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Tisztelt Ajánlattevők!

Az Ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok kiadásával az a célja, hogy a Tisztelt Ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei, az Ajánlattevők a lehető legjobb ajánlatot tehessék meg és az egységes tartalmú ajánlatok előírása könynyítse az értékelés folyamatát. Az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében az Ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az Ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokat, annak mellékleteit figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.

Pécs, 2017. május 23.

Dr. Komlódi András
Ajánlatkérő képviseletében

AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZERVEZET (KAPCSOLATTARTÁSI PONT, TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ, ÉS
AHOVA AZ AJÁNLATOKAT BE KELL NYÚJTANI):
Hivatalos név:
Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Felsőmalom u. 18.
Város/Község: Pécs
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Komlódi András ügyvéd
E-mail: dr.komlodi@t-online.hu

Postai irányítószám: 7621
Telefon:
+36 72 214844
Fax: +36 72 214844

Ország: HU

Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Dr. Komlódi András (lajstromszám: 00228)
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza) IV. emelet 402.
Kapcsolattartási pont: Holczhauser András ügyvezető
Telefon/Fax: +36 1 460 6925
E-mail: ginop@hunsail.hu
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I. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét (ellenőrző lap) a felolvasólapot követően az ajánlatban is szerepeltessék és jelöljék X-szel, hogy
az ajánlat az adott dokumentumot tartalmazza-e!

Példányszám (papír alapon: 1 eredeti példány; valamint scannelve: CD-n
vagy DVD-n, pdf formátumban)
Feliratok (külső boríték, ajánlat borítólapja)
Tartalomjegyzék, folyamatos lapszámozás
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő) eredeti példányban.
Ellenőrző lap
Aláírási címpéldány (adott esetben meghatalmazás) eredeti vagy egyszerű
másolati példányban (közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett). {Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolásra került a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás eredeti
vagy egyszerű másolati példánya}.
Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdései
tekintetében)
Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseire,
Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel)
Tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó
nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) alpontjaira - adott esetben, nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén:
10. § (1) bekezdés g) pont gb)-gc) alpontjaira - tekintettel)
{Adott esetben: Öntisztázást alátámasztó jogerős határozat a kizáró okok
vonatkozásában (Kbt. 64. §-ára tekintettel) eredeti vagy egyszerű másolati
példánya.}
Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 66. § (6) bekezdésére tekintettel)
Teljességi nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
(Kbt. 66. § (2) bekezdésére tekintettel)
KKV besorolására vonatkozó nyilatkozata Ajánlattevőnek (Kbt. 66. § (4)
bekezdésére tekintettel)
Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 44. §-ára tekintettel)
{Adott esetben: Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodás - további
információ: Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-a,
Kbt. 65. § (6) bekezdése és a Kbt. 115. § (4) bekezdése}.
{Adott esetben: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrásainak igénybevételére vonatkozó szerződés vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalást tartalmazó okirat eredeti vagy egyszerű másolati
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példányban (további információ: Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései; Ajánlattevői
nyilatkozat erőforrás igénybe vételére vonatkozóan eredeti példányban}.
Nyilatkozat a következőkre vonatkozóan eredeti vagy egyszerű másolati
példányban:
Csatolja az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját – vagy annak meghatározott részét- (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi,
a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése
nem szükséges.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
felelnek meg:
igen / nem1.
(Azon követelménynek, amelynek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében Ajánlattevők közül az egyik felel meg- Kbt. 65. § (6) bekezdése).
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők más szervezet
kapacitására támaszkodva felelnek meg:
igen / nem2
(Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is).
Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §ában foglaltak szerint igazolja:
igen/nem3.
Nyilatkozat és igazolás a következőkre vonatkozóan eredeti vagy egyszerű
másolati példányban:
Csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban valamennyi
pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
felelnek meg:
igen / nem4.
(Azon követelménynek, amelynek értelemszerűen kizárólag egyenként vo1
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natkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében Ajánlattevők közül az egyik felel meg- Kbt. 65. § (6) bekezdése).
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők más szervezet
kapacitására támaszkodva felelnek meg:
igen / nem1
(Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is).
Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §ában foglaltak szerint igazolja:
igen/nem2.
Nyilatkozat a következőkre vonatkozóan eredeti vagy másolati példányban:
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb
közbeszerzés tárgya (I-IV. rész esetén kishajók, V. rész: edzőmotoros kishajók, VI. rész: személyszállító kisbusz) szerinti szállításról szóló nyilatkozatát,
vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást a Korm. rendelet 23. §
szerint.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
felelnek meg:
igen / nem3.
(Azon követelménynek, amelynek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében Ajánlattevők közül az egyik felel meg- Kbt. 65. § (6) bekezdése).
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők más szervezet
kapacitására támaszkodva felelnek meg:
igen / nem 4
(Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is).
Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §ában foglaltak szerint igazolja:
igen/nem.
{Adott esetben: Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlat1
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tevő általi felelős fordításai eredeti vagy egyszerű másolati példányban}.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozat.
Szakmai ajánlat (felhívás IV.3.4. 9. pont alapján)
{Adott esetben: Egyéb fontosnak tartott információ}.
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II. Az ajánlattevők részére szükséges információról szóló tájékoztató
1. Ajánlatkérő
Hivatalos név:
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Zákonyi Ferenc utca 8.
Város/Község: Balatonfüred
Postai irányítószám: 8230
Kapcsolattartási pont:
Telefon:
Holczhauser András ügyvezető
+36 1 460 6925
E-mail: ginop@hunsail.hu

Ország: HU

2. Ajánlattétellel kapcsolatos információ az alábbi címen szerezhető be:
Hivatalos név:
Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Felsőmalom u. 18.
Város/Község: Pécs
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Komlódi András ügyvéd
E-mail: dr.komlodi@t-online.hu

Postai irányítószám: 7621
Telefon:
+36 72 214844
Fax: +36 72 214844

Ország: HU

3. Az ajánlattétel költségei
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket Ajánlattevőnek kell viselnie. A jelen közbeszerzési eljárás eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől
függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
4. A közbeszerzési dokumentumok használata
Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a közbeszerzési dokumentumok másolásához. A másolásra
csak akkor van lehetőség, ha az kizárólag az Ajánlattevő részére az ajánlat elkészítéséhez
szükséges. A Kapacitás szervezetek, Alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a közbeszerzési dokumentumok más, egyéb
módon történő felhasználásához, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez.
5. Szerződéses feltételek
A szerződést az Ajánlatkérő a nyertesként kihirdetett Ajánlattevővel az eljárást megindító
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a szerződéses feltételekben és az ajánlatban szereplő tartalommal köti meg, figyelemmel a benyújtott ajánlat elemeire is. A nyertes
ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletté válik. Jelen eljárás szerződéses feltételeit külön dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a szerződéses feltételekre vonatkozó nyilatkozatot csatolják ajánlatukhoz. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a végleges szerződés szövegezése
formai szempontból eltérhet!
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6. Kiegészítő tájékoztatás
Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban írásban (fax: +36 72214844 vagy e-mail:
dr.komlodi@t-online.hu és egyben a ginop@hunsail.hu) kérhetnek kiegészítő tájékoztatást.
A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő az Ajánlattevői kérdésekre vonatkozó kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adja meg. Ajánlattevők ennek figyelembe
vételével küldjék meg Ajánlatkérő számára a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdéseiket. Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében
feltett kérdéseiket lehetőleg a fax és e-mail elérhetőségre (szerkeszthető formában is) megküldeni szíveskedjenek.
7. Az ajánlatok benyújtásának határideje, címe és módja:
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. június 0208. 11:00 óra.
Az ajánlatok benyújtásának címe: Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. (1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza) IV. emelet 402.
Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot idejében benyújtottnak, ha az határidőben beérkezett
a megjelölt címre. Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidőn túl postán, illetve futárral érkező ajánlatot az Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbontja, az elkésett ajánlatról külön jegyzőkönyv készül. Az ajánlattételi határidő lejárta után
benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.
Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
Az ajánlat formai követelményei:
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy darab eredeti példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „MVA Nonprofit Kft – Olimpiai
felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”, „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor
bontható fel!” feliratokkal ellátva kell beadni Magyar Vitorlás Akadámia Nonprofit Kft.
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (MVSZ székház), IV. emelet, tárgyaló) Titkárság címre.
Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példány scannelt, pdf formátumban CD-re vagy DVD-re
írt fájlját is kéri az ajánlat mellékleteként benyújtani. Amennyiben az eredeti, valamint az
elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti
nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
Egyéb formai előírások az ajánlatokra vonatkozóan: az eredeti írásbeli példányt zsinórral,
lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első vagy hátsó laphoz rögzíteni kell, a
matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az oldalszámozás 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
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kell, de lehet számozni. Az ettől kismértékben eltérő számozás (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogadott, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket
kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján
megtalálhatóak. 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. Az eredeti papír alapú példányról készült scannelt, pdf
formátumú fájlt vagy fájlokat CD-re vagy DVD-re írva kell csatolni. Több fájl esetén a fájlok
neve lehetőleg a papír alapú példány oldalszámozását tükrözze.

8. Fizetési feltételek
Ajánlatkérő a szerződés szerinti vételárat díjat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapján
teljesíti. A Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítés során, valamennyi
eszköz maradéktalan leszállítását követően. A számlák benyújtásának feltétele ajánlatkérő
által a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján kiállított teljesítésigazolás.
Előleg-fizetés: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás (teljes nettó ajánlati ár) 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének
lehetőségét biztosítja. Az előleg fizetését ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás
pénzneme a magyar forint (HUF).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően.
További információ a szerződéses feltételekben.
Kbt. kifizetésre vonatkozó releváns rendelkezései:
135. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
írásban köteles nyilatkozni.

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 11/78.

(2) Építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a
szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be,
az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
(3) Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérőként szerződő fél amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben
foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amenynyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:
Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint visszatartja.
(6) Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben
csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
(7) Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két
hónapot meghaladja, az ajánlatkérő köteles a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de
legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani. Az előleg
fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben az ajánlatkérő nem teheti függővé a szerződő
fél részéről biztosíték nyújtásától.
136. § (1) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a nyertes ajánlattevő
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a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
Ptk. kifizetést érintő szabályozása:
6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje]
(1) Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a
pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított
harminc napon belül kell teljesíteni. Ha a pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóság, a szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén pénztartozását a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc
napon belül köteles teljesíteni, ebben az esetben a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között érvényes megállapodás tárgyát.
(2) A jogosult teljesítésétől számított harminc napon belül kell teljesíteni a pénztartozást, ha
a) a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvétele a jogosult teljesítését
(vállalkozási szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezését) megelőzte;
b) nem állapítható meg egyértelműen a jogosult fizetési felszólítása vagy számlája kézhezvételének időpontja; vagy
c) a kötelezettnek fizetési felszólítás vagy számla bevárása nélkül teljesítenie kell fizetési kötelezettségét.
Art. előírásai:
36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a
továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló
vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett
alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet,
ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30
napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban
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álló vállalkozó.
(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a
kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés
és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.
(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása
vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes
igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő
köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem
keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége,
ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az
esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll.
(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az
adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés
lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül
az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik,
a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás
egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt
vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.
(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró
más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal
az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a
teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.
(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges
felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.
(9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett
tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett.
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9. Értékelési szempontok:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján: legjobb ár-érték arányú ajánlat.
Az I-V. rész esetén:
Bírálati szempont
1.
2.
3.

Ajánlati ár
Jótállás időtartama (12-36 hónap)
Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra)

Súlyszám
70
20
10

1. részszempont (ajánlati ár):
A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő fordított arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy
pontosságig, a kerekítés általános szabályai szerint), az alábbi pontszámítási képlet alapján.

azaz

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

2. részszempont (jótállás időtartama, 12-36 hónap)
A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy pontosságig, a kerekítés általános szabályai szerint), az alábbi pontszámítási képlet alapján:
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A 12 hónapot el nem érő vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 12 hónapot tartalmazó
vállalás a minimális 1 pontot, a 36 hónap és azt meghaladó vállalás a maximális 100 pontot
kapja.
3. részszempont (Hibaelhárítás megkezdésének időpontja):
A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő fordított arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy
pontosságig, a kerekítés általános szabályai szerint), az 1. részszempontnál ismertetett
pontszámítási képlet alapján. A 36 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen,
a 36 órát tartalmazó vállalás a minimális 1 pontot, a 8 óra, és annál rövidebb időtartamú
vállalás a maximális 100 pontot kapja.
A VI. rész esetén:
1. részszempont (ajánlati ár):
A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb
ajánlathoz történő fordított arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy pontosságig, a kerekítés általános szabályai szerint), az előző pont 1. résznél ismertetett pontszámítási
képlet alapján.
2. részszempont Üzemanyag fogyasztás (kombinált, l/100 km):
A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb
ajánlathoz történő fordított arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy pontosságig, a kerekítés általános szabályai szerint), az előző pont 1. résznél ismertetett pontszámítási
képlet alapján.
3. részszempont (Káros anyag kibocsátás (g/km):
A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb
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ajánlathoz történő fordított arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegy pontosságig, a kerekítés általános szabályai szerint), az előző pont 1. résznél ismertetett ismertetett
pontszámítási képlet alapján.
VII-IX. rész esetén:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. §
(5) bekezdés szerint ajánlatkérő számára a beszerzendő termék olyan áru, amely csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az ajánlattevőnek az ajánlati ár meghatározásakor figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit is. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megajánlani.
10. Tájékozódási kötelezettség
Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerinti tájékoztatás:
Az ajánlattevőnek - a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének megfelelően - tájékozódnia kell azon a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, és amelyeknek a teljesítés helyén
és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények
fentiek szerint elérhető követelményeinek nem megfelelő ajánlat érvénytelen.
Az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást az alábbi szervezetektől kaphat:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postai cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36-1-795-1400
Telefax: +36-1-795-0716
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1051 Budapest, Arany János u. 25.,
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-258
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III. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták
1. Külső boríték címzési mintája

„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése –közbeszerzés”
„Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”

2. Az ajánlat borítólapjának mintája

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
AJÁNLAT
ELŐLAP
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

..................., 2017. június hó …... napja
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3. Felolvasólap
Ajánlat tárgya: Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése
Ajánlattevő cégneve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
FELOLVASÓLAP
A KÉ 7087/2017. számú, „Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásra az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk és az alábbi ajánlatot tesszük.
I. rész: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése Érdi Mária részére:
1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

… <számmal> HUF, azaz
….<betűvel> forint

2.

Jótállás időtartama

… hónap, azaz … hónap

3.

Hibaelhárítás megkezdésének időpontja

…. óra, azaz … óra

II. rész: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése a Gyapjas testvérek részére
1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

… <számmal> HUF, azaz
….<betűvel> forint

2.

Jótállás időtartama

… hónap, azaz … hónap

3.

Hibaelhárítás megkezdésének időpontja

…. óra, azaz … óra

III. rész: Vitorlás hajó k és felszerelései beszerzése Berecz Zsombor részére
1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

… <számmal> HUF, azaz
….<betűvel> forint

2.

Jótállás időtartama

… hónap, azaz … hónap

3.

Hibaelhárítás megkezdésének időpontja

…. óra, azaz … óra

IV. rész: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése a Vadnai testvérek részére
1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

… <számmal> HUF, azaz
….<betűvel> forint

2.

Jótállás időtartama

… hónap, azaz … hónap

3.

Hibaelhárítás megkezdésének időpontja

…. óra, azaz … óra
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V. rész: 2 db edzőmotoros kishajó teljes felszereltséggel, 70 lóerős motorral, hozzá tartozó
utánfutóval
1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

… <számmal> HUF, azaz
….<betűvel> forint

2.

Jótállás időtartama

… hónap, azaz … hónap

3.

Hibaelhárítás megkezdésének időpontja

…. óra, azaz … óra

VI. rész: 3 db legalább 8 fős személyszállító kisbusz
… <számmal> HUF, azaz
….<betűvel> forint

1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

2.

Üzemanyag fogyasztás (kombinált, l/100 km)

… liter/100 km, azaz … liter száz
kilométerenként

3.

Káros anyag kibocsátás (g/km)

…. g/km, azaz … gramm kilométerenként

VII. rész: Vitorlás felszerelések (1) beszerzése Berecz Zsombor részére
1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

… <számmal> HUF, azaz
….<betűvel> forint

VIII. rész: Vitorlás felszerelések (2) beszerzése Berecz Zsombor részére
1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

… <számmal> HUF, azaz
….<betűvel> forint

IX. rész: Vitorlás felszerelések (3) beszerzése Berecz Zsombor részére
1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

… <számmal> HUF, azaz
….<betűvel> forint

X. rész: Vitorlás felszerelések (4) beszerzése Berecz Zsombor részére
1.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

… <számmal> HUF, azaz
….<betűvel> forint
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Az ajánlati ár tartalmaz minden olyan költségtényezőt, melyek szükségesek a teljes közbeszerzési dokumentumok szerinti árubeszerzés rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítására.

Kelt: …………………………………., ….. ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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4. Nyilatkozat minták
Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. képviseletre jogosult
tagja felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társasággal szemben a Kbt. 25. § (3)-(4)
bekezdéseiben foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy:
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a köztársasági elnök,
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
c) a Kormány tagja,
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
e) a legfőbb ügyész,
f) az Alkotmánybíróság elnöke,
g) az Állami Számvevőszék elnöke,
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
vezetője, vagy
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke
j)-m)
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója
tulajdonában álló szervezet.
Kelt: …………………………………., ….. ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________
Ajánlattevő/ alvállalkozó/ alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő1 cégszerű aláírása
1

Az aláírt nyilatkozat értelem szerint töltendő ki.
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Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat1

Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. képviseletre jogosult
tagja felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társasággal szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő,
aki:
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
1

Bővebb információ a kizáró okok igazolására vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) kormányrendelet 17. §-ában.
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d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy
amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott
döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél
nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis
nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett
volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig;
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k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül
nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a
gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az
EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a
bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C.
§ (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén
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bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali
jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak
egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja,
illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy a Társaság nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: …………………………………., …… ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________
Ajánlattevő/ alvállalkozó/ alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő1 cégszerű aláírása

1

Az aláírt nyilatkozat értelem szerint töltendő ki.

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 26/78.

Tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó nyilatkozat

Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. képviseletre jogosult
tagja felelősségem tudatában nyilatkozom az alábbiakról a Társaság vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 8. § i)
pont ib)-ic) alpontjaiban előírtak alapján:

I. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a Társaságot
A: nem jegyzik szabályozott tőzsdén / B: szabályozott tőzsdén jegyzik1
A: tekintettel arra, hogy a Társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény - továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény - 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)2 alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
- név: ……… (állandó lakóhely: …………….)
- név: ……… (állandó lakóhely: …………….)

1

Megfelelő rész aláhúzandó. Amennyiben a B pont a releváns, az A pont szerinti információk a tulajdonosokra
vonatkozóan törölhetőek a nyilatkozatból.

2

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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vagy
- a Társaságnak nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa.
II. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a Társaságban
nincs / van1
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a Társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:
- cégnév (székhely: …………)
- cégnév (székhely: …………)
A megnevezett cégek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb és kc) alpontjában
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Kelt: …………………………………., ……. ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1

Amennyiben nincs a Társaságban a hivatkozottak szerinti cég, a cégnevekre vonatkozó információk törölhetőek.
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{Adott esetben: Öntisztázást alátámasztó jogerős határozat a kizáró okok vonatkozásában
(Kbt. 64. §-ára tekintettel) eredeti vagy egyszerű másolati példánya.}
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Alvállalkozók1 igénybevételére vonatkozó nyilatkozat

Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. képviseletre jogosult
tagja felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdésére tekintettel „Olimpiai
felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan,
hogy a Társaság

a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván/nem kíván igénybe venni2
Közbeszerzés azon munkarésze, melyet az alvállalkozó teljesít: ………………..

b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat:
- ………………….…… név, (székhely: ……………….…….)
- ………………….…… név, (székhely: ……………….…….)

Kelt: …………………………………., …… ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1

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;
Az alvállalkozókkal kapcsolatban Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 36. §-ában és a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakat is.
Tekintettel a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra, az alvállalkozói teljesítés összesített aránya
nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további
közreműködőt!

2

Megfelelő rész aláhúzandó.
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Teljességi nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére
és teljesítésére, kért ellenszolgáltatásra

Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. képviseletre jogosult
tagja felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (2) bekezdésére tekintettel „Olimpiai
felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan,
hogy a Társaság az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok feltételeit megismerte és elfogadta, a szerződéstervezetet elfogadja, nyertessége esetén a szerződés megkötését és teljesítését vállalja az ajánlata felolvasólapján szereplő kért ellenszolgáltatásért.

Kelt: …………………………………., ……... ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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KKV besorolására vonatkozó nyilatkozat

Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. képviseletre jogosult
tagja felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy a
Társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint1:

a)

mikrovállalkozásnak minősül

b)

kisvállalkozásnak minősül

c)

középvállalkozásnak minősül

d)

nem minősül KKV-nak

Kelt: …………………………………., 2015. ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1

3. § (1) KKV-nak [tehát középvállalkozásnak] 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.
További információ a KKV minősítés meghatározására vonatkozóan: 2004. évi XXXIV. törvény 4-5. §-ai.
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Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat1
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. képviseletre jogosult
tagja felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 44. §-ára tekintettel „Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság ajánlatában
a ………….. oldalon szereplő iratok
a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:47. §-a szerinti üzleti titoknak2 (védett
ismeretnek) minősülnek. Az üzleti titkot tartalmazó iratok kizárólag olyan információkat tartalmaznak, amelyek nyilvánosságra hozatala a Társaság üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okozna.
- A: A Társaság az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített iratokhoz az előírt
indokolást a ……… oldalon csatolta,
amelyben részletesen alátámasztásra került, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna a Társaság számára aránytalan sérelmet. Az
indokolás nem az általánosság szintjén került megfogalmazásra.
- B: Az üzleti titkot tartalmazó iratok megjelölésekor figyelembe vételre került, hogy a Társaság nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen:

1

Ajánlattevő jelen nyilatkozatot abban az esetben is köteles csatolni, amennyiben az ajánlata nem tartalmaz
üzleti titkot (nemleges nyilatkozat).

2

2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)]

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból
készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné,
feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket
képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy
az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez
a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy
b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján
jutott hozzá.
(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet
harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.
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a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése1 szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) a Társaság által az alkalmasság igazolása körében bemutatott szakemberekre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott építési beruházások leírását, ide nem értve a leírásnak azt
a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokra vonatkozó meghatározott feltételek a Társaság által igazoltan fennállnak,
- C: A Társaság tudomásul veszi, hogy nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a B pontban megjelöltek alá
nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Kelt: …………………………………., ……. ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1

Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés,
illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és
önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel,
annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az
adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve
hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
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{Adott esetben: Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodás}
Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy közös ajánlattétel esetén az alábbiakat
vegyék figyelembe, tekintettel a Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-a,
Kbt. 65. § (6) bekezdése és a Kbt. 115. § (4) bekezdése rendelkezéseiben foglaltakra.
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
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 Kbt. 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 közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
{Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban:
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja}.
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.
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.
Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiek figyelembe vételével nyújtsák
be adott esetben a közös ajánlattételre vonatkozó megállapodásuk eredeti, a közös ajánlattevők által aláírt példányát.
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{Adott esetben: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrásainak igénybevételére vonatkozó szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó
okirat eredeti vagy egyszerű másolati példányban}
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdéseiben foglaltakra erőforrás igénybevételének esetére:
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. Tekintettel erre, 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.
A szakember - végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a releváns részét, amelyhez e kapacitásokra szükség van!
Ajánlatkérő arra kéri továbbá a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a Kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet erőforrásainak igénybevételére vonatkozó szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat tartalmazza legalább a jelen eljárás
megnevezését, továbbá azon alkalmassági követelményt, amely jelen eljárásban előírásra
kerül és amelyet a Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet fog biztosítani a szerződés
teljesítése során.
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{Adott esetben: Ajánlattevői nyilatkozat erőforrás igénybe vételére vonatkozóan1}

Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. képviseletre jogosult
tagja felelősségem tudatában nyilatkozom „Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság a ……………… Kapacitásszervezet (székhely: ……………….) által rendelkezésre bocsátott ………….. alkalmassági követelmény (eljárást megindító felhívás III.1.2.) P1., P2. és III.1.3.) M1. pontja ) igazolása érdekében a szervezet megjelölt erőforrására támaszkodik.
Az ajánlatban csatolásra került 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.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a
Ptk. 6:419. §-ában2 foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Kelt: …………………………………., …... ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1 A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg az építési beruházás releváns részét, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara névjegyzékében
szereplés szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet
valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt alá kell támasztania.
2 A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre. Ez a szabály a kötelezett és a kezesek együttes perlését nem gátolja.

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 37/78.

NYILATKOZAT
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont tekintetében
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Alulírott…………………………………………

mint

a(z)……………………………………

(székhely:

………………………………………) cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott1 képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő adózott eredménye az Eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül legalább kettő évben pozitív vagy nulla volt.

A nyilatkozat mellékletét képezi az eljárás megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóinak (mérleg,
eredmény-kimutatás) egyszerű másolata. 2
A 19. § (2) bekezdés szerinti körülmény fennállása esetén3 az árbevételünk a működés időtartama alatt az alábbiak szerint alakult:
Vizsgált időszak

I-IV. rész: Kishajók szállításából
származó nettó árbevétel (HUF)

Működés megkezdésének időpontjától – az
ajánlattételi határidő lejártának napjáig

Vizsgált időszak

…………………………. HUF
V. rész: edzőmotoros kishajó és/vagy
utánfutók szállításából származó nettó árbevétel (HUF)

Működés megkezdésének időpontjától – az
ajánlattételi határidő lejártának napjáig

Vizsgált időszak

1

…………………………. HUF
VI. rész: Személyszállító kisbusz szállításából származó nettó árbevétel
(HUF)

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
Amennyiben a céginformációs szolgáltat honlapján nem szerepel. .
3 Csak az abban foglalt az esetben kell kitöltni, az adott részre vonatkozóan!
2
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…………………………. HUF
VII-X. rész: árboc és/vagy vitorla szállításából szállításából származó nettó
árbevétel (HUF)

Vizsgált időszak

Működés megkezdésének időpontjától – az
ajánlattételi határidő lejártának napjáig

…………………………. HUF

Kelt: …………………………………., …... ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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Nyilatkozat
pénzügyi intézményektől
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont tekintetében
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Alulírott …. ügyvezető, mint a …. társaság (székhely: ….) Ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet1 képviseletében - az ajánlatkérési dokumentációban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után –
nyilatkozom, hogy társaságunk kizárólag az alábbi pénzügyi intézmény(ek)nél vezet pénzforgalmi számlát, mely összes pénzügyi intézménytől származó igazolást az ajánlatunkban csatoltuk:
Sorszám

Számlavezető pénzügyi
intézmény neve

Pénzforgalmi jelzőszám

1.
2.
Stb.

Igazolás csatolva
az….oldalon
…
…
…

Társaságunk az érintett időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12
hónap) az alábbi pénzügyi intézménynél vezetett számlát, mely megszüntetésre került:2
Sorszám

Számlavezető pénzügyi
intézmény neve

Pénzforgalmi jelzőszám

1.
2.
Stb.

Igazolás csatolva
az….oldalon
…
…
…

Kelt: …………………………………., …... ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1
2

megfelelő megjelölendő
amennyiben ilyen történt, az adatokat megadni szükséges
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NYILATKOZAT
a referenciákról
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Alulírott …. ügyvezető, mint a …. társaság (székhely: ….) Ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet1 képviseletében a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után –
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy társaságunk az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban az alábbi, a beszerzés tárgyával azonos, vagy azzal egyenértékű referenciáival
rendelkezik:
I. rész tekintetében:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe
Kapcsolattartó
neve, elérhetősége

A szállítás tárgya,
mennyisége2

Ellenszolgáltatás Teljesítés
összege
ideje
( nettó HUF)
(-tól, -ig)

A teljesítés
az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

Ellenszolgáltatás Teljesítés
összege
ideje
( nettó HUF)
(-tól, -ig)

A teljesítés
az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

1.
2.
3.
II. rész tekintetében:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe
Kapcsolattartó
neve, elérhetősége

A szállítás tárgya,
mennyisége 3

1.
2.
3.
1

megfelelő megjelölendő
A felhívás III.1.3. M1. pontjában részletezettnek megfelelően, az alkalmasság igazolásának egyértelműen ki
kell derülnie a szerződés tárgyának meghatározásából, leírásából
3
A felhívás III.1.3. M1. pontjában részletezettnek megfelelően, az alkalmasság igazolásának egyértelműen ki
kell derülnie a szerződés tárgyának meghatározásából, leírásából
2

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 41/78.

III. rész tekintetében:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe
Kapcsolattartó
neve, elérhetősége

A szállítás tárgya,
mennyisége 1

Ellenszolgáltatás Teljesítés
összege
ideje
( nettó HUF)
(-tól, -ig)

A teljesítés
az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

Ellenszolgáltatás Teljesítés
összege
ideje
( nettó HUF)
(-tól, -ig)

A teljesítés
az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

Ellenszolgáltatás Teljesítés
összege
ideje
( nettó HUF)
(-tól, -ig)

A teljesítés
az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

1.
2.
3.
IV. rész tekintetében:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe
Kapcsolattartó
neve, elérhetősége

A szállítás tárgya,
mennyisége 2

1.
2.
3.

V. rész tekintetében:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe
Kapcsolattartó
neve, elérhetősége

A szállítás tárgya,
mennyisége 3

1.
2.
3.
VI. rész tekintetében:

1

A felhívás III.1.3. M1. pontjában részletezettnek megfelelően, az alkalmasság igazolásának egyértelműen ki
kell derülnie a szerződés tárgyának meghatározásából, leírásából
2
A felhívás III.1.3. M1. pontjában részletezettnek megfelelően, az alkalmasság igazolásának egyértelműen ki
kell derülnie a szerződés tárgyának meghatározásából, leírásából
3
A felhívás III.1.3. M1. pontjában részletezettnek megfelelően, az alkalmasság igazolásának egyértelműen ki
kell derülnie a szerződés tárgyának meghatározásából, leírásából
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Ellenszolgáltatás Teljesítés
összege
ideje
( nettó HUF)
(-tól, -ig)

A teljesítés
az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

Ellenszolgáltatás Teljesítés
összege
ideje
( nettó HUF)
(-tól, -ig)

A teljesítés
az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

A szállítás tárgya,
mennyisége 3

Ellenszolgáltatás Teljesítés
összege
ideje
( nettó HUF)
(-tól, -ig)

A teljesítés
az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

A szállítás tárgya,
mennyisége 4

Ellenszolgáltatás Teljesítés
összege
ideje

A teljesítés
az előírások-

A szállítás tárgya,
mennyisége 1

1.
2.
3.
VII. rész tekintetében:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe
Kapcsolattartó
neve, elérhetősége

A szállítás tárgya,
mennyisége 2

1.
2.
3.
VIII. rész tekintetében:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe
Kapcsolattartó
neve, elérhetősége

1.
2.
3.
IX. rész tekintetében:
#
1

A szerződést
kötő másik fél

A felhívás III.1.3. M1. pontjában részletezettnek megfelelően, az alkalmasság igazolásának egyértelműen ki
kell derülnie a szerződés tárgyának meghatározásából, leírásából
2
A felhívás III.1.3. M1. pontjában részletezettnek megfelelően, az alkalmasság igazolásának egyértelműen ki
kell derülnie a szerződés tárgyának meghatározásából, leírásából
3
A felhívás III.1.3. M1. pontjában részletezettnek megfelelően, az alkalmasság igazolásának egyértelműen ki
kell derülnie a szerződés tárgyának meghatározásából, leírásából
4
A felhívás III.1.3. M1. pontjában részletezettnek megfelelően, az alkalmasság igazolásának egyértelműen ki
kell derülnie a szerződés tárgyának meghatározásából, leírásából
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(-tól, -ig)

nak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

1.
2.
3.
X. rész tekintetében:

#

A szerződést
kötő másik fél
neve, címe
Kapcsolattartó
neve, elérhetősége

A szállítás tárgya,
mennyisége 1

Ellenszolgáltatás Teljesítés
összege
ideje
( nettó HUF)
(-tól, -ig)

A teljesítés
az előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(Igen/nem)

1.
2.
3.

Kelt: …………………………………., …... ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1

A felhívás III.1.3. M1. pontjában részletezettnek megfelelően, az alkalmasság igazolásának egyértelműen ki
kell derülnie a szerződés tárgyának meghatározásából, leírásából
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Referenciaigazolás minta

Teljesítést igazoló neve:
címe
Referenciát adó személy elérhetősége:
(cím, telefonszám, e-mail cím):

………………
:………………

Szerződő fél neve:
Székhelye:
Teljesítés ideje (-tól, -ig):
A szállítás tárgya. mennyisége:

………………
………………
……………….
………..………

Ellenszolgáltatás összege:
A korábbi szerződésre utaló más adat:

…………………
………………

…………………

A teljesítés az előírásoknak, illetve a szerződésnek megfelelően történt-e:…………

Kelt: …………………………………., …... ………………….hó ….. napján

P.H.

________________________________
Cégszerű aláírás
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
„OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSE”
tervezet
mely létrejött egyrészről
Cégnév:
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.
adószám:
25456099-2-19
cégjegyzékszám:
19-09-518222
bankszámlaszám:
10300002-10654194-49020010
képviselő:
Holczhauser András ügyvezető
mint Vevő (a továbbiakban Vevő)
másrészről
Cégnév:
… Társaság
Székhely:
…
Cégjegyzékszám:
…
Adószám:
…
Bankszámlaszám:
…
Képviselő neve, tisztsége:
…
Telefonszámok:
..
mint Eladó (a továbbiakban Eladó)
között a mai napon és alulírott helyen az alábbi feltételekkel:
1./Előzmények:
1.1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Vevő a Kbt. KÉ 7087/2017. számon a Kbt. Harmadik rész
szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök
beszerzése” tárgyában, amely eljárás [szerződéskötéskör kiegészítendő] részének nyertese az Eladó lett. Ennek megfelelően a felek az alábbi szerződést kötik meg egymással.
1.2. A jelen szerződés létrejöttének alapját az eljárást megindító felhívás, az ajánlatok kidolgozására
adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Eladó ajánlata alkotja. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve független attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét
képezi.
1.3. Jelen szerződés a 65418/2016. iktatószámú Támogatói Okirattal az Emberi Erőforrások Minisztérium, mint Támogató az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló
1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat szerinti támogatásból valósul meg.
2./ A szerződés tárgya, a teljesítés helye:
2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elad, a Vevő
pedig megvásárol a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása [szerződéskötéskör kiegészítendő] részében, a vonatkozó műszaki leírásban, kiegészítő tájékoztatásban és az ajánlatban
részletesen meghatározott műszaki leírásában meghatározott feltételeknek megfelelő és az Eladó ajánlatában meghatározott [szerződéskötéskör kiegészítendő] darab új eszközt (továbbiakban: Eszköz) a közbeszerzési eljárás [szerződéskötéskör kiegészítendő] részének műszaki leírásában meghatározott felszereltséggel a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerző-
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désben meghatározott vételár ellenében. A vételár tartalmazza a meghatározott eszközök beszerzését, teljesítés helyére történő szállítását, összeszerelését, üzembe helyezését és a megajánlott jótállási idő alatt a javítások elvégzését.
A szerződés tárgyát képező eszköz specifikációját az 1. számú melléklet tartalmazza.
Felek rögzítik, hogy új eszköznek minősül az az eszköz, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
2.2. Az Eladó kijelenti, hogy az általa szállított Eszköz mindenben megfelel a Vevő elvárásainak a
megajánlott berendezés magyarországi üzembe helyezéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezzenek. Eladó szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező eszközök megfelel a vonatkozó
európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályoknak,
szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
2.3. Eladó kártalanítja a Vevőt minden harmadik személy olyan szabadalom- védjegy-, vagy egyéb
jogi követelésével szemben, amely a szerződésben meghatározott szállítással kapcsolatos.
2.4. A szerződés keretében leszállított Eszköznek meg kell felelniük a szabványoknak, rendelkezniük
kell az előírt kellékekkel, műszaki paraméterekkel, rendeltetésszerű használatra alkalmas minőségűnek kell lenniük.
2.5. Az Eladó által végzett teljesítésnek, valamint az általa beszerzett és leszállított valamennyi Eszköznek meg kell felelnie a hazai normáknak, ki kell elégítenie vonatkozó előírásokat. Az Eladó
mindezekért a Ptk-ban foglalt szabályok szerint szavatossági felelősséggel tartozik.
2.6

A teljesítés helye: Vevő székhelye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás
Központ kikötő.

3./ Ellenérték
3.1. Az Eladó a szerződés tárgyát képező Eszközök ellenértékeként összesen nettó [szerződéskötéskör kiegészítendő],- Ft, … forint +Áfa, azaz bruttó …,- Ft illeti meg.
3.2. A kifizetés feltételei: Vevő a szerződés szerinti vételárat díjat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése
alapján teljesíti. Eladó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítés során, valamennyi eszköz maradéktalan leszállítását követően. A számlák benyújtásának feltétele Vevő által a Kbt. 135. §
(1) bekezdés alapján kiállított teljesítésigazolás.
Előleg-fizetés: Vevő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás (teljes nettó ajánlati ár) 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja. Az előleg fizetését Vevő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.
3.3. Az Eladó által megajánlott Eszköz ellenértéke minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amely megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, az
átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, a jótállási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Eladó a Vevőtől további díjazásra nem tarthat igényt.
3.4. A felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján teljesítéshez kapcsolódóan az Eladó és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden
további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000. forintot meghaladó kifizetésénél a Vevő, valamint a kifi-
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zetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért-visszatartási kötelezettség nélkülabban az esetben fizetheti, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog
szerinti alvállalkozó.
A kifizetést teljesítőnek a szerződésben írásban tájékoztatni kell az alvállalkozót arról, hogy a
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik.
A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy
megküldése utána a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást,
a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha
jelen pontban részletezett tájékoztatást, mint alvállalkozó nem kapta meg.
Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes
adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás
szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelésarányosan átadja a vámhatóságnak. A kifizetést
teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség
alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező
fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
3.5. Az Eladó tudomásul veszi, hogy
a) 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 megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről
az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
3.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 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
tekintetében fennáll a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.
4./ A teljesítés határideje
4.1.

A beszerzés tárgyát képező berendezés leszállításának, üzembe helyezésének határideje:
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szerződéskötéstől számított 120 nap. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Szerződés
keretében köteles az eszközöket a megjelölt határidőig üzembe helyezni és az eszközöket
üzembe helyezve (hajólevél), a szükséges hatósági jelzésekkel ellátva (lajstromba vétel) a
Vevőnek átadni (teljesítés időpontja). Vevő előteljesítést elfogad.
4.2.

Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó jogosult a teljesítési határidőn belül bármikor
teljesíteni, köteles azonban a teljesítés pontos időpontjáról a Vevő kapcsolattartóját 5 nappal
korábban írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért az Eladó felelős.

5./ Az Eladó kötelezettségei a teljesítés során:
5.1.

Az Eladó köteles a szerződés megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a
szerződéssel összhangban végezni. Köteles szigorúan alkalmazkodni Vevő utasításaihoz
minden olyan ügyben, akár említi a szerződés akár nem, amely a beszerzést érinti, vagy arra
vonatkozik.

5.2.

Az Eladó csak rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállíthat le.

5.3.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos elvárások
-

az eszközt teljes felszereléssel (kötelező felszereltségen kívül ponyva és sólyakocsi),
üzembe helyezve kell leszállítania.
VI. rész esetén további előírások

-

Felek megállapodnak abban, hogy a Gépjármű vételára tartalmazza az Eladónak a
Gépjármű forgalomba helyezése körében felmerült kiadását és költségét, így különösen,
de nem kizárólagosan az Okmányiroda által kiállított okmányok költségét, azon belül
különösen a forgalmi rendszám, törzskönyv és regisztrációs matrica díját, és a
regisztrációs adót is, így az Eladó a Vevőtől további díjazásra nem tarthat igényt.

-

A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos –
követelményeknek.

-

Az Eladó az átadás-átvétellel egy időben kiadja a Vevőnek a Felek által kitöltött és aláírt
új típusú állandó forgalmi engedély műszaki és üzembentartói lapját, valamint a
Gépjármű szerviz-könyvét, jótállási jegyét, használati útmutatóját, a KRESZ szerinti
kötelező tartozékokat, valamint egyéb, a jogszabályok által megkövetelt
dokumentumokat.

5.4.

Az Eladó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt,
helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a szállítással, a teljesítendő
adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.

5.5.

Az Eladó köteles kártalanítani a Vevőt minden olyan szankció esetén, amelyet az előzőekben
említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság megállapít.
Köteles megóvni és kártalanítani továbbá a Vevőt minden igénnyel és peres eljárással
szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok
megszegése miatt merül fel bármely Eladói tevékenység következtében.

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 50/78.

5.6.

A szerződést az Eladó, illetve az Eladóval közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Az Eladó
teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési
eljárásban részt vett az Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles a Vevőnek a
teljesítés során minden olyan alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem
nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. A teljesítési
kötelezettséget teljesítheti az Eladóként szerződő fél vagy a nem természetes személy
alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet
jogutódlással megszűnik.

5.7.

Az Eladó, vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja is teljesítheti a szerződésben
foglalt kötelezettséget, ha az Eladó, vagy a nem természetes személy alvállalkozó időközben
átalakult vagy jogutódlással megszűnt. A teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vehetnek
igénybe saját teljesítésük huszonöt százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.

5.8.

Felek az eszközök átadás-átvétele során ellenőrzik, hogy az eszközök mindenben megfelel-e a
jogszabályokban, a Szerződésben és közbeszerzési eljárás műszaki leírásában foglalt
követelményeknek. Jelen ellenőrzés során Vevő jogosult szakértőt bevonni a vizsgálatba, az
eszközök vizsgálatokat végezni.

5.9.

Ha az átadás-átvétel során a Felek azt állapítják meg, hogy az eszköz nem felel meg a fenti
feltételeknek (hibás), azt a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. Ebben az esetben az Eladó köteles
az eszközt a jegyzőkönyvben meghatározott időn belül (de a szerződés 4.1. pont szerinti
határidőn belül) saját választása szerint kijavítani vagy kicserélni. Amennyiben az Eladó ezen
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Vevő gyakorolhatja a hibás teljesítésből
eredő egyéb jogait. Amennyiben a vizsgálat során Eladó megállapítja, hogy a leszállított
eszköz nem felel meg a műszaki specifikációban foglalt feltételeknek, Vevő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szerződés 8.3. pontjában foglalt meghiúsulási
kötbért követelni.

6./ Szerződés teljesítése:
6.1.

Felek rögzítik, hogy a szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a 4.1. pontban meghatározott határidőn belül, az 5.3. pontban szabályozott feltételeket Eladó teljesíti. A Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb valamennyi eszközök hiánytalan leszállításától számított 15 napon belül köteles nyilatkozni. A teljesítés igazolására Vevő részéről Holczhauser András ügyvezető jogosult. Vevő az
átadáskor megvizsgálja, észrevételezi az eszközöket.

6.2.

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha

az eszköz szállítása a dokumentációban előírtak, és rendeltetésszerű használatra
alkalmas minőségben megtörtént,

üzembe helyezésre a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak,

a szállítás, a szolgáltatás a szerződés feltételei szerint történt, és csatolásra került a
számla mellé minden egyéb okmány, amit a fizetési feltételek előírnak.

6.3.

A Vevőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hibák megszüntetésére vonatkozó határidőket megjelölni.
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6.4.

Az Eladó az átadás-átvételi (üzembe helyezési) eljárás keretében, a teljesítés feltételeként
átadja:

magyar nyelvű kezelési útmutató, karbantartási utasítás, szervizkönyv

hatósági, üzembe helyezési engedély,

jótállással kapcsolatos iratok
A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei az Eladót terhelik, amennyiben ez az Eladó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

6.5.

Eladó kötelezettséget vállal valamennyi olyan dokumentáció, illetve információ átadására,
amely a készülék rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges.

7./ Felek képviselői
Vevő képviselője, kapcsolattartásra és teljesítésigazolásra kijelölt személy:
Név:
Holczhauser András ügyvezető
Cím:
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8..
Levelezési cím:
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
E-mail:
ginop@hunsail.hu
Eladó képviselője:
Név:
Cím:
Tel.:
E-mail:
8./ A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
8.1. Amennyiben a szerződés teljesítése során az Eladó olyan körülményekbe ütközik, melyek
meggátolják az időben történő teljesítést, Eladónak azonnal írásban értesítenie kell a Vevőt a
késedelemről, annak okáról, várható időtartamáról.
8.2. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki, vagy alvállalkozójának
felróható, a 4. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít, a
késedelmi kötbér napi összege a le nem szállított eszközök nettó (össz)ellenértékének 1 %/nap,
azaz egy százalék naponta, mely a teljesítési határidő elmulasztásától kezdődik és a maximális
időtartama 30 nap.
8.3. 30 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, és az Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Vevőnek, melynek összege a
nettó vételár 30 %-a.
9. Jótállás, szavatosság:
9.1. Az Eladó szerződést biztosító mellékkötelezettségként a leszállított eszközökre (beleértve az
eszköz minden tartozékát és alkatrészét) ajánlata szerint <[szerződéskötéskör kiegészítendő]>
hónap jótállási kötelezettséget vállal. A jótállási idő alatt elvégzendő javításokat az Eladó köteles elvégezni, ennek során az Eladó semmilyen jogcímen nem számolhat fel költséget a Vevőnek, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiba a nem rendeltetésszerű használatból ered. (VIII-X. rész
esetén 24 hónap alkalmazandó)
9.2. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a megajánlott jótállási idő alatt bekövetkezett, garanciális körbe eső meghibásodások üzemeltető általi faxon vagy e-mailben megküldött bejelenté-
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sétől számítva szerviz-technikusi végzettséggel rendelkező szakembere ajánlata szerint [szerződéskötéskör kiegészítendő]> órán belül megjelenik a helyszínen a hiba okát felmérni, és a jelzett
hiba kijavítását - a meghibásodás nagyságára tekintettel – megkezdi, és a szükséges ésszerű időtartamon belül befejezi. (VIII-X. rész esetén nem alkalmazandó)
9.3. Amennyiben a meghibásodás oka folytán a hiba nem javítható ki 48 órán belül, úgy az Eladó
köteles a Vevői értesítést követő 48 órán belül –a meghibásodás kijavításának időtartamára – a
meghibásodott eszközzel egyenértékű csereeszközt biztosítani. A csereeszköz biztosításával egyidejűleg Eladó értesíti Vevőt a kijavításhoz szükséges időtartamról.
9.4. Vevő köteles haladéktalanul, legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül értesíteni
az Eladót a szerződéses kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerült bármilyen hiányosságáról.
9.5. Nem tartozik az Eladó jótállási kötelezettségébe az olyan hibák elhárítása, amely nem rendeltetésszerű használat, szükséges karbantartás elmulasztása, külső behatás, vagy vis major eredménye.
9.6. A kijavított, kicserélt berendezésre az Eladó a jótállási kötelezettségét köteles kiterjeszteni az
ajánlatban vállalt jótállási időtartammal egyező időtartamra.
9.7. Eladó a szerződéskötéstől számított 5 évig szervízszolgáltatás keretében biztosítja az alkatrészellátást, mely során az alkatrészellátás legkésőbb a vevői megrendelést követő 3 héten belül raktárról biztosított.
10.

Egyéb rendelkezések:

10.1. A szerződés módosítására kizárólag csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és módon,
írásban kerülhet sor.
10.2. A Vevővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat
kell előnyben részesítenie az Eladónak. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések, stb. körülményeinek megteremtése során a környezettudatosságot szem előtt tartják.
10.3. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és nem is teszi azt lehetővé. Ezen tilalom az önálló ajánlattevők tekintetében
is fennáll.
10.4. Eladó vállalja a beszerzések során energiahatékony berendezések előnyben részesítését. Az Eladó vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség eseten és csak a szükséges terjedelemben
nyomtat. Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban. (az
újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban > 90%). A papírtakarékosság érdekében a
nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz
(minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem
előtt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan
gyűjti, a tonereket, tintapatronokat újratölteti.
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10.5. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az arra jogosult ellenőrző szervek a
közbeszerzési eljárást és az az alapján megkötött szerződés teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
10.6. Az Eladó és a Vevő a szerződés időtartalma alatt köteles együttműködni.
10.7. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített szerződéses feltételeket is- kizárólag felek képviselői jogosultak érdemben nyilatkozni, esetlegesen a szerződést módosítani, amely kizárólag írásban tehető meg érvényesen.
10.8. Abban az esetben, ha az Eladó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznének, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válna, Vevő bármikor felmondhatja a szerződést az Eladó írásos ajánlott
levelében történő értesítése útján, kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglalt esetet. Ebben
az esetben a Vevő csak a már leszállított berendezés megfizetésére kötelezhető, egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra az Eladó nem tarthat igényt.
10.9. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladő tekintetében a közbeszerzési eljárás
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
10.10.A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
10.11. A Szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, együttesen alkotják a
Felek között az e tárgyban létrejött teljes Szerződést, mely felváltja a Felek minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodását, megegyezését, tárgyalását vagy bármely megbeszélését. A Szerződésbe foglalt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
1. sz. melléklet:
Eszközök specifikációja (a közbeszerzési dokumentumokban
kiadott, az ajánlatban szereplő műszaki ajánlat szerint)
2. sz. melléklet:
Közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, amely fizikailag nem kerül
csatolásra, azonban Felek számára ismert azok tartalma
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési törvényben foglaltak és a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak.
Jelen szerződés 3+2 példányban készült, melyből 3 pld. a Vevőt és 2 pld. az Eladót illeti meg.
Kelt: Budapest, …
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Ajánlatkérő a követelményeket úgy határozta meg, hogy azok kellően pontosak legyenek
ahhoz, hogy lehetővé tegyék az ajánlattevők számára a szerződés tárgyának megállapítását,
az ajánlatkérők számára pedig a szerződés odaítélését.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra,
műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlatkérő az
egyenértékűség igazolása körében - szükség szerint - a dokumentációban, illetve a feltételek
fennállása esetén kiegészítő tájékoztatás útján határozza meg azon minimális elvárást, legfontosabb jellemzőket, amelyeket Ajánlatkérő az egyenértékűség vizsgálata körében ellenőriz. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű
eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum
lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Az egyenértékűség körében
Ajánlatkérő jogosult dönteni az ajánlatok bírálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel
összhangban.
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés értelmében megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának
jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattételt.
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (5) bekezdése értelmében a közbeszerzés tárgyának alábbi elemeire
(részeire) lehet ajánlatot tenni.
I. rész: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése Érdi Mária részére:
II. rész: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése a Gyapjas testvérek részére
III. rész: Vitorlás hajó k és felszerelései beszerzése Berecz Zsombor részére
IV. rész: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése a Vadnai testvérek részére
V. rész: 2 db edzőmotoros kishajó teljes felszereltséggel, 70 lóerős motorral, hozzá tartozó
utánfutóval
VI. rész: 3 db legalább 8 fős személyszállító kisbusz

VII. rész: Vitorlás felszerelések (1) beszerzése Berecz Zsombor részére
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VIII. rész: Vitorlás felszerelések (2) beszerzése Berecz Zsombor részére
IX. rész: Vitorlás felszerelések (3) beszerzése Berecz Zsombor részére
X. rész: Vitorlás felszerelések (4) beszerzése Berecz Zsombor részére

Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű felelős fordításban is benyújtandók a Kbt. 47. § (2)
bekezdése szerint. Az ajánlatkérő felelős fordításként azt fogadja el, ha az érintett idegen
nyelvű dokumentum mellé elhelyezett magyar nyelvű fordításon az ajánlattevő cégszerűen
aláírt - vagy a meghatalmazottja által tett - nyilatkozatot helyez el, mely szerint a magyar
nyelvű fordítás a vonatkozó idegen nyelvű okirat tartalmának mindenben megfelel.
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK:

I. rész: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése Érdi Mária részére

Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

4 db

Nyilatkozom, hogy a … (név, székhely) ajánlattevő a megajánlott eszközök tekintetében gyártónak / kereskedőnek1 minősül.
A megajánlott eszközök gyártási éve: …., a megajánlott eszköz új eszköznek minősül.
Darab

Egység ár Ft nettó

Vitorlás felszerelések
LASER G XD ice Blue Radial hajó komplett
Sójakocsi / Laser Trolley

4

Vitorla laser radial / LASER Sail Radial,
Laser
Árbóc felső tag / LASER Uppermast Carbon
Árbóc alsó tag / LASER Lower Mast Radial
Kötélzet / LASER Line-set komplett

8

Kormányrúd / LASER Carbon tiller Negri

2

Kormány hosszabbító / LASER Carbon
tillerextension Negri
Optimum vízálló rajtóra

2

LASER Compass-carbontartóval

1

4

4
4
2

2

Nettó ajánlati ár összesen I. rész:

1

A megfelelő aláhúzandó.

Total Ft nettó
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Előírás
A hajó hossza:
A hajó legnagyobb szélessége:
A hajó merülése:
Vitorla felület:
Vitorla Anyaga:
Test anyaga, szerkezete:
Test tömege:
Mentekész tömege
Rudazat
Uszonyok anyaga, szerkezete
Minősítése
ISAF nemzetközi Osztály
Versenylétszám

Követelmény
4,21 m
1,37 m
0,80 m
5,76m²
Dacron szövet
GRP Kompozit
max: 59 kg
max: 81,00kg
Alumínium, opcionális
Kompozit felsőtaggal
GRP Kompozit
CE1681
Igen
1 fő

Jelen / összes oldal száma: 58/78.

Ajánlati érték

A megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (CE tanúsítvány és
pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy eszköz magyar nyelvű prospektusa
vagy az eszköz magyar nyelvű leírása).

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 59/78.

II. rész: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése a Gyapjas testvérek részére

Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

2 db

Nyilatkozom, hogy a … (név, székhely) ajánlattevő a megajánlott eszközök tekintetében gyártónak / kereskedőnek1 minősül.
A megajánlott eszközök gyártási éve: …., a megajánlott eszköz új eszköznek minősül.

Darab

Egység ár Ft nettó

Total Ft nettó

Vitorlás felszerelések
Mackay 470-es hajó veretekkel, kötelekkel
Sólyakocsi 470-es / Mackay

2

Uszony 470-es /Mackay típusú

1

Kormánylap 470-es/ Mackay típusú

1

2

Nettó ajánlati ár összesen II. rész:

Előírás
Hossz
Szélesség
Merülés
Test anyaga, szerkezete
Mentekész tömege
Uszonyok anyaga, szerkezete
Sólyakocsi
Ponyvák
ISAF nemzetközi Osztály
1

A megfelelő aláhúzandó.

Követelmény
4,70 m
1,70 m
1,05 m
GRP Kompozit
120,00kg
GRP Kompozit
Alumínium
PVC
Igen

Ajánlati érték

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Versenyző létszám

Jelen / összes oldal száma: 60/78.

2 fő

A megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (CE tanúsítvány és
pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy eszköz magyar nyelvű prospektusa
vagy az eszköz magyar nyelvű leírása).

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 61/78.

III. rész: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése Berecz Zsombor részére

Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

1 db

Nyilatkozom, hogy a … (név, székhely) ajánlattevő a megajánlott eszközök tekintetében gyártónak / kereskedőnek1 minősül.
A megajánlott eszközök gyártási éve: …., a megajánlott eszköz új eszköznek minősül.

Darab

Egység ár Ft nettó

Total Ft nettó

Vitorlás felszerelések
Devoti finn dinghy hajó sólyakocsival és
takaróponyvávalDevoti finn dinghy hajó
Finn dinghy árboc /Wilke

1

Finn dinghy árboc / Hit

1

Finn dinghy vitorla North Sails

3

Finn dinghy vitorla WB-sails

3

2

Nettó ajánlati ár összesen III. rész:

Előírás
Hossz
Szélesség
Vitorla felület
Vitorla Anyaga
Test anyaga, szerkezete
Test tömege
1

A megfelelő aláhúzandó.

Követelmény
4,50 m
1,47 m
10,60 m²
flexibilis, szövött vagy
laminálható egyrétegű
anyag tetszőleges szállból
GRP Kompozit
107,00kg

Ajánlati érték

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Mentekész tömege
Rudazat
Uszonyok anyaga, szerkezete
Minősítése
ISAF nemzetközi Osztály
Versenylétszám
sólyakocsi
takaróponyva

Jelen / összes oldal száma: 62/78.

127,00kg
Karbon Kompozit
GRP Kompozit/alumínium
CE minősítés
Igen
1 fő
alumminium
PVC-Ackril szövet

A megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (CE tanúsítvány és
pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy eszköz magyar nyelvű prospektusa
vagy az eszköz magyar nyelvű leírása).

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 63/78.

IV. rész: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése a Vadnai testvérek részére

Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

4 db

Nyilatkozom, hogy a … (név, székhely) ajánlattevő a megajánlott eszközök tekintetében gyártónak / kereskedőnek1 minősül.
A megajánlott eszközök gyártási éve: …., a megajánlott eszköz új eszköznek minősül.
Darab

Egység ár Ft nettó

Total Ft nettó

Vitorlás felszerelések
LASER G XD ice Blue standard hajó
komplett
Vitorla laser standard MK2 STD

4

Árbóc felső tag / LASER Uppermast Carbon
Árbóc alsó tag / LASER Lower Mast
Standard
Laser Combo bag

2

Kormány hosszabbító / LASER Carbon
tillerextension Negri
Laser Carbon kormányrúd Negri

4

Felső ponyva

4

Alsó ponyva

4

6

4
4

4

Nettó ajánlati ár összesen IV. rész:

Előírás
Hossz
Szélesség
Merülés
1

A megfelelő aláhúzandó.

Követelmény
4,21 m
1,37 m
0,80 m

Ajánlati érték

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Vitorla felület
Vitorla Anyaga
Test anyaga, szerkezete
Test tömege
Mentekész tömege
Rudazat
Uszonyok anyaga, szerkezete
Minősítése
ISAF nemzetközi Osztály
Versenylétszám

Jelen / összes oldal száma: 64/78.

7,06m²
Dacron szövet
GRP Kompozit
max: 59 kg
max: 81,00kg
Alumínium, opcionális
Kompozit felsőtaggal
GRP Kompozit
CE1681
Igen
1 fő

A megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (CE tanúsítvány és
pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy eszköz magyar nyelvű prospektusa
vagy az eszköz magyar nyelvű leírása).

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 65/78.

V. rész: 2 db edzőmotoros kishajó teljes felszereltséggel, 70 lóerős motorral, hozzá tartozó
utánfutóval
Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

2 db

A megajánlott eszközök gyártási éve: …., a megajánlott eszköz új eszköznek minősül.
Darab

Egység ár Ft nettó

Total Ft nettó

Edzőmotoros felszerelések
2
Edző motoros teljes felszereltséggel,
önsúly 390 kg, árnyékoló soför felett
(6x170 cm) (sun protector),
Utánfutók

2

Nettó ajánlati ár összesen V. rész:

Előírás
A hajótest anyaga

Követelmény
vakuum infúzióval
gyártott, extra szilárdságú hajótest
A hajó hossza
6,00 m
Hajótest
Hypalon tömlő Orca
típusú anyagból, 6 db
légrekesszel (oldalanként 3-3)
A hajó legnagyobb szélessége
Max 2,40 m
A hajó súlya
Max 560 kg
Szabvány megfelelés
CE minősítéssel
rendelkezik
Motor teljesítménye
Min. 70 LE külmotor
Beépített üzemanyag tank
Min. 50, max 60 liter
hozzá tartozó szintjelzővel
Hajóba épített, vízi sporteszközök Rozsdamentes acélból
vontatására alkalmas „torony”
készült. A vontató osz-

Ajánlati érték

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Állagmegóvó eszközök
Tárolás
Kötelező felszerelések

Motor Típusa
Belső felépítmény

lop 2 magasságban
állítható
vízi ponyva, szállító
ponyva
horganyzott parti tárolókocsi
Hajózási szabályzat
szerinti kötelező felszerelések
4 ütem
- V alakú alsó héj
kiképzés, 33 fokos
szögben a hajó orránál
- siklólécek a hajótesten oldalanként 2-2 db, méretek a fartükörnél,
140mm külső siklóléc, és 55mm
belső siklóléc
- piros színben, népes mezőny esetén jól látható a
többi fehér színű
edzőmotorosok
között
- speciális töltetű
komfort ülés
- tároló doboz rögzítő beépítve, 4
pontos rögzítéssel
- navigációs fények
beépítve
- szivargyújtó töltők
beépítve (2-2-2 db
a kormány állásban, 2 db az ülés
konzol oldalán)
- külön biztosítékkal
biztosított a szivargyújtó töltők
- Hajómotor, irányváltó, műszerek,
bovdenek hajómotorral azonos

Jelen / összes oldal száma: 66/78.

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

-

-

-

Egyéb felszerelések

-

Egyéb

-

-

Jelen / összes oldal száma: 67/78.

gyártótól
K1601 típusú meteo állomás műszer család hardvere fogadására
alkalmas csatlakozók, konzolok,a
kormányállásban,
az ülésben, és a
vontatóoszlopon
meteo állomás fej
egység tartó konzol a kormányálláson
meteo állomás
illesztő egység tartó a kormányállás
jobb oldalán
beépített pozíciófények és far-fény
érvényes Magyar
Hajólevél
teljes körű szerviz
és alkatrész utánpótlás garanciális
időn túl is
szükség esetén
cserehajó

Utánfutók:
Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

Előírás
Tréler anyaga
Szállítható tömeg
Szállítható hajóhossz
Fék

2 db

Követelmény
Horganyzott acél vázszerkezet
Min 1800 kg
Max: 6,20 m
Van, ráfutó fék

Ajánlati érték

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Rugó
Szabvány megfelelés
Szállítási tulajdonságok

Kivitel

Jelen / összes oldal száma: 68/78.

torziós
CE minősítéssel
rendelkezik
max 2 kishajó szállítóására alkalmas felépítménnyel
- 1 tengelyes kivitel
lengéscsillapítóval
szerelten
-

támszléc+görgősor

-

extra ledes oldalsó
pozíció világítás

-

dupla pótkerék

A megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (CE tanúsítvány és
pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy eszköz magyar nyelvű prospektusa
vagy az eszköz magyar nyelvű leírása).

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 69/78.

V. rész: 3 db legalább 8 fős személyszállító kisbusz

Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

3 db

Nyilatkozom, hogy a … (név, székhely) ajánlattevő a megajánlott eszközök tekintetében gyártónak / kereskedőnek1 minősül.
A megajánlott eszközök gyártási éve: …., a megajánlott eszköz új eszköznek minősül.
Darab

Egység ár Ft nettó

Total Ft nettó

Kisbusz felszerelések
Kisbusz

3
Nettó ajánlati ár összesen VI. rész:

Általános elvárások:
-

A beszerzett gépjárművekhez 60 havi gyári garancia kapcsolódjon. A garancia idő alatti és
azon túli javítását és karbantartását az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy
megbízottja által auditált márka szakszervizben kell elvégeztetni. A 60 hónap alatt kizárólag a kopó-forgó alkatrészek meghibásodásából eredő munka és alkatrészdíjat kell kifizetni.

-

A garancia idő alatti és azon túli javítások és karbantartások során eredeti gyári alkatrészeket kell felhasználni.

-

A javítások és karbantartások során a gyártómű által előírt normaidőket és technológiai
folyamatokat kell alkalmazni.

-

Az ajánlati ár tartalmazza a gépjármű 60 havi kötelező szervizének költségét. A szervizperiódus, és az egyes szervizek tartalma a gyári előírásoknak megfelelően. A megrendelő által a kötelező szervizeken kívüli köztes szervizek munka és alkatrészdíját a megrendelő fizeti.

1

A megfelelő aláhúzandó.

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

-

Jelen / összes oldal száma: 70/78.

Az üzemanyag fogyasztási, valamint széndioxid kibocsátási értékek esetében a Nemzeti
Közlekedési Hatóság által kiadott típusbizonyítványban szereplő adatokat kell figyelembe
venni.

Egyéb követelmények:
-

Új gépjármű. E tekintetben új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba
helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.

-

A gépjármű átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel
ellátva kell történjen.

-

A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi
adót, illetéket (az ÁFA, a vagyonszerzési illeték és a kötelező biztosítás kivételével) és a
forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.

-

A személygépkocsikhoz biztosítani kell legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.

-

A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek.

-

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.

-

A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.- A gyártómű rendelkezzen a
gyártás helyén honos - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - minőségbiztosítási
rendszerrel.

-

A gépjárművek fődarabjai, a motor, a sebességváltó és a hajtáslánc a gyártómű által beépítettnek kell lennie. A gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a
gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be.

Főbb műszaki jellemzők, követelmények:
-

B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
Szállítható szem száma:
Lökettérfogat:
Hengerek száma:
Teljesítmény (Le):
Üzemanyag:
Hajtás:
Sebességváltó:

8
max.: 2000 cm3
Min 4
min 170Le
Diesel
első kerék
6 sebesség manuális

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

-

Raktér mérete hossz a 3 üléssortól
Raktér magassága a padlólemeztől
Raktér szélessége (min kerékdob/max)
Üzemanyag fogyasztás kombinált
Vontatható tömeg
Max össztömeg
Üléselrendezés
Tengelytáv:
Teljes hossz
Káros anyag kibocsátás

Jelen / összes oldal száma: 71/78.

min 1000mm
min. 1300 mm
Min: 1700 mm
<értékelési szempont>
max 2000 kg
min. 3400 kg
2+3+3
Min 3300mm
Min. 5300 mm
<értékelési szempont>g

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:
- Szín: fehér
Audio- és kommunikációs rendszerek
Bluetooth
CD-s audio rendszer
min 4’’-os TFT kijelző
min 4 első hangszóró – 2 mély + 2 magas
AM/FM antenna
Rádió kezelőszervek a kormánykeréken
4-soros pont mátrix kijelző
USB és AUX csatlakozó
SYNC rendszer vészhelyzeti asszisztenssel
Sebességtartó automatika beállítható sebességszabályozóval
Fedélzeti számítógép
Bőrkormány
Biztonság, kényelem
4 irányban állítható kormányoszlop (be/ki/fel/le) Automata ajtózárás
Bőrkormány
Elektromos szimpla központi zár - védő burkolattal Első 3-pontos biztonságiövek
- Överőhatárolóval a külső üléseken / szimpla utasülésen,
- kapaszkodó a középső ülésnél dupla utasülés esetén
Első biztonságiöv előfeszítők a vezető- és utasoldalon
Első légzsák - utas oldalon
Első utasoldali biztonságiöv előfeszítő
Utasoldali első légzsák kikapcsoló gomb
Figyelmeztetés a biztonságiöv bekapcsolására - hang és fényjelzés
Első légzsák - vezető oldalon
ESP rendszer
- Vészfékezésre figyelmeztető fények
- ABS, Borulásgátló, vészfékasszisztens, visszagurulásgátló, kipörgésgátló
Hátsó 3-pontos biztonságiövek

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
„Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési dokumentumok

Jelen / összes oldal száma: 72/78.

Hátsó műanyag borítás teljes magasságban
- Kétlépcsős ajtónyitás
Konfigurálható ajtónyitás
- Kétlépcsős nyitás
Parkolóradar - első és hátsó
A szenzorok nincsenek lefényezve
Első ködfényszóró
Riasztóberendezés
Sebességváltó gomb - bőr
Sebességtartó automatika
Beállítható sebességhatároló
Fedélzeti számítógép
Bőrkormány
Távirányító ajtónyitó
Többcsatornás - Feltölthető
2 behajtható kulcs
Teljes szőnyegborítás a padlón
Teljes tetőkárpit
Egyedi prémium minőségű tetőkárpit
ezüst hatású szellőző keretekkel a hátsó légkondicionálónál
Vezető oldali biztonságiöv bekapcsolására figyelmeztető lámpa és hangjelzés
Elektromos rendszer
Generátor (150 AMP)
Hátsó 12V-os elektromos aljzat
Fűtés és klímaszabályozás
Első manuális légkondicionáló berendezés
Levegő / pollen szűrővel
Kiegészítő (PTC) fűtés
Manuális hátsó légkondicionáló berendezés
Első manuális légkondicionáló berendezéssel
Nem rendelhető hátsó fűtéssel
Karosszéria - általános
Alacsony tető
Fejfeletti tároló nélkül
Belső világítás a hátsó üléseknél Első hűtőrács felül és alsó hűtőrács keret
Karosszéria - általános
Első lökhárító - Teljesen színre fújt
Első sárfogó gumik
Felfelé / oldalra nyíló hátsó ajtó kilincs - színre fújt
Felfelé nyíló hátsó ajtó
Hátsó lökhárító - Teljesen színre fújt
Lépcső nélkü
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Kétoldali tolóajtó
Külső ajtónyitó kilincsek - színre fújt
Oldalsó fellépők az ajtók hosszában
Az első ajtók és a tolóajtók nyílásának szélességében
Oldalsó tolóajtó nyitás - korlátozott
Széles oldalvédő csíkok - színre fújt
Kerekek
6.5X16''-os könnyűfém kerekek
215/65R16C gumiabroncsok
Kerékőr
Keréknyomás-figyelő rendszer
Pótkerék
Motorvezérlés
Hidegindító funkció (-20°C) Start/Stop rendszer
Fedélzeti számítógép
Ülések
Első üléscsomag
Szimpla utasülés dönthető ülőlappal - 4-irányban manuálisan állítható
Vezetőülés dönthető ülőlappal -4-irányban manuálisan állítható
Fűthető első ülések
Vezető és utasoldali kartámasz (Szimpla, belső)
Vezető és utasoldali deréktámasz
Vezető oldali és utas oldali oldallégzsákok
Függönylégzsákok
Harmadik sor 3 személyes (2+1 elrendezés) ülések
Hátrahajtható hátsó ülések
Hátsó kartámasz
Második sor 3 személyes -2+1 elrendezés- ülések
ISOFIX és felső rögzítési pont a gyermekülés rögzítésére
Üvegezés és visszapillantó tükrök
Elektromos első ablakemelők a vezető oldalon automata fel/le funkcióval
Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel Első ablaktörlők (szakaszos, állítható)
Fix ablak a hátsó ajtón
Tartalmazza a hátsó ablakfűtést
Fix oldalablakok a harmadik üléssornál
Hátsó szakaszos ablaktörlő
Láthatósági csomag
Fűthető szélvédő
Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére
4-soros pont mátrix kijelző
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Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
Automata fényszóróvezérlés
Esőérzékelős ablaktörlők
Első ködfényszórók
Változtatható erősségű műszerfalvilágítás Napfényrolók az oldalsó ablakokon
L1-n csak a 2.sorban, L2-n a 3. sorban is
Nyitható oldalablakok a második üléssornál
Jobb és bal oldalon
Oldalsó tolóajtó nyitás - korlátozott
Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé
Tükörházak - fekete műanyag
Üzemanyagtartály
Üzemanyag betöltő nyílás - félretankolás gátló funkcióval
Üzemanyag tartály - 80 literes
Világítás
Első ködfényszórók
Fényszórók - statikus kanyarodó
Halogén fényszórók
Harmadik hátsó féklámpa
Hazakísérőfény
Konfigurálható belső tér világítás / akkumulátor kímélő - 30 perc
Manuális fényszórómagasság állítás

További elvárt felszerelések:
- 4 darab téli gumiabroncs,
- hólánc
- integrált tetőcsomagtartó sin
- vonóhorog (vontatmány stabilitás vezérlővel)
- fóliázás
- szervízcsomag 5 év vagy 4 szervíz
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VII. rész: Vitorlás felszerelések (1) beszerzése Berecz Zsombor részére

Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

2 db

Nyilatkozom, hogy a … (név, székhely) ajánlattevő a megajánlott eszközök tekintetében gyártónak / kereskedőnek1 minősül.
A megajánlott eszközök gyártási éve: …., a megajánlott eszköz új eszköznek minősül.

Darab

Egység ár Ft nettó

Total Ft nettó

Vitorlás felszerelések
Finn dinghy árboc /Wilke

2

Nettó ajánlati ár összesen VII. rész:

Előírás
Rudazat
Minősítése
ISAF nemzetközi Osztály

Követelmény
Karbon Kompozit
CE minősítés
Igen

Ajánlati érték

A megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (CE tanúsítvány és
pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy eszköz magyar nyelvű prospektusa
vagy az eszköz magyar nyelvű leírása).

1

A megfelelő aláhúzandó.
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VIII. rész: Vitorlás felszerelések (2) beszerzése Berecz Zsombor részére

Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

1 db

Nyilatkozom, hogy a … (név, székhely) ajánlattevő a megajánlott eszközök tekintetében gyártónak / kereskedőnek1 minősül.
A megajánlott eszközök gyártási éve: …., a megajánlott eszköz új eszköznek minősül.

Darab

Egység ár Ft nettó

Total Ft nettó

Vitorlás felszerelések
Finn dinghy árboc /Hit

1

Nettó ajánlati ár összesen VIII. rész:

Előírás
Rudazat
Minősítése
ISAF nemzetközi Osztály

Követelmény
Karbon Kompozit
CE minősítés
Igen

Ajánlati érték

A megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (CE tanúsítvány és
pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy eszköz magyar nyelvű prospektusa
vagy az eszköz magyar nyelvű leírása).

1

A megfelelő aláhúzandó.
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IX. rész: Vitorlás felszerelések (3) beszerzése Berecz Zsombor részére

Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

3 db

Nyilatkozom, hogy a … (név, székhely) ajánlattevő a megajánlott eszközök tekintetében gyártónak / kereskedőnek1 minősül.
A megajánlott eszközök gyártási éve: …., a megajánlott eszköz új eszköznek minősül.

Darab

Egység ár Ft nettó

Total Ft nettó

Vitorlás felszerelések
Finn dinghy vitorla North Sails

3

Nettó ajánlati ár összesen IX. rész:

Előírás
Vitorla felület
Vitorla Anyaga
Minősítése
ISAF nemzetközi Osztály

Követelmény
10,60 m²
flexibilis, szövött vagy
laminálható egyrétegű
anyag tetszőleges szállból
CE minősítés
Igen

Ajánlati érték

A megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (CE tanúsítvány és
pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy eszköz magyar nyelvű prospektusa
vagy az eszköz magyar nyelvű leírása).

1

A megfelelő aláhúzandó.
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X. rész: Vitorlás felszerelések (4) beszerzése Berecz Zsombor részére

Kért darabszám:
Az ajánlott eszköz típusa:
Gyártó:
VTSZ száma:
CE minősítés száma:

3 db

Nyilatkozom, hogy a … (név, székhely) ajánlattevő a megajánlott eszközök tekintetében gyártónak / kereskedőnek1 minősül.
A megajánlott eszközök gyártási éve: …., a megajánlott eszköz új eszköznek minősül.

Darab

Egység ár Ft nettó

Total Ft nettó

Vitorlás felszerelések
Finn dinghy vitorla WB-sails

3

Nettó ajánlati ár összesen X. rész:

Előírás
Vitorla felület
Vitorla Anyaga
Minősítése
ISAF nemzetközi Osztály

Követelmény
10,60 m²
flexibilis, szövött vagy
laminálható egyrétegű
anyag tetszőleges szállból
CE minősítés
Igen

Ajánlati érték

A megajánlott ajánlati elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (CE tanúsítvány és
pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy eszköz magyar nyelvű prospektusa
vagy az eszköz magyar nyelvű leírása).

1

A megfelelő aláhúzandó.

