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a) Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 

 

Ajánlatkérő neve: Aranyfürt Kft. 

Ajánlatkérő címe: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 56.  

Ajánlatkérő telefonszáma: +36-30-6320265,  

Ajánlatkérő faxszáma: +36-74-314-733  

Ajánlatkérő e-mail címe: info@schieberpinceszet.hu  

Ajánlatkérő honlapja: www.schieberpinceszet.hu  

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: 

 

Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda 

Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2. 

Város/Község: Szekszárd Postai irányítószám: 7100 Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett: dr. Deák Krisztina 

Telefon: 06 74/510-225; 06 74/411-124 

E-mail: deakugyvediiroda@tolna.net  Fax: 06 74/510-224 

 

b) A közbeszerzési eljárás fajtája, a tárgyalásos eljárás indokolása: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, mivel a 

szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és 

az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiá-

nya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon 

határozták meg. 

A beszerzés becsült értéke: az összeszámítás szabályai alapján nettó 112.391.000 Ft.  

Jelen beszerzés becsült értéke: nettó 1.758.000 Ft 

Az ajánlatkérő a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP3-

4.2.2-16 kódszámú pályázat keretében támogatás iránti igényt nyújtott be a jelen eljárás tárgyát képező 

eszközök beszerzésére (is) vonatkozóan.  

Mivel ajánlatkérő a Kbt. 5.§ (3) bekezdés alapján tartozik a Kbt. hatálya alá, így a Kbt. 21. § (6) bekezdés 

alapján, a Kbt. Harmadik részét alkalmazva jár el. 

Ajánlattételre felhívni kívánt ajánlattevő: Trust Hungary ZRT (7900 Szigetvár, Dencsházai út 12.) 

A tárgyalásos eljárás szakmai indokai:  

Az ajánlatkérő által beszerezni kívánt hordók egyedi gyártásúak, és egyedi karakterűek.  

A hordóban érlelt borok összetett képet mutatnak íz és aromaanyagok tekintetében.  

A Trust hordók egyediségére érzékszervi és ezeket alátámasztó vegyi elemzések mutatnak rá, a kötött 

érlelési és meghatározott pörkölési metódus révén keletkező aroma anyagok lehetőséget teremtenek 

egyedi és felismerhető borstílus kialakítására. Ezek a tölgy eredetű vegyületek közvetlenül befolyásolják 

érlelés során a keletkezett végtermék érzékszervi tulajdonságait. A Trust hordóban érlelt termék egyedi-

ségét az előállítással összefüggő aroma tulajdonság határozza meg. Az egyedi termék érzékszervi jellem-

zőit az alapanyag érlelési és pörkölési feldolgozási folyamatai közvetlenül határozzák meg, melyek üzleti 

titkot képeznek, képezhetnek. Ennek értelmében a különböző gyártók által készített hordók teljesen 

egyedi érzékszervi tulajdonságokat eredményeznek, így borászati felhasználásuk is kötött, hiszen közvet-

lenül befolyásolják a végtermék ízét, illatát, komplex összképét, borstílusát.  

A Trust Hungary Zrt.  

- az amerikai EJ Gallo,  

- az University of Verona – Enologica Vason srl által végzett: „Fahordók oxigén permeációjának 

értékelése innovatív módszerekkel: gázmembrán hipotézis” E. Bocca, E. Nicolis, L. Dal Forno, R. 

Ferrarini 2008; 

mailto:info@schieberpinceszet.hu
http://www.schieberpinceszet.hu/
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- és a NYME – ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont 

Nonprofit Kft. segítségével közösen végzett: „Különböző termőhelyekről származó tölgy alap-

anyag tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata„ GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 (Prof. Dr. h.c. 

Molnár Sándor projektvezető; KFT-301/2010 kutatás fejlesztési megállapodás) 

laboratóriumok bevonásával fejlesztette ki saját hordó-karakterét. E karakter kifejezetten csak a terméke-

ikre jellemző.  

A technológiai hátteret a Trust Hungary Zrt. know-how-ja adja, de alapvetően az alábbi három fő megha-

tározó elemből épül fel. 

a) Trust Hungary ZRt. csak nagyon körülhatárolt, vázjellegű talajszerkezettel rendelkező, homogén 

geográfiai egységről (tájsejt együttesről) származó, és saját, egyedi specifikációjának megfelelően 

szelektált alapanyagból dolgozik. 

 

A NYME – ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont 

Nonprofit Kft. segítségével közösen végzett: „Különböző termőhelyekről származó tölgy 

alapanyag tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata„ GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 (Prof. Dr. 

h.c. Molnár Sándor projektvezető; KFT-301/2010 kutatás fejlesztési megállapodás) 

b) Trust Hungary ZRt. egyedi donga érlelési technológiával rendelkezik, amely az érlelés különböző 

fázisaiban különböző feltételeket teremt az enzimatikus átalakulásban résztvevő gomba-, és bak-

térium mikro-flóra kialakulásának.  

A vizsgált gombafajok - Aureobasidium pullulans, Trichoderma, Torula compniacensis - által 

előállított enzimek hatása az érlelés fő célja, amelyek lebontják a fa sejtszerkezetét, és elősegítik 

az aroma molekulák és prekurzorok kialakulását. Megfelelő napsütéses óraszámmal bíró, adott 

csapadékmennyiséggel rendelkező, levegőellátottsággal biztosított terület, éjszakai / nappali hő-

mérséklet különbség ellenőrzött az egyedi „bouquet” aromavilág kialakítása céljából. Saját, kiépí-

tett öntözőrendszer biztosítja a megfelelő nedvességet. 

c) Trust Hungary ZRt. egyedi, saját fejlesztésű pörkölési technológiával rendelkezik a pörkölés sza-

bályozását illetően.  A 2008-2010-es fejlesztési ciklus fő eleme volt az eltérő hőmérséklet, időtar-

tam alapján végzett tesztpörkölések elvégzése. Ennek a végeredménye egy olyan egyedileg kiala-

kított hőkezelési időtartam és hőmérséklet görbe, ami a maximalizálja a pörkölt penetrált réteg 

vastagságát, elősegíti az aroma layereke, aroma rétegek kialakulását, és teljesen egyedi íz világot 

biztosít. A hordónként 3 ponton mért hőmérséklet adatok, valamint időintervallumok számítógé-

pes rögzítésével a hordó gyártási QR kódjához rögzített információk, a későbbi gyártás során rep-

rodukálhatóak, tetszés szerint megismételhetőek, ezáltal biztosítva a fogyasztónak az íz és aroma 

konzisztenciát. E rendszer határozza meg minden esetben, a saját egyedi technológiánknak meg-

felelően a pörkölés eljárást. 

A Trust Hungary Zrt. nemrég pályázati támogatással innovatív kutatást végzett, és új terméksorral állt elő.  

Az új termékek merész és egyedi vonalat követnek: a cél az volt, hogy „Hordót a borhoz, bort a hordó-

hoz” lehessen illeszteni, és ezt új hőkezelési eljárás bevezetésével érték el. Így komoly laboratóriumi 

kutatásokat és aromateszteket követően teljesen újfajta megközelítéssel szinte borra szabott terméksort 

alkottak, ez lett a New Generation terméksor. 

A beszerezni kívánt termékek gyártója és kizárólagos magyarországi forgalmazója a Trust Hungary Zrt. 

Más független forgalmazótól nevezett termékek Magyarország területén nem szerezhetőek be. 

„Az, hogy a fát végül is hogyan égetik ki – milyen hőmérsékleten, esetleg kiegészítő gőz bevezetésével, 

milyen hosszan, esetleg tölgyfa forgács égetésével nyert nyílt lánggal vagy gázlánggal égetik-e -az a hor-

dókészítő céh (kádár műhely) legféltettebben őrzött titka. A kádárokat (az alapanyag minősége és a fel-

dolgozás minősége mellett- éppen a fa kiégetésének minősége különbözteti meg egymástól.„ (Borkészí-

tés barrique eljárással Robert Steidl -Georg leindl Mezőgazda kiadó 17 o.) 
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Tehát a kioldható anyagok „kínálatát” az alapanyag választás, termesztés, felvágás, hasítás, szárítás, 

érlelés és égetési tulajdonságok együttesen határozzák meg egyedi terméket létrehozva. Később ezzel 

összefüggésben egyedi borstílust eredményezve.  

 

A folyamat hátterét sematikusan érzékeltetve az alábbiak szerint zajlik: 

 

Elsődleges tölgyfa összetevőknek az alábbi anyagokat tekintjük: 

 

45 % cellulóz 

25 % hemicellulóz 

23 % lignin  

7% extrahálható anyagok  

 

A lignin a borászati szempontból a legfontosabb anyag a hordó kiégetésekor változáson megy keresztül 

összetétele az extrahálható anyagok (fenolok terpének, laktonok) között találhatók a fa aroma anyagok, 

melyek hozzájárulnak a bor aromájának kialakításához. A különböző származási hely a fából származó 

beltartalmi anyagok alapján pontosan megállapítható. A hordó alapanyag érlelése során enzimatikus fel-

táródás és cserzőanyag kimosódás megy végbe mely szintén speciálisan adott gyártó egyedi metódusára 

épül. 

 

A kiégetés során átalakulás un. thermodagradáció jön létre ez teszi lehetővé a kívánt aroma kialakulását. 

A cellulóz és hemicellulóz egyszerű cukrokká alakul, amelyeket ezek után a bor kioldhat extrahálhat, a 

tölgyfalaktonokkal való kölcsönhatás a karamell aromákat eredményezi. A lignin aromás aldehidekre 

bomlik melyek közül különösen fontos a vanillin.  

 

Az érlelés során tehát, a fából történő közvetlen extrakció és alkoholízis és az azt követő átalakulás hatá-

rozza meg a készterméket melynek elsődleges forrása a hordó illetve annak egyedi eljárással való készí-

tése, mely a kívánt borstílushoz leginkább alkalmazható.  

 

A hordóban érlelt borok összetett képet mutatnak íz és aromaanyagok tekintetében, hogy melyik fa, me-

lyik borfajtához, melyik kiégetési fokozat, melyik érlelési időtartamhoz milyen származású fa illik azt a 

borász adott borstílus kialakításának megfelelően határozza meg.  

 

Minden egyes gyártó a gyártási és érlelési, metodika során egyedi jellemzőkkel ruházza fel a termékét.  

 

Az ajánlatkérő pincészete a palackos borok készítése során az adott fajtához, termőhelyhez, 

macerációhoz, és évjárathoz illeszkedő, adott gyártó által készített hordót társít, mely szavatolja az 

állandó és felismerhető borstílust és minőséget.  

 

Az ajánlatkérő által a trust hordókban készített borok jól bejáratott piaci részesedéssel bíró egyedi 

termékek, felismerhető stílusukkal a fogyasztó által keresett termékek.  

 

c) A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:  

A dokumentáció (a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, nyilatkozat minták, és a szerződés-

tervezet) a jelen felhívással egyidejűleg ajánlatkérő nevében eljáró megküldi az ajánlattevőnek elektroni-

kus formában is (e-mailban). A felhívás megküldésével egyidejűleg a dokumentumok elérhetőek az 

alábbi honlapon: www.schieberpinceszet.hu 

d) Az adott közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázat keretében New Generation hordók 

beszerzése az Aranyfürt Kft. részére, adásvételi szerződés keretében. 

CPV kódok: 44614000-7 Hordók 

Mennyiség: 

http://www.schieberpinceszet.hu/
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- 4 db TRUST 225L NEW GENERATION – HUNGARIAN tölgyfa hordó. 

- 4 db TRUST 225L NEW GENERATION – FRENCH tölgyfa hordó. 

- 6 db TRUST 225L NEW GENERATION – AMERICAN tölgyfa hordó. 

Műszaki leírás:  

4 db TRUST 225L NEW GENERATION – HUNGARIAN tölgyfa hordó. 

Termékleírás:  

Alapanyaga: hasított, magyar tölgy; Dongaméret: 94 cm * 27 mm; Fej és has átmérő: 56 cm / 69 cm;  

Abroncs: 6 galvanizált abroncs ; Akóna: 50 mm ; Kiegészítő: szilikon dugó; Súly/térfogat: cca. 49 kg. 

Érlelés: 36 hónapig nyílt levegőn, természetes úton érlelve; Pörkölés: Nyílt, tölgyfatűzön pörkölve; Pör-

kölési eljárás: A Trust Hungary Zrt. által kifejlesztett irányított aromaanyagú pörköléses eljárás;  

4 db TRUST 225L NEW GENERATION – FRENCH tölgyfa hordó. 

Termékleírás:  

Alapanyag: hasított, francia tölgy; Dongaméret: 94 cm * 27 mm; Fej és has átmérő: 56 cm / 69 cm; Ab-

roncs: 6 galvanizált abroncs; Akóna: 50 mm; Kiegészítő: szilikon dugó; Súly/térfogat: cca. 49 kg. Érlelés: 

36 hónapig nyílt levegőn, természetes úton érlelve; Pörkölés: Nyílt, tölgyfatűzön pörkölve; Pörkölési 

eljárás: A Trust Hungary Zrt. által kifejlesztett irányított aromaanyagú pörköléses eljárás;  

6 db TRUST 225L NEW GENERATION – AMERICAN tölgyfa hordó. 

Alapanyag: amerikai tölgy; Dongaméret: 94 cm * 27 mm; Fej és has átmérő: 56 cm / 69 cm; Abroncs: 6 

galvanizált abroncs; Akóna: 50 mm; Kiegészítő: szilikon dugó; Súly/térfogat: cca. 51 kg. Érlelés: 36 hó-

napig nyílt levegőn, természetes úton érlelve; Pörkölés: Nyílt, tölgyfatűzön pörkölve; Pörkölési eljárás: A 

Trust Hungary Zrt. által kifejlesztett irányított aromaanyagú pörköléses eljárás;  

e) A szerződés meghatározása: „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támoga-

tása” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázat keretében, New Generation hordók beszerzése az Aranyfürt 

Kft. részére, adásvételi szerződés keretében. 

f) Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlej-

tés alkalmazására sor kerül -e; Nem kerül sor. 

g) A teljesítés határideje: A szerződéskötéstől számított 90 nap. Amennyiben ez nem munkanap, úgy az 

azt követő első munkanap. Az ajánlattevő előteljesítést vállalhat. 

h) A teljesítés helye: 7100 Szekszárd Kadarka u. 100. adóraktár; NUTS-kód: HU233 

i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ajánlattevő (Eladó) egy számla 

benyújtására jogosult. A Vevő részéről a teljesítés ellenértéke a szerződésszerű teljesítést követően, a 

szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) Vevő általi kézhezvételét követő-

en 15 napon belül, forintban, átutalással kerül kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi ren-

delkezésekre: Kbt. 130.§ (1), (6)-(10) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2), 6:155.§ (1), a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet, valamint a 2016. évi IX. törvény. 

Az Ajánlatkérő előleg igénybe vételének lehetőségét nem biztosítja. 

Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által 

elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfe-

lelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csök-

kentésére alkalmasak. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szó-

ló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni, a nyertes ajánlattevőnek is.  

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
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j) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: Az aján-

latkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.  

k) A rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: Részajánlat nem tehető. 

ka) Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi 

részre lehet-e ajánlatot tenni: - 

kb) Tájékoztatás arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek 

száma:- 

kc) A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait; Mivel a beszerzés tárgyát képező termé-

keknek egy a kizárólagos magyarországi forgalmazója van, aki maga a termékek gyártója és aki egyben 

az egyedüli felkért ajánlattevő is. 

l) Az ajánlat értékelési szempontja: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját 

alkalmazza (Kbt. 100.§ (5) bekezdése alapján). 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 

 Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó vételárakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a 

legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja. 

 Az ajánlat kidolgozásakor az ajánlattevő vegye figyelembe, hogy a vételárnak teljes körűnek kell 

lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. A vételárnak tartalmaz-

nia kell a szerződés megvalósításhoz szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától 

és forrásától, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a szerződés teljes körű megvalósításá-

hoz, a garanciális kötelezettségek teljesítéséhez, a teljesítés helyére történő szállítás, a szerződés-

ben rögzített feltételek betartásához szükségesek. 

 A vételárnak teljes körűnek kell lennie, vagyis tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, ame-

lyek az ajánlat tárgyának teljes körű megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltéte-

lek betartásához szükségesek. 

 Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő a vételárát alulprognosztizálja, az ebből eredő 

pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesíté-

si kötelezettség alól. 

 Az ajánlatban szereplő vételárnak fix díjnak kell lennie, vagyis az ajánlattevő semmilyen formá-

ban és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó díjat tartalmazó ajánlatot. 

 Az ajánlattevő csak magyar forintban (HUF) tehet ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 

csak ez lehet. 

 Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogad-

hatatlan az ajánlatkérő számára. 

m) A kizáró okok 

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. ren-

delet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve jár el. 

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-e), g)-k), m) és q) pontjában meghatáro-

zott kizáró okok bármelyike fennáll. 

2) Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolá-

sában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás 

során következnek be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja] 

Az igazolás módja:  

Az ajánlattevőknek csatolnia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-e), g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró 

okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

pontjára vonatkozóan – az 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont 

gb) alpontjában foglaltak szerinti alábbi nyilatkozatot: 
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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 szükséges benyújtani.  

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; 

Az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 

- a Kbt. 67. § (4) bekezdése és az 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint - az aján-

lattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 

állnak fenn a felhívásban előírt (a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-e), g)-k), m) és q) pontjai szerinti) kizáró 

okok. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § (1) -(2) bekezdésében foglaltakra (az öntisztázás 

lehetőségére). 

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok 

fenn nem állását ajánlattevők a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak a felhívás megküldésé-

nél nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 

Ajánlatkérő a 321/2015. ( X.30.) sz. Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a ki-

záró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  

n) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, a megkövetelt 

igazolási mód: 

Alkalmassági követelmény nem kerül előírásra, a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján. 

o) Az ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 14. napján 12:00 óra.  

p) Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:  

Cím: Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. 

A benyújtás módja: Az ajánlatot egy-egy példányban, írásban és zártan, valamint CD-n vagy DVD-n 

a megadott címre, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

q) Az ajánlattétel nyelve: ajánlat csak Magyar nyelven tehető. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, 

az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A jogha-

tás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintet-

tel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, 

amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlat-

tevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat 

után, melynek szöveghűségét az Ajánlattevő cégszerű aláírásával kell igazolni. Amennyiben a fordítás 

nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül, ameny-

nyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak. 

r) Az ajánlat felbontásának helye, ideje és az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak 

Az ajánlat felbontásának helye: Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. 

Az ajánlat felbontásának ideje: 2017. szeptember 14. napján 12:00 óra 

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározottak. 

s) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a tárgyalások lezárást követő 30 nap. A tárgyalásos 

eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, 

az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. 
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t) a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai; 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget nem 

eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a közbeszer-

zési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően 

akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a 

tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalá-

sok megkezdését megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfe-

lelő volta miatt megállapítani, ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott mi-

nimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos 

hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. 

A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az 

ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.  

Az ajánlatkérő a tárgyaláson az ajánlati árról, a beszerzés tárgyáról, annak műszaki –szakmai feltételeiről, 

a szerződést biztosító mellékkötelezettségekről, és a szerződéses feltételekről egyaránt kíván tárgyalást 

folytatni. 

Az ajánlatkérő az ajánlattevővel max. 180 perces időtartamban tárgyal. 

Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit az ajánlattevőnek is alá kell írnia, és 

részére egy eredeti példányt az ajánlatkérő ott helyben átad. 

Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulóval számol, de fenntartja magának a jogot, hogy több tárgyalá-

si fordulót tartson, amennyiben a beszerzés tárgyának, vagy a szerződéses feltételeknek a pontosí-

tása miatt szükséges, továbbá, akkor is, ha az ajánlattevő ajánlati ára is meghaladja a rendelkezés-

re álló forrásokat.  

Az ajánlatkérő az ajánlattevőt - a végleges ajánlat vagy a tárgyalások során az ajánlattevőtől kért módosí-

tott ajánlat benyújtását megelőzően - az ajánlat módosításához megfelelő időben értesít a műszaki leírás 

vagy más közbeszerzési dokumentum bármely módosításáról. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő 

az ajánlattevőt felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására.  

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy: 

a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülmé-

nyében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy meg-

adott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

alkalmazását, 

b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben 

módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tár-

gyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy 

c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. 

A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlat megfelel-e a 

közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a jogszabályokban megha-

tározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza az aránytalanul alacsony árra/és egyéb aránytalan 

vállalásokra vonatkozó szabályokat. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, ame-

lyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már 

nem pótolhatóak. 

A megfelelőnek tekintett végleges ajánlatot az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatáro-

zott értékelési szempont alapján értékeli és - ha az eljárás korábbi szakaszában nem került sor az igazolá-

sok bekérésére – bekéri igazolásokat is a Kbt. 69. §-ának megfelelően. 

Ha az Ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, és/vagy nem ad újabb ajánlatot, az Ajánlatkérő 

úgy tekinti, hogy a benyújtott alap (első) ajánlatát tartja fenn, és ezt tekinti végleges ajánlatnak is! 

u) az első tárgyalás időpontja: 2017. szeptember 19. napja 11 óra 00 perc 

Helye: Deák Ügyvédi Iroda, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. 
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ü) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: Az Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati bizto-

síték nyújtását. 

v) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: - 

z) Európai Uniós programra vonatkozó utalás: „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázatot nyújtott be, melynek elbírálásá-

ra még nem került sor. 

zs) Az ajánlattételhez szükséges egyéb információk: 

1./ Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 8.30–16.00 óráig (pén-

teki napokon 8.30-12.00 óráig) lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az aján-

latnak az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie a felhívásban megjelölt helyiségben. Az ajánlat postai 

megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatnak az ajánlatté-

teli határidő lejártig be kell érkeznie a felhívásban megjelölt címre. Az ajánlat beadási módja megválasz-

tásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni! 

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy (1) eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatkérő előírja, 

a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 1 db elektronikus másolati példány benyújtását is 

(CD-n vagy DVD-n.) 

Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és össze kell kötni, vagy fűzni. 

Amennyiben az ajánlatban javítást hajtottak végre, azt a cégszerű aláírással kell ellátni.  

Az ajánlatot lezárt borítékban, vagy csomagolásban kell benyújtani. A borítékon, (csomagon) minimum 

az eljárás rövid tárgyát „New Generation hordók beszerzése az Aranyfürt Kft. részére” és az 

„Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható” feliratot kell feltüntetni.  

Ha az ajánlatot tartalmazó boríték, vagy csomag nincs megfelelően megcímezve, akkor az 

Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy 

idő előtti felbontásáért. 

2./ Ajánlatkérő a következő szerződéses biztosítékok vállalását írja elő:  

Késedelmi kötbér: a késedelmesen leszállított termékek nettó vételárának 1 %-a/naptári nap. A kése-

delmi kötbér összege maximum 30 napig kerül felszámításra, ezt követően a Vevő jogosult a szerződéstől 

egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani. 

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben az eladó nem kíván szavatossági jogával élni úgy az Eladó hibás 

teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke hibásan leszállított termékek a nettó vételárának 

10 %.  

Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 35%-a. 

Jótállás: Eladó köteles teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni az általa szállított termékre. A jótállás 

időtartama a birtokbaadástól számított 2 év.  

3./ Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (lásd nyilatkozat mintákat, nemlegesség esetén is, a 

Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra, azaz az ajánlatban, meg kell jelölni: 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó-

kat. 

4./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan 

(Kbt. 66.§ (2) bekezdése) (lásd nyilatkozat mintákat),  

5./ Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint, mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 

66.§ (4) bekezdése). (lásd nyilatkozat mintákat) 
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6./ Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet 

létrehozását. 

7./ Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére egyéb személyt kép-

viseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen személy meghatalmazásának eredeti példá-

nyát. 

8./ A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha 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, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés 

érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 

nyilatkozat) eredeti példányban kell az ajánlatba becsatolni.  

Az ajánlat egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat ("Az ajánlatnak 

tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan") eredeti aláírt példányát 

kell tartalmaznia.  

9./ Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő, alvállalkozó(k), az ajánlatban 

nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az 

esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatban csatolandó az 

ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) esetében az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem 

régebbi cégkivonat egyszerű másolata. 

10./ Az ajánlattevő a felhívásban, valamint a mellékleteiben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérhet, kizárólag az Ajánlatkérő nevében eljáró Deák Ügyvédi Irodánál, az a) 

pontban meghatározott elérhetőségeken faxon (74/510-224), fokozott biztonságú elektronikus aláírás 

használata esetén e-mail formájában deakugyvediiroda@tolna.net címre, vagy postai levél 

formájában (7100 Szekszárd, Jókai u. 22.) (Kbt. 41.§).  

A kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdések mellett az okiratban meg kell jelölni a kapcsolattartó 

személyét, fax számát és email címét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró a válaszokat megküldheti!  

Az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon fel kell tüntetni az 

eljárás rövid megnevezését („New Generation Hordók beszerzése az Aranyfürt Kft. részére”).  

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kérdéseket ezzel egyidejűleg – a könnyebb 

megválaszolhatóság érdekében – elektronikusan, szerkeszthető formában is juttassák el a 

deakugyvediiroda@tolna.net e-mail címre is.  

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőn belül kell megadni. Az 

Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapig beérkezett kérdések megválaszolását tudja 

garantálni; a később beérkezett kérdések esetében az ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdésére tekintettel 

dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg, vagy a Kbt. 114.§ (6) alapján alkalmazza a Kbt. 52.§ (3) 

bekezdését és meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyaláson is van lehetősége kérdéseket feltenni. 

11./ Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax vagy email-elérhetőséget adjon meg, 

amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas, és hogy a szervezeti egységén 

belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. Az eljárás bármely szakaszában a 

kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra és/vagy email címére megküldött bármilyen üzenet, do-

kumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az Ajánlattevő joghatályosan kézbesített-

nek tekintendő.  

Amennyiben a fentiek ellenére az Ajánlattevő olyan telefax elérhetőséget ad meg, amely valamely, a fo-

gadó (Ajánlattevői) oldal hibája miatt nem érhető el, vagy a készülék nem képes a küldendő üzenet foga-

mailto:deakugyvediiroda@tolna.net
mailto:deakugyvediiroda@tolna.net


AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a módosításokkal egységes szerkezetben 

„Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázat kere-

tében New Generation hordók beszerzése az Aranyfürt Kft. részére 

 

 10 

dására, az Ajánlattevő részére a kiegészítő válaszok elektronikus úton (fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással) kerülnek megküldésre! Ha e-mail elérhetőség sem került megadásra, vagy az üzenet nem kéz-

besíthető vagy egyéb, a címzett által nem fogadott, fogadható (pl. szabadság miatt) jelzéssel érkezik visz-

sza, akkor a kiegészítő tájékoztatás postai úton kerül megküldésre! Ebben az esetben az Ajánlattevő jog-

szerűen nem kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérő formáját. 

12./ ./ Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII tör-

vény 41.§ -a alapján az írásbeli kapcsolattartásnak alábbi formák felelnek meg: 

- postai vagy közvetlen kézbesítés; 

- fax; 

- elektronikus úton (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény 

felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus do-

kumentumba foglalt formában) 

Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak és kizárólag a hivatkozott jogszabályi helynek megfelelő 

formában tett nyilatkozatokat tudja elfogadni!  

13./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a hiánypótlások teljesítése során a Kbt. 

71.§ (6) bekezdésében foglaltakkal az Ajánlatkérő élni kíván, azaz ha a hiánypótlás benyújtása során az 

ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 

szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, az ajánlatkérő csak egy alkalommal rendel el 

újabb hiánypótlást. 

14./ A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvé-

delmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalma-

zandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munka-

jogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), 

amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat az alábbiak: 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi 

és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Mun-

kavédelmi Felügyelősége, 7100 Szekszárd, Dr. 

Szentgáli Gy. u. 2. Telefon: +36-74/529-782, 

Telefax: +36-74/528-127, E-mail: tolna-kh-

mmszsz-mv@ommf.gov.hu  

 

Baranya Megyei Kormányhivatal, Műszaki En-

gedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 

Bányászati Osztály 

Cím: 7623 Pécs József Attila u. 5.  

Postacím: 7602 Pécs Pf.: 61  

Telefon: (36-72) 314-952 Fax:(36-72) 510-366  

Email :  pbk@mbfh.hu 

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve 7100 Szekszárd, Dr. 

Szentgáli Gy. u. 2. Telefon: +36-74/505-850 

Telefax: +36-74/512-428 

Email: titkarsag.tolna@ddr.antsz.hu 

 

NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgató-

sága, Tolna Megyei Igazgatósága 

7100 Szekszárd, Arany János u. 5-11. 

Postacím: 7101 Szekszárd, Pf.: 108. 

Telefon: +36-74/501-400  

Telefax: +36-74/501-450 

 

Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (4) bekezdése szerint a Kbt. 

73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a kör-

nyezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 

alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és mun-

kajogi rendelkezések írnak elő.  

Az ajánlatkérő nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlat-

ban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a hivatkozott 

követelményeknek. 

15./ Jelen eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amelynek az ajánlatkérő 

az eljárást megindító felhívást megküldte.  
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16./ Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő „Felolvasó lap” 

alkalmazásával és részletes árajánlat benyújtásával tegye meg ajánlatát.  

17./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása” megnevezésű (VP3-4.2.2-16 kódszámú) pályázatra támogatás iránti 

igényt nyújtott be.  

18./ Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. Törvény és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásá-

nak, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet szabályai az irányadóak. 

A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. szeptember 4. 
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