19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az
eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: AKA Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Erkel F. u. 2/A.
Város: Villány

Postai irányítószám: 7773 Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Elektronikusan: a topil@topil.hu Fax: +36 82 999-669 Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Papíralapon: Topil-Projekt Kft. 8226 Alsóörs, Felső-Máli u. 46-48.
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa

Építési beruházás X Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya: Borászati technológiai bővítés a Gere Pincészetben.
„Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP3-4.2.2-16
kódszámú pályázat.
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
I.sz. részajánlati kör:
2 db Gumilapátos cefreszivattyú – korrózióálló acél kivitel
1 db Hűtőkompresszor min. 135.000 Kcal/h
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
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II. sz. részajánlati kör:
78 db Zempléni tölgy 300 l-es hordó
III. sz. részajánlati kör:
90 db Kocsánytalan tölgy 300 l-es hordó
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: vagy napban: [ ]
Az I. részajánlati kör esetében a szerződés hatálybalépéstől számított 3. hónap.
Az II. részajánlati kör esetében a szerződés hatálybalépéstől számított 3. hónap.
Az III. részajánlati kör esetében a szerződés hatálybalépéstől számított 3. hónap.
II.1.5) A teljesítés helye: HU231 Magyarország, 7773 Villány 054/6 hrsz., 061/27 hrsz.
III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
I.sz. részajánlati kör:
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont
Megnevezés: A jótállás időtartama a leszállított eszközökre (min. 24 hó – max. 60 hó)
Súlyszám: 10
Megnevezés: Az alkalmassági minimumkövetelmények M.1.b) pontjában meghatározott
szakember többlet szakmai tapasztalata hónapban kifejezve (min. 0 hó – max. 120 hónap)
Súlyszám: 20
Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
X Ár szempont
Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:4 70
II.sz. részajánlati kör:
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont
Megnevezés: A jótállás időtartama a leszállított eszközökre: (min. 24 hónap – max. 60 hónap)
Súlyszám: 15
Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
X Ár szempont
Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:4 85
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III.sz. részajánlati kör:
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont
Megnevezés: A jótállás időtartama a leszállított eszközökre: (min. 24 hónap – max. 60 hónap)
Súlyszám: 15
Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
X Ár szempont
Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:4 85

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2
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
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

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.
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b) Az I. részajánlati kör esetén: nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú gépészmérnök
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.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: 2017. 08. 01. Helyi idő: 15.00 óra
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás
iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés megvalósításának finanszírozására támogatási igényt nyújtott be.
Amennyiben támogatási igénye elfogadásra kerül, az ellenszolgáltatás teljesítésének pénzügyi
fedezete: „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP34.2.2-16 kódszámú pályázat. Amennyiben Ajánlatkérő támogatási igénye nem kerül elfogadásra, az
ellenszolgáltatás teljesítésének pénzügyi fedezetét ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplő a topil@topil.hu
elektronikus címen az alábbi információk megadásával 2017. 08. 01-én 15.00 óráig jelezheti
érdeklődését az eljárás iránt:
gazdasági szereplő neve, székhelye, levelezési címe, adószáma, kapcsolattartójának neve,
telefonszáma, faxszáma, email címe.
Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Földesiné Töpper Ilona
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(lajstromszám: 221)
VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2017. 07. 25.
________________________________________________________________________________
__________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

3

súlyszám helyett fontosság is megadható
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súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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