, a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint
együttműködni. A Vevő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a
folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat,
Vevő ez irányú kérése hiányában is.
8.2. Szerződő Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton
elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton
küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az
üzenetet megküldte, és azt a másik fél megkapta. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott
postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax
igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből
megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor kötelezik magukat
arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat (például
pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél
útján juttatják el a címzett részére.
8.3. Minden, Felek közötti értesítést az alábbiak szerint kell kézbesítettnek tekintetni:
a) a kézbe- és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában,
az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;
b) ajánlott, tértivevényes könyvelt küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő
kézbesítés esetén a kézbesítés, az átvétel megtagadása esetén a sikertelen kézbesítés
időpontjában, amennyiben pedig a címzett a küldeményt nem veszi át (az „nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz) a sikertelen kézbesítés napjától számított
5. napon kell az adott iratokat kézbesítettnek tekinteni;
c) telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.
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8.4. Az együttműködésre a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. A Felek az együttműködés
keretében teljesítendő írásbeli megrendeléseket, értesítéseket és nyilatkozatokat a másik fél
kijelölt kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartóitól jogosultak az
ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. Az átadásátvételi jegyzőkönyveket, teljesítési igazolásokat a kijelölt kapcsolattartók írják alá.
8.5. A Felek által kijelölt kapcsolattartók:
Vevő részéről:
név:
cím:
tel:
fax:
email:
Eladó részéről:
név:
cím:
tel:
fax:
email:

[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden változásról
kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni.
9. Egyéb kikötések
9.1. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy - jogszabályban előírta kötelezések kivételével- a
jelen Szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és
az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és
piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt,
továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek
harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve
hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és
azokat kizárólag a jelen Szerződés keretein belül használják fel. A Felek ezen kötelezettségük
megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik,
megbízottjaik és alvállalkozóik részére.
9.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem
tagadható meg.
9.3. Szerződő Felek tudomásul veszik továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes
ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az
azok alapján megkötött szerződések teljesítését ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Az illetékes
ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Eladó köteles minden segítséget
Vevő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és
Vevő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
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9.4. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazással
rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb
szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.
9.5. Eladó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő
gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban.
9.6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó
egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
9.7. A jelen Szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből aláírás után két példány a Vevőt, két példány az Eladót illeti.
9.8. Jelen Szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és
értelmezés után írták alá.
Villány, 2017. (...)

………………………………………
.
képviseletében:
Vevő

Villány, 2017. (...)

………………………………………
.
(...)
képviseletében:
(...)
Eladó
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VI. IRATMINTÁK
BORÍTÓLAP

„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A
GERE PINCÉSZETBEN”
I. sz.

részajánlati kör: Bortermeléshez
használatos eszközök beszerzése*
II. sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy
300l-es hordó beszerzése*
III. sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan
tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény
113. § alapján kezdeményezett, nyílt közbeszerzési
eljárás
Az ajánlatot adó cég pontos neve:
Címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
A cég Kkvt. szerinti minősítése:
A számlát vezető bank neve és számla
száma:
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A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
telefax száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó email címe

*A megfelelő részajánlati kört kérjük
aláhúzni!
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AZ AJÁNLATBAN
BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
(2. számú melléklet)
Tartalomjegyzék1

Oldalszám
Borítólap
Felolvasólap, cégszerűen aláírva (3., 3.a), 3.b) számú melléklet)
Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege
dokumentálva (2. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat, cégszerűen aláírva, eredeti példány (4. számú
melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint, cégszerűen
aláírva (5. számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról, cégszerűen aláírva
(6. számú melléklet)
Opcionálisan: Együttműködési megállapodás cégszerűen aláírva (7. számú
melléklet) – közös ajánlattétel esetén
Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, cégszerűen
aláírva. (8., 8/a., 8/b. számú mellékletek)
Ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában közreműködő
szervezet(ek) (vagy személy(ek)) egyéb igazolásai
Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - amennyiben
a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van
folyamatban. Ajánlattevőnek nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot is be kell csatolnia.
Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája,
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták

1 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!
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Oldalszám
Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével – a
képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben az egyéni
vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát,
vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja
bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő
csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl.
személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített
nyilatkozat).
Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve a
szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy írja alá
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) nyilatkozatai a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények
teljesüléséről
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás felhívás 15. pont P1)
alpontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény
teljesüléséről (9. sz. melléklet)
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. pont P2) alpontjában előírt
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény teljesüléséről (10. sz.
melléklet)
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) nyilatkozatai a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények
teljesüléséről
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. pont M.1. a) alpontjában
előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről I.
sz. részajánlat (11. sz. melléklet)
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. pont M.1. b) alpontjában
előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről I.
sz. részajánlat (12. sz. melléklet)
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. pont M.2. alpontjában előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről II. sz.
résajánlat (13. sz. melléklet)
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont M.3. alpontjában előírt műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről III. sz. részajánlat
(14. sz. melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek:
Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő
támaszkodásról, cégszerűen aláírva (15., 15/a) számú mellékletek)
Opcionális - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az eljárást megindító felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások
54

Oldalszám
Szakmai ajánlat csatolása
Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott eszköz,
berendezés, termék stb. helyett eltérő típust kíván megajánlani, úgy a
közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki tartalomtól
(gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű termékek típusát és
részletes műszaki jellemzőit – az egyenértékűséget - ajánlattevőnek
objektív tartalmú dokumentumokkal kell igazolnia és bizonyítania.
Az ajánlat mellett külön csatolva:
1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD/pendríve) amely tartalmazza:
az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban.
A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK
Nyilatkozat árbevételről (16. sz. melléklet)
Referencianyilatkozat az I. sz. részajánlat tekintetében (17. melléklet)
Gépészmérnök szakember bemutatása (Felhívás M.1. a) pont. (18. sz. melléklet)
Gépészmérnök szakember végzettségét/képzettségét bemutató dokumentumok
Szakember szakmai önéletrajza (felhívás M.1.b) pont. (18/a.sz. melléklet)
Referencianyilatkozat a II. részajánlati kör tekintetében (19. sz. melléklet)
Referencianyilatkozat a III. részajánlati kör tekintetében (20. sz. melléklet)

Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.
Dátum:

cégszerű aláírás
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(3. számú melléklet)
FELOLVASÓLAP
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Mennyiség
(db)
(a)

Értékelési szempont
Megnevezés2

Gumilapátos cefreszivattyú – korrózióálló acél
kivitel
Hűtőkompresszor min. 135.000 Kcal/h
Szívócsonkos, két sebességes, bypassos min.
50/200 Hl/óra kapacitású csigaszivattyú
Zárt (félhermetikus) membrán-szőlőprés min. 7,5
kW elektromos teljesítménnyel
150 Hl-es lábonálló, kúposfenekű tartály
Garatos csigadugattyús min. 10 tonna/h
kapacitású cefreszivattyú
Cefre hűtésére 10*6 m cső a csőben hőcserélő
a)

Értékelési
szempontra
tett vállalás
Nettó Ft/db
(b)

Értékelési
szempontra tett
vállalás
Nettó Ft
összesen (a)*(b)

2

…

…

1
2

…
…

…
…

1

…

…

10
1

…
…

…
…

1

…

…
Ft

ÖSSZESÍTETT NETTÓ AJÁNLATI ÁR:

b)
Az alkalmassági minimumkövetelmények M.1.b) pontjában
meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata hónapban
kifejezve (min. 0 hó – max. 120 hónap)
c)
A jótállás időtartama a leszállított eszközökre (min. 24 hó – max.
60 hó)

hó
hó

Kelt: … (helység), …. (év) …. (hó) …. (nap)

cégszerű aláírás

2

Valamennyi beszerzendő áru esetében a műszaki leírásban foglaltak szerinti műszaki tartalomnak mindenben
megfelelő árura kéri Ajánlatkérő az ajánlat megadását!
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(3. a.) számú melléklet)
FELOLVASÓLAP
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Mennyiség
(db)
(a)

Értékelési szempont
Megnevezés3

Zempléni tölgy 300l-es hordó

78

Értékelési
szempontra
tett vállalás
Nettó Ft/db
(b)

…

Értékelési
szempontra tett
vállalás
Nettó Ft
összesen (a)*(b)

…

a)

ÖSSZESÍTETT NETTÓ AJÁNLATI ÁR:

Ft

b)

A jótállás időtartama a leszállított eszközökre (min. 24 hó – max. 60 hó) (

hó

Kelt: … (helység), …. (év) …. (hó) …. (nap)

cégszerű aláírás

3

Valamennyi beszerzendő áru esetében a műszaki leírásban foglaltak szerinti műszaki tartalomnak mindenben
megfelelő árura kéri Ajánlatkérő az ajánlat megadását!
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(3. b.) számú melléklet)
FELOLVASÓLAP
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Mennyiség
(db)
(a)

Értékelési szempont
Megnevezés4

Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó

90

Értékelési
szempontra
tett vállalás
Nettó Ft/db
(b)

…

Értékelési
szempontra tett
vállalás
Nettó Ft
összesen (a)*(b)

…

a)

ÖSSZESÍTETT NETTÓ AJÁNLATI ÁR:

Ft

b)

A jótállás időtartama a leszállított eszközökre (min. 24 hó – max. 60 hó)

hó

Kelt: … (helység), …. (év) …. (hó) …. (nap)

cégszerű aláírás

4

Valamennyi beszerzendő áru esetében a műszaki leírásban foglaltak szerinti műszaki tartalomnak mindenben
megfelelő árura kéri Ajánlatkérő az ajánlat megadását!
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(4. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)5
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás
gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteket, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul
teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés
megkötésére és teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért.
3. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során.
5. Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kívánják kiválasztani.
6. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlati felhívás adatait csak az ajánlattételhez
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.
5Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal
köteles aláírni.
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7. Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 30 napig
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt
nem változtathatjuk meg.
8. Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott
ajánlat teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.
9. Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatunk elkészítése során figyelembe vettük.6
10. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban majd későbbiekben hiánypótlásunkban becsatolt
fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget
vállalunk.7
11. Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált
módosítás folyamatban van8 / nincs folyamatban9.
12. Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a
valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.
*A megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

6 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok)
7 Opcionális – ha az ajánlat tartalmaz felelős fordítást.
8 Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban.
9 Megfelelő rész aláhúzandó.
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(5. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben a Kbt. 66. § (6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:
Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe
veszünk / nem veszünk igénybe10:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe11

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak 1213:

10 Nem kívánt rész törlendő!
11 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
alvállalkozót kíván igénybe venni.
12 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozta, hogy igénybe vesz
alvállalkozót.
13 Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
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Az ajánlattevő által a fenti
részek
tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozók neve

Az ajánlattevő által a fenti
részek tekintetében igénybe
venni kívánt, az ajánlat
benyújtásakor már ismert
alvállalkozók címe

neve:

címe:

A közbeszerzésnek az a
része (részei), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő
a már ismert, e pontban
nevesített
alvállalkozót
igénybe veszi
…

*A megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!
Dátum:

cégszerű aláírás
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(6. számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdése
szerint14
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy a kisés középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §15 szerint vállalkozásunk
besorolása a következő:
(jelölje X-el)
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá

14 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell
kitölteniük.
15 3. §
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - különkülön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
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*A megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
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(7. számú melléklet)
Együttműködési megállapodás16
(minta)
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
*A nem releváns részt kérjük kitörölni!
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő
(továbbiakban: Felek) között,
Az AKA Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft., mint ajánlatkérő által kiírt tárgyi
közbeszerzési eljárásban amennyiben nyertesként kiválasztásra kerülünk a szerződés
teljesítésével kapcsolatban - a későbbi együttműködési szerződés fontosabb tartalmi
kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:
1. Képviselet:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. §
(2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a
közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására
……………… (cégnév) részéről …………………. (név) (levelezési cím: …, telefon: ...,
telefax: ..., e-mail cím: …) teljes joggal jogosult.
2. A szerződés teljesítésének irányítása:
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:
…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ………………………………
……………………………………………… (cégnév) részéről: ………………………………
3. Felelősség vállalás
Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt
megismerték, megértették és azokat elfogadják.
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
4. Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:
16 Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!
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Feladat

Cég

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
Dátum:
………………………………
cégszerű aláírás

………………………………
cégszerű aláírás
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(8. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról17
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában szerinti
kizáró okok.
Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
*A megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!

17Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
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(8/a. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 18
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
1.
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy
társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
vagy
2.
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy
társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
*A megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!
Dátum
………………..………………………………
cégszerű aláírás
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot
kell megtennie, a cég valós adati alapján!
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 8/b. számú
melléklet szerint is nyilatkoznia kell.

18Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
68

(8/b. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 19 20
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy
társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. §21 r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi
19Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8/a számú melléklet 1. pontja szerint
nyilatkozott (ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén).
20Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
212007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:
r) tényleges tulajdonos:
r) * tényleges tulajdonos:
ra) * az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) * az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó
befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a
leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket
még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
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tényleges tulajdonosomat képes vagyok megnevezni, nevüknek és állandó lakóhelyüknek
bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom22:
1.
Valamennyi
tényleges
állandó lakóhelye

Valamennyi tényleges tulajdonos neve

tulajdonos

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
VAGY
2.
b)
nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)
pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
*A megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!

22 Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni.
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(9. sz. melléklet)
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. pont P.1. alpontjában előírt gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelésről23
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
Kijelentem, hogy társaságunk az eljárást megindító felhívás 15. pont P.1. alpontjában előírt
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg24.
A beszámoló elérési helye ahonnan az ajánlatkérő teljes körűen ellenőrizheti a P.1.
alkalmassági feltételnek való megfelelést: ……………………………………………………..
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
*A megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!

23 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra,
annak függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában
vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni.
Amennyiben az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására
támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az
alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
24 Megfelelő rész aláhúzandó.
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(10. sz. melléklet)
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. pont P.2. alpontjában előírt gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelésről25
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye ) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
Kijelentem, hogy társaságunk az eljárást megindító felhívás 15. pont P2) alpontjában előírt
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg26.
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
*A megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!

25 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra,
annak függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában
vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni.
Amennyiben az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására
támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az
alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
26 Megfelelő rész aláhúzandó.
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(11. sz. melléklet)
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. pont M.1. a) alpontjában előírt műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelésről27
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
Kijelentem, hogy társaságunk az eljárást megindító felhívás 15. pont M.1. pont a) alpontjában
előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg28.
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

27 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra,
annak függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában
vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni.
Amennyiben az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására
támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az
alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
28 Megfelelő rész aláhúzandó.
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(12. sz. melléklet)
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. pont M.1. b) alpontjában előírt műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelésről29
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
Kijelentem, hogy társaságunk az eljárást megindító felhívás 15. pont M.1. pont b) alpontjában
előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg30.
Nyilatkozom, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények 15. M.1.b) pontjában előírt
felsőfokú gépészmérnök végzettségű szakember borászati- valamint szőlőfeldolgozási
gépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése során szerzett 60 hónapon túli többlet
szakmai tapasztalata .......................... hó.

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

29 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra,
annak függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában
vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni.
Amennyiben az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására
támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az
alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
30 Megfelelő rész aláhúzandó.
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(13. sz. melléklet)
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. M.2. pontjában előírt műszaki, illetve
szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelésről31
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
Kijelentem, hogy társaságunk az eljárást megindító felhívás 15. M.2. pontjában előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg32.
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

31 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra,
annak függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában
vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni.
Amennyiben az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására
támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az
alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
32 Megfelelő rész aláhúzandó.
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(14. sz. melléklet)
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 15. M.3. pontjában előírt műszaki, illetve
szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelésről33
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
Kijelentem, hogy társaságunk az eljárást megindító felhívás 15. M.3. pontjában előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg34.
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

33 A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra,
annak függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában
vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni.
Amennyiben az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására
támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell az
alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
34 Megfelelő rész aláhúzandó.
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(15. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet vagy személy kapacitására történő
támaszkodásról
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek történő
megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitásaira támaszkodunk / nem
támaszkodunk35.
Az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontja, azon alkalmassági követelmény(ek)
megjelölése, melynek történő megfelelés
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrásaira vagy arra is
támaszkodik
P.1. alkalmassági feltétel
(valamennyi
részajánlat
tekintetében
beszámoló)
P.2. alkalmassági feltétel
(adott részajánlattételi kör szerinti árbevétel)
I.Részajánlati kör
M.1. a) alkalmassági feltétel
(referencia)
I. Részajánlati kör
M.1. b) alkalmassági feltétel
(szakember)
II. részajánlati kör
M.2. alkalmassági feltétel
(referencia)

Az ajánlattevő részére a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet neve,
székhelye36

35 Megfelelő aláhúzandó.
36 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek
történő megfelelés érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására vagy arra is
támaszkodva felel meg.
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Az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontja, azon alkalmassági követelmény(ek)
megjelölése, melynek történő megfelelés
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrásaira vagy arra is
támaszkodik
III. részajánlati kör
M.3. alkalmassági feltétel
(referencia)

Az ajánlattevő részére a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet neve,
székhelye36

Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva
felel meg a műszaki szakmai alkalmassági követelményeknek, az ajánlatban csatolni kell 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 külön jogszabályban 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 valósítja meg a teljesítést, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
* Megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
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(15/a. számú melléklet)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése
alapján37
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem,
hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárának
megtérítéséért.
Dátum:
………………..………………………………
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
cégszerű aláírása
* Megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!

37 Opcionális – Azon szervezetek esetében, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel.
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A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK
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(16. sz. melléklet)
Nyilatkozat árbevételről
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak
megfelelően)
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése*
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése*
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése*
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése38) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az eljárást
megindító felhívás megküldését megelőző kettő mérlegfordulóval lezárt üzleti évben az adott
részajánlati kör tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak
szerint alakult:

P.2. alkalmassági
feltétel
A
közbeszerzés
adott részajánlati
körében
a
közbeszerzés
tárgyából származó
általános forgalmi
adó
nélkül
számított árbevétel

…. év (nettó Ft)

…. év (nettó Ft)

Összesen (nettó Ft)

Dátum:
………………..……………………
cégszerű aláírás
* A megfelelő részajánlati kört kérjük aláhúzni!

38 Nem kívánt rész törlendő!
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(17. sz. melléklet)
Nyilatkozat referenciáról
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően)
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése39) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban)
szerződésszerűen teljesített legalább 2 db, összesen legalább nettó 40.000.000.- forint
ellenértékű borászati felhasználásra szánt cefreszivattyú és/vagy szőlőprés és/vagy
hűtőkompresszor tárgyú értékesítését, beüzemelését és szerviz szolgáltatást is tartalmazó
referenciánk az alábbiak voltak:
M.1. a) alkalmassági feltétel igazolása:
Az adott részajánlat tárgyának, mennyiségének olyan részletes bemutatása, hogy abból
megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés:
- a közbeszerzés tárgya, mennyisége, olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható
legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,
- az ellenszolgáltatás nettó összege/mennyisége, - adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban
meghatározva,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont),
- a teljesítés helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve
és telefonszáma,
- a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A nyilatkozatból/igazolás(ok)ból 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 adatokat.)
Dátum:
………………..……………………
cégszerű aláírás

39 Nem kívánt rész törlendő!
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(18. sz. melléklet)
Nyilatkozat szakemberről
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt közbeszerzési eljárás
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő /
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye40) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembert, kívánom bevonni:
Végzettség / képzettség / szakmai
Alkalmassági feltétel
tapasztalat
Szakember neve
M.1.b)
A
végzettség/képzettség
ismertetése,
a
végzettség
megszerzésétől számított 60
hónapon túli szakmai tapasztalat
hónapokban kifejezve:

1 fő felsőfokú gépészmérnök végzettséggel és borászati- valamint
szőlőfeldolgozási gépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése
területén szerzett minimum 60 hónap szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember

Mellékletként csatoljuk az alábbi dokumentumokat:
A szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre fog állni a szerződés
teljesítése során.

40 Nem kívánt rész törlendő!
83

Saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajz, amelyből a szakmai tapasztalat megléte megállapítható. (A szakmai tapasztalatot év/hó
dimenzióban kérjük megadni.)
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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(18/a. sz. melléklet)
Szakember szakmai önéletrajza
(minta)41
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése
Végzettség/képzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év, hó)
Munkahely megnevezése

JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI
MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE
(E pontban szükséges, hogy egyértelműen megállapítható legyen az eljárást megindító
felhívás M.1. b) „Műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményei” pontjában
előírt szakmai tapasztalat megléte)
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi
szolgáltatások
ismertetése, Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett
időpontjai, mettől meddig (év, hó)
tevékenység bemutatása

41Mintaként szolgál, nem kötelező alkalmazni, de az önéletrajzból egyértelműen ki kell
derülnie az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott
követelményeknek való megfelelőségnek.
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EGYÉB
Szakmai testületi tagság:
Egyéb képzettség:
Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat:
Alulírott …………………………… mint a(z) …………………………… ajánlattevő által a
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
I.sz. részajánlati kör: Bortermeléshez használatos eszközök beszerzése
tárgyú, a Kbt. 113. § nyílt közbeszerzési eljárásban
a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember nyilatkozom, hogy az ajánlat nyertessége
esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés időtartama alatt – a szerződés
teljesítése során – az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan önéletrajzomat
benyújtották.
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan
kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen
szempontból akadályozná.
Dátum:
………………..………………………………
szakember saját kezű aláírása
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(19. sz. melléklet)
Nyilatkozat referenciáról
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően)
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
II.sz. részajánlati kör: 78 db Zempléni tölgy 300l-es hordó beszerzése
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése42) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az eljárást
megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos
időszakban) szerződésszerűen teljesített legalább 2 db, összesen legalább nettó 5.000.000
forint ellenértékű, tölgyfahordó szállítást tartalmazó referenciával. referenciánk az alábbiak
voltak:
M.2. alkalmassági feltétel igazolása:
Az adott részajánlat tárgyának, mennyiségének olyan részletes bemutatása, hogy abból
megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés:
- a közbeszerzés tárgya, mennyisége, olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható
legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,
- az ellenszolgáltatás nettó összege/mennyisége, - adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban
meghatározva,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont),
- a teljesítés helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve
és telefonszáma,
- a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A nyilatkozatból/igazolás(ok)ból 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 adatokat.)
Dátum:
………………..……………………
cégszerű aláírás
42 Nem kívánt rész törlendő!
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(20. sz. melléklet)
Nyilatkozat referenciáról
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően)
„BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI BŐVÍTÉS A GERE PINCÉSZETBEN”
III.sz. részajánlati kör: 90 db Kocsánytalan tölgy 300l-es hordó beszerzése
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése43) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az eljárást
megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos
időszakban) szerződésszerűen teljesített legalább 2 db, összesen legalább nettó 5.000.000
forint ellenértékű, tölgyfahordó szállítást tartalmazó referenciával. referenciánk az alábbiak
voltak:
M.3. alkalmassági feltétel igazolása:
Az adott részajánlat tárgyának, mennyiségének olyan részletes bemutatása, hogy abból
megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés:
- a közbeszerzés tárgya, mennyisége, olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható
legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,
- az ellenszolgáltatás nettó összege/mennyisége, - adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban
meghatározva,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont),
- a teljesítés helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve
és telefonszáma,
- a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A nyilatkozatból/igazolás(ok)ból 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 adatokat.)
Dátum:
………………..……………………
cégszerű aláírás

43 Nem kívánt rész törlendő!
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