JEGYZŐKÖNYV KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN
AJÁNLATOK BONTÁSÁRÓL

1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ADATAI
Az Ajánlatkérő neve:
Az Ajánlatkérő címe:
A közbeszerzési eljárás tárgya:
A közbeszerzési eljárás fajtája /
hivatkozás
az
összefoglaló
tájékoztatás számára:
Az
összefoglaló
tájékoztatás
közzétételének napja:
Az
ajánlattételi
felhívás
megküldésének napja:

GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
7150 Bonyhád, Liget utca 29.
Borászati eszközök beszerzése
15255-0/2018/001
2018/04/03
2018. április 13.

2. AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNY ADATAI
Eljárási cselekmény (a jegyzőkönyv tárgya): ajánlatok bontása közbeszerzési eljárásban

Helyszín:
Időpont:
Jelen vannak:

7150 Bonyhád, Liget utca 29.
2018. év május hónap 4. napja 10 óra 00 perc
Mellékelt jelenléti ív szerint

3. AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNY ISMERTETÉSE

A GÁBORHÁZ 2012 Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Ajánlatkérő) részéről dr. Pfeffer Zsolt ügyvezető (a továbbiakban:
Ajánlatkérő képviselője) köszönti a megjelenteket, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
eljárás lebonyolítására és az eljárási cselekmények teljesítésére megbízási szerződésen
alapuló meghatalmazás alapján a Scriptnum Kft. (székhely: 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 16/1.,
képviseli: dr. Pfeffer Zsolt ügyvezető) jogosult.
Ezt követően megkéri a jelenlévőket, hogy a jelenléti ívet írják alá, majd ismerteti, hogy az
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Borászati eszközök beszerzése”
tárgyban, a Kbt. 113. §-a alapján. Az eljárást megindító felhívás 2018. április 13. napján került
megküldésre a 2018. április 3. napján közzétett, 15255-0/2018/001. számú összefoglaló
tájékoztatás alapján 7 (hét) ajánlattevő részére. A közbeszerzési dokumentumok
Ajánlatkérő: Gáborház 2012 Borászati Kft.
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módosítására, és ennek megfelelően az ajánlattételi határidő meghosszabbítására 2018.
április 23. napján került sor. A meghosszabbított ajánlattételi határidőként 2018. május 4.
10:00 óra került megállapításra.
Az Ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig – azaz 2018.
május 4-én 10:00 óráig – 4 (négy) ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
Az Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja a megjelenteket,
hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (általános forgalmi
adó nélkül számítva) a következő (részenkénti bontásban):
A rész megnevezése

A fedezet összege (nettó HUF)

1. rész – tartályok
2. rész – szőlőfeldolgozó és borászati gépek
3. rész – magasnyomású mosó
4. rész – laboreszköz
Összesen:

111.170.000,65.170.000,725.130,7.740.500,185.051.630,-

Az Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 113. § (2) bekezdésében megállapított kötelezettségre
tekintettel ismerteti, hogy az Ajánlatkérő saját kezdeményezésére az alábbi 4 (négy)
gazdasági szereplőnek küldte meg az eljárást megindító felhívást (és a kapcsolódó
dokumentumokat):
1. Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
2. Ajánlattevő neve:

CSÚZIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
6237 Kecel, III. körzet külterület 78/2.

Ajánlattevő címe:

SZERVIN Gépgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
6221 Akasztó, Fő u. 1/b

3. Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:

CPH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
7100 Szekszárd, Bor u. 2.

4. Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:

Agromilk Tech s.r.o.
SK 945 01 Komárno, Dunajské Nábrezie 2530/32

A fenti tájékoztatást követően ajánlatkérő képviselője a beérkezett, zárt és sértetlen
borítékokat felbontja, és – összhangban a Kbt. 68. § (4) bekezdésével – ismerteti az alábbi
adatokat:
1. Ajánlattevő neve:
Szervin Kft.
Ajánlattevő címe:
6221 Akasztó, Fő út 1/b.
Rész(ek), amely(ek)re ajánlatot tett:
2 . r é s z – S z ő l ő f e l d o l g o z ó é s bo r á s z a t i g é p e k
Az értékelési részszempont megnevezése
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)
Ajánlatkérő: Gáborház 2012 Borászati Kft.

Ajánlati elem megnevezése
66.030.000,-
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A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a
hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, max. 60
hónap)
A jótállás időtartama alatt a hibajavítás megkezdése a bejelentéstől
számítva (órák számában meghatározva, min. 4 óra – max. 48 óra)
A jótállás időtartama alatt az ügyfélszolgálattal való közvetlen
kommunikáció
lehetőségét
biztosító
rendelkezésre
állás
(hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt jótállás időtartama alatt a
szüreti időszakban (augusztus 20. – november 15.) 24 órás
időtartamban munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon;
(igen/nem)
A megajánlott termék rendelkezik a következő paraméterrel:
Automata
palacköblítő-töltő-parafadugózó
automata
blokk
kapacitása minimum 1.200 palack/óra, 55-115 mm alkalmazott
palackátmérő esetén (igen/nem)
4. rész – Laboratóriumi eszköz
Az értékelési részszempont megnevezése
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)
A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a
hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, max. 60
hónap)
A jótállás időtartama alatt a hibajavítás megkezdése a bejelentéstől
számítva (órák számában meghatározva, min. 4 óra – max. 48 óra)
A jótállás időtartama alatt az ügyfélszolgálattal való közvetlen
kommunikáció
lehetőségét
biztosító
rendelkezésre
állás
(hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt jótállás időtartama alatt a
szüreti időszakban (augusztus 20. – november 15.) 24 órás
időtartamban munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon;
(igen/nem)
A megajánlott termék rendelkezik a következő paraméterrel:
működési elv: FTIR és 30 másodperc/minta (igen/nem)

0
6

igen

igen

Ajánlati elem megnevezése
7.825.000,0
6

igen

igen

2. Ajánlattevő neve:
Csúziker Kft.
Ajánlattevő címe:
6237 Kecel, III. körzet külterület 78/2.
Rész(ek), amely(ek)re ajánlatot tett:
1. rész – Tartályok
Az értékelési részszempont megnevezése
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)
A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a
hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, max. 60
hónap)
A jótállás időtartama alatt a hibajavítás megkezdése a bejelentéstől
számítva (órák számában meghatározva, min. 4 óra – max. 48 óra)
A jótállás időtartama alatt az ügyfélszolgálattal való közvetlen
kommunikáció
lehetőségét
biztosító
rendelkezésre
állás
(hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt jótállás időtartama alatt a
szüreti időszakban (augusztus 20. – november 15.) 24 órás
időtartamban munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon;
(igen/nem)
A megajánlott termék rendelkezik a következő paraméterrel:
Ajánlatkérő: Gáborház 2012 Borászati Kft.
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Ajánlati elem megnevezése
111.416.000,60
18

igen

igen
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anyagminőség: WNR 1.4301 III. C (igen/nem)
3. Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:

Tempel Kft.
6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.

Rész(ek), amely(ek)re ajánlatot tett:
3. rész – Magasnyomású mosó
Az értékelési részszempont megnevezése
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)
A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a
hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, max. 60
hónap)
A jótállás időtartama alatt a hibajavítás megkezdése a bejelentéstől
számítva (órák számában meghatározva, min. 4 óra – max. 48 óra)
A jótállás időtartama alatt az ügyfélszolgálattal való közvetlen
kommunikáció
lehetőségét
biztosító
rendelkezésre
állás
(hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt jótállás időtartama alatt a
szüreti időszakban (augusztus 20. – november 15.) 24 órás
időtartamban munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon;
(igen/nem)
A megajánlott termék rendelkezik a következő paraméterrel: 30-180
bar és „ECO” üzemmód lehetőség (igen/nem)
4. rész – Laboratóriumi eszköz
Az értékelési részszempont megnevezése
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)
A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a
hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, max. 60
hónap)
A jótállás időtartama alatt a hibajavítás megkezdése a bejelentéstől
számítva (órák számában meghatározva, min. 4 óra – max. 48 óra)
A jótállás időtartama alatt az ügyfélszolgálattal való közvetlen
kommunikáció
lehetőségét
biztosító
rendelkezésre
állás
(hibabejelentés, tanácsadás) a vállalt jótállás időtartama alatt a
szüreti időszakban (augusztus 20. – november 15.) 24 órás
időtartamban munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon;
(igen/nem)
A megajánlott termék rendelkezik a következő paraméterrel:
működési elv: FTIR és 30 másodperc/minta (igen/nem)

Ajánlati elem megnevezése
790.000,12
4

igen

igen

Ajánlati elem megnevezése
8.820.000,24
4

igen

igen

4. Ajánlattevő neve:
CPH Kft.
Ajánlattevő címe:
7100 Szekszárd, Bor u. 2.
Rész(ek), amely(ek)re ajánlatot tett:
3. rész – Magasnyomású mosó
Az értékelési részszempont megnevezése
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)
A kötelezően vállalandó 12 hónap időtartamon felüli jótállás (a
hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, max. 60
hónap)
A jótállás időtartama alatt a hibajavítás megkezdése a bejelentéstől
számítva (órák számában meghatározva, min. 4 óra – max. 48 óra)
Ajánlatkérő: Gáborház 2012 Borászati Kft.
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Ajánlati elem megnevezése
710.000,18
4
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