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Eljárást megindító felhívás - „Olimpiai
felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/83
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.05.23.
Iktatószám: 7087/2017
CPV Kód: 34522100-3

Ajánlatkérő:
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit
Kft.

Teljesítés helye:

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca
8., Nemzeti Vitorlás Központ
kikötő;8230 Balatonfüred, Zákonyi
Ferenc utca 8., Nemzeti Vitorlás
Központ kikötő;8230 Balatonfüred,
Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti
Vitorlás Központ kikötő;8230
Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.,
Nemzeti Vitorlás Központ kikötő;8230
Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.,
Nemzeti Vitorlás Központ kikötő;8230
Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.,
Nemzeti Vitorlás Központ kikötő

Ajánlattételi/részvételi
jelentkezési határidő:

2017.06.02.

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlatkérő típusa:
Támogatott szervezet [Kbt. 5. §
(2)-(3) bekezdés]

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23802
Postai cím: Zákonyi Ferenc utca 8.
Város: Balatonfüred
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NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Holczhauser András ügyvezető
Telefon: +36 14606925
E-mail: ginop@hunsail.hu
Fax: +36 14606925
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hunsail.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hunsail.hu/kozbeszerzesek

 
I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
 A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott
ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban
nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek
minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
http://www.hunsail.hu/kozbeszerzesek (URL)
 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További
információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
 a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felsőmalom u. 18.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Komlódi András ügyvéd
Telefon: +36 72214844
E-mail: dr.komlodi@t-online.hu
Fax: +36 72214844
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
 elektronikus úton: (URL)
 a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23802
Postai cím: Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza) IV. emelet 402.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Holczhauser András ügyvezető
Telefon: +36 14606925
E-mail: ginop@hunsail.hu
Fax: +36 14606925
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hunsail.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát
igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és
berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
 Központi szintű
 Regionális/helyi szintű
 Közjogi szervezet
 Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
 Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
 Általános közszolgáltatások
 Honvédelem
 Közrend és biztonság
 Környezetvédelem
 Gazdasági és pénzügyek
 Egészségügy
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
 Szociális védelem
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x Szabadidő, kultúra és vallás
 Oktatás
 Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
 Villamos energia
 Földgáz és kőolaj kitermelése
 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
 Víz
 Postai szolgáltatások
 Vasúti szolgáltatások
 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
 Kikötői tevékenységek
 Repülőtéri tevékenységek
 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34522100-3
II.1.3) A szerződés típusa
 Építési beruházás
x Árubeszerzés
 Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Olimpiai felkészüléshez szükséges eszközök
beszerzése (6 részben, összesen 15 db), helyszínre történő szállítása,
üzembe helyezése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen



5

Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
 legfeljebb a következő számú részre:

 csak egy részre
 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy
részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
 

II.2.1)
Elnevezés: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése Érdi Mária részére
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék

Fő
tárgy:

34522100-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti
Vitorlás Központ kikötő

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vitorlás hajók és felszerelései
beszerzése Érdi Mária részére, a dokumentációban részletezett műszaki
előírások szerint:
LASER Radial hajó komplett 4 db
Sójakocsi 4 db
Vitorla laser radial 8 db
Árbóc felső tag 4 db
Árbóc alsó tag 4 db
Kötélzet komplett 2 db
Kormányrúd 2 db
Kormány hosszabbító 2 db
Optimum vízálló rajtóra 2 db
LASER Compass-carbontartó 1 db
A termékek megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap)  20
2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10
 Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 71
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a
résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők
számának korlátozására vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy
azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése a Gyapjas
testvérek részére
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék

Fő
tárgy:

34522100-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti
Vitorlás Központ kikötő

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vitorlás hajók és felszerelései
beszerzése a Gyapjas testvérek részére, a dokumentációban részletezett
műszaki előírások szerint.
Mackay 470-es hajó veretekkel, kötelekkel 2 db
Sólyakocsi 470-es 2 db
Uszony 470-es 1 db
Kormánylap 470-es 1 db
A termékek megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap)  20
2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10
 Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a
résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők
számának korlátozására vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy
azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése Berecz Zsombor
részére
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék

Fő
tárgy:

34522100-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti
Vitorlás Központ kikötő

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vitorlás hajók és felszerelései
beszerzése Berecz Zsombor részére, a dokumentációban részletezett műszaki
előírások szerint:
Devoti finn dinghy hajó 1 db
Finn dinghy árboc (2 fajta) 3 db
Finn dinghy vitorla (2 fajta) 6 db
A termékek megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap)  20
2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10
 Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a
résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők
számának korlátozására vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy
azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Vitorlás hajók és felszerelései beszerzése a Vadnai testvérek
részére
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék

Fő
tárgy:

34522100-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti
Vitorlás Központ kikötő

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vitorlás hajók és felszerelései
beszerzése a Vadnai testvérek részére, a dokumentációban részletezett
műszaki előírások szerint:
LASER hajó komplett 4 db
Vitorla laser standard 6 db
Árbóc felső tag 2 db
Árbóc alsó tag 4 db
Laser Combo bag 4 db
Kormány hosszabbító 4 db
Laser Carbon kormányrúd 4 db
Felső ponyva 4 db
Alsó ponyva 4 db
A termékek megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap)  20
2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10
 Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó Ajánlati ár / Súlyszám: 70
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a
résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők
számának korlátozására vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy
azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: 2 db edzőmotoros kishajó teljes felszereltséggel, 70 lóerős
motorral, hozzá tartozó utánfutóval
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék

Fő
tárgy:

34522300-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti
Vitorlás Központ kikötő

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db edzőmotoros kishajó teljes 
felszereltséggel, 70 lóerős motor, hozzá tartozó utánfutóval (szállítható 
tömeg: min, 1800 kg) a dokumentációban részletezett műszaki előírások 
szerint: 
- vakuum infúzióval gyártott, extra szilárdságú hajótest, Hypalon tömlő Orca 
típusú anyagból, 6 db légrekesszel (oldalanként 3-3), hossza 6 m, min, 70 
lóerős négyütemű külmotor. További paraméterek a műszaki leírásban. 
A termékek megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
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kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-36 hónap)  20
2 Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (8-36 óra) 10
 Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a
résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők
számának korlátozására vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy
azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ
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II.2.1)
Elnevezés: 3 db legalább 8 fős személyszállító kisbusz
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék

Fő
tárgy:

34114400-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8., Nemzeti
Vitorlás Központ kikötő

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 3 db legalább 8 fős személyszállító
kisbusz, a dokumentációban részletezett műszaki előírások szerint:
Szállítható szem száma 8
Lökettérfogat max. 2000 cm3
Hengerek száma Min 4
Teljesítmény (Le) min 170 Le
Üzemanyag Diesel
Hajtás első kerék
Sebességváltó manuális 6 sebesség
Raktér mérete hossz a 3 üléssortól min 1000mm
Raktér magassága a padlólemeztől min. 1300 mm
Raktér szélessége Min: 1700 mm
Vontatható tömeg max 2000 kg
Max össztömeg min. 3400 kg
Üléselrendezés 2+3+3
Tengelytáv: Min 3300mm
Teljes hossz Min. 5300 mm
További paraméterek a műszaki leírásban.
A termékek megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Üzemanyag fogyasztás (kombinált, l/100 km) 20
2 Káros anyag kibocsátás (g/km) 10
 Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a
résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők
számának korlátozására vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy
azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak 
hatálya alá tartozik. 
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az 
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, 
vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során
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következett be
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2)
bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a
kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a
hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A kizáró okok igazolása körében benyújtandó dokumentumok keltezése nem
lehet régebbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. §
(1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok 
felsorolása és rövid leírása: 
P.1. Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 
három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóit, amennyiben a letelepedése szerinti 
ország joga előírja közzétételét. 
Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs 
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő 
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 
(http://e-beszamolo.kim.gov.hu) megtalálható beszámoló csatolása az 
ajánlatban nem szükséges. 
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő 
a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az 
ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre 
vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti adózott 
eredményéről. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont] 
Amennyiben az ajánlattevő a P/1. alkalmassági követelmény szerinti 
irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
Ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő P/1. pont szerinti 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából: 
(I-IV. rész esetén: kishajó) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 7 millió Ft értéket. 
(V. rész esetén: edzőmotoros kishajó és/vagy utánfutók szállítása) 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri 
vagy meghaladja az 12 millió Ft értéket 
(VI. rész esetén: személyszállító kisbusz szállítása) származó -
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általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja a 10 millió Ft értéket 
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés] 
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében köteles
benyújtani 
A „beszámolóval lezárt” üzleti év meghatározása során a beszámoló
elfogadásának az időpontját tekinti Ajánlatkérő mérvadónak. 
P2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja
szerint 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 alábbi tartalommal: 
- mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját/számláit, 
- a pénzforgalmi számlaszámok megjelölése, 
- az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 12 hónapos időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél
későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e
tizenöt napot meghaladó sorbaállítás bármelyik vezetett számláján. 
„Sorbaállítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. 
A nyilatkozatok - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő
formájúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ
kell adnia az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott pénzügyi
alkalmassági követelmények teljesülésére, ilyenként fogadja el az
ajánlatkérő azon pénzügyi intézményi nyilatkozatot is, amely „sorba
állítás” helyett „sorban állás” hiányára vonatkozóan tartalmaz közlést. 
Ajánlattevőnek továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arra vonatkozóan,
hogy valamennyi - a vizsgált időszakban létező, illetve létezett -
számlaszámára vonatkozóan benyújtotta a pénzügyi intézményi
nyilatkozatokat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok 
szerinti saját vagy jogelődje beszámolója alapján több mint egy évben az 
adózott eredménye negatív volt; Jelen alkalmassági szempont valamennyi 
rész esetében alkalmazandó. 
Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is 
megfelelhetnek az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelményeknek, tájékoztatásul a P.1. pénzügyi-gazdasági alkalmassági 
minimumkövetelmény vonatkozásában elegendő, ha közös ajánlattevők közül 
csak egy felel meg az előírásoknak. 
A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági
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követelményeknek 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 Ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait
Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja,
a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt
Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 
 
 
 
 
 
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménytől
származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12
hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt. 
Ezen alkalmassági szempont valamennyi rész tekintetében irányadó. 
Ez az alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők
közül egy felel meg ezen alkalmassági követelménynek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) 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 igazolásnak, vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti adatokat, továbbá az alkalmasság 
megállapításához szükséges további adatokat (legalább a teljesítés ideje 
(tól-ig), a szerződést kötő másik fél, kapcsolattartó neve, elérhetősége 
a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, nyilatkozni 
kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e, a feladat rövid leírását, paramétereit (az alkalmasság 
minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelően). 
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmassági feltétel
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esetében az együttes megfelelés megengedett. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy
ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései szerint
köteles igazolni. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében köteles
benyújtani. 
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 70. § és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, 22. § (3) bekezdése,
valamint a 23. § és 24.§ (1) bekezdés szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan,
amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összességében:
- az I. és IV. rész esetén legalább nettó 7.500.000,- Ft értékű vagy
legalább 2 db kishajó szállítására vonatkozó referenciával.
- a II. és III. rész esetében legalább nettó 3.000.000,- Ft értékű vagy
legalább 1 db kishajó szállítására vonatkozó referenciával.
- az V. rész esetén legalább nettó 10.000.000,- Ft értékű vagy legalább
1 db edzőmotoros kishajó szállítására vonatkozó referenciával, valamint
legalább 1 db utánfutó szállítására vonatkozó referenciával
- a VI. rész esetén legalább nettó 9.500.000,- Ft értékű vagy legalább 1
db személyszállító kisbusz szállítására vonatkozó referenciával.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára
fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű
személyek társadalmi és szakmai integrációja
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében
történik
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban
található szerződéstervezet szerint.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás
a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

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.
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.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó
szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem
teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez)
van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő
hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos
információ

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében
közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

 Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy
évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a
nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával
indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak
érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában
foglaló eljárás esetén)
 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti
ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2017/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők
részére történő megküldésének tervezett napja

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva:
(éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. (1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza) , IV. emelet, tárgyaló)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok
felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői és személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
 A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám: 1-100.

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: Az I-V. 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), a közbeszerzési dokumentumokban 
ismertetett pontszámítási képlet alapján.
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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), a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett
pontszámítási képlet alapján. 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), a közbeszerzési dokumentumokban
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), a közbeszerzési dokumentumokban
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), a közbeszerzési dokumentumokban
ismertetett pontszámítási képlet alapján. 
3. részszempont (Káros anyag kibocsátás (g/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), a közbeszerzési dokumentumokban
ismertetett pontszámítási képlet alapján.

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.4 )
További információk: 1. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának 
lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított. Az ajánlatkérő nem rendel
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el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Komlódi András, 
lajstromszám: 00228 
3. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési 
dokumentumokat az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők számára 
elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé teszi az alábbi internetes elérhetőségen (linken): 
http://www.hunsail.hu/kozbeszerzesek. Ajánlatkérő a fenti elérhetőségen 
történő közzétételen túlmenően a közbeszerzési eljárás során keletkező 
közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, egyidejűleg megküldi 
valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére is. Az 
ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációt ajánlatonként legalább egy 
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak 
elektronikus úton el kell érnie. Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági 
szereplőnek a közbeszerzési dokumentumok letöltését vissza kell igazolni 
(érvényes ajánlattétel feltétele), és a letöltést követően faxon 
(Fax:72/214-844) vagy e-mailen (dr.komlodi@t-online.hu) az érdeklődő 
gazdasági szereplő saját nevének, székhelyének, e-mail címének 
megadásával a letöltésről ajánlatkérőt tájékoztatnia kell. 
4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: a fenti elektronikus linken; 
igény esetén személyesen - előzetesen egyeztetett időpontban - is 
átvehető a Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda irodájában (7621 Pécs, Felsőmalom 
u. 18.) Személyes átvétel esetén a dokumentáció munkanapokon 09:00-13:00 
óráig, az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig a határidő lejártáig 
vehető át. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának határideje 
megegyezik az ajánlattételi határidővel. 
5. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell 
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is); 
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely nyilatkozatot a Kbt. 
47. § (2) bekezdése alapján eredeti aláírt példányban szükséges 
benyújtani; 
- a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e; 
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint (nemleges 
tartalommal is); 
- a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjának vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
8. § i) pont ib) illetve 10. § g) pont gb) alpontjaiban foglalt 
részletes adatokat kell megadnia, továbbá az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek (Ajánlattevő az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni). 
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Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá 
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése szerinti tartalommal; 
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetén az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet köteles benyújtani a 
változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló 
digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, ajánlattevő 
nemleges nyilatkozatát is köteles csatolni 
6. Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott felolvasólap tartalma 
szerint kell ajánlatot tennie a szerződés teljesítésére vállalt nettó 
forintösszeg feltüntetésével. A felolvasólapon megajánlott árnak 
szerződés egész időtartamát és valamennyi munka díját, és anyag 
költségét le kell fednie, egyéb jogcímen az ajánlatkérővel szemben 
kifizetési igény nem érvényesíthető. 
7. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség 
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el 
8. 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. 
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a szerződés eredeti 
műszaki tartalmától való eltérésre (melynek többek között részét képezi 
a közbeszerzési műszaki leírás és a nyertes ajánlattevő szakmai ajánlata 
is) kizárólag a Kbt. releváns rendelkezéseire, illetve a 
szerződéstervezetben rögzítettekre figyelemmel van lehetőség. Amennyiben 
a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során egyenértékű vagy
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jobb megoldást kíván alkalmazni, úgy arra kizárólag az Ajánlatkérő, mint 
Megrendelő illetve a műszaki ellenőre előzetes írásbeli hozzájárulásával 
van mód a korábbiakban hivatkozott jogszabályi illetve szerződéses 
rendelkezések szerinti feltételekkel. A nyertes ajánlattevő felelősségét 
képezi, hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt 
dokumentumokat megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra jogosult 
személyek elé, annak érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak 
mérlegelésére és az esetlegesen szükséges egyeztetések lefolytatására a 
kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Amennyiben a nyertes 
ajánlattevő nem csatolja az egyenértékűség alátámasztására szükséges 
dokumentumokat - és/vagy a műszaki tartalom változtatásának egyéb 
feltételei nem állnak fenn -, úgy a nyertes ajánlattevő az eredeti 
szerződéses műszaki tartalom teljesítésére köteles. 
9. Az ajánlathoz csatolni szükséges szakmai ajánlatot, legalább az 
alábbi tartalommal: a szakmai ajánlatban megajánlott ajánlati elemeket, 
azok megfelelőségét igazolni szükséges (pl: A megajánlott ajánlati 
elemeket, azok megfelelőségét igazolni szükséges (CE tanúsítvány és 
emellett pl: gyártói nyilatkozat vagy forgalmazói nyilatkozat vagy 
eszköz magyar nyelvű prospektusa vagy az eszköz magyar nyelvű leírása), 
valamint nyilatkozat a beszerzendő áruk tekintetében. 
10. Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is 
elegendő csatolni a jelen felhívásban meghatározott kivételekkel. A 
másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás 
érvénytelenségét jelentheti (de Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint 
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét), melyért a felelősség az 
ajánlattevőt terheli. 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. 
11. Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az 
ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási 
címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája vagy ezekkel 
egyenértékű dokumentuma. 
12. Amennyiben az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére 
(cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére vagy egyébre a gazdasági társaság más 
munkavállalóját, vagy bármely más harmadik személyt képviseleti joggal 
ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási 
mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított, teljes bizonyíró erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást. 
13. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
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szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy 
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
nem köteles megadni. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásának 
kivételével 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. 
14. Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlati felhívás közvetlen feladásának napján 
érvényes a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat 
kell alkalmazni. Az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, 
míg a referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyam 
az irányadó. Az ajánlatban szereplő nem magyar forintban megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 
kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 
15. Az ajánlattevő ajánlatában - kifejezetten és elkülönítetten - közölt 
üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 
tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a 
Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdései szerinti elemeket. Az üzleti titkot 
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő 
által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. 
16. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje 
körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 
56. § (1) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő 
lejárta előtti 5. napot tekinti, és a Kbt. 114. § (6) bekezdés 
alkalmazása során ennek megfelelően jár el. A Kbt. 114. § (6) bekezdését 
a felhívásban rögzített eltérésekkel alkalmazza. 
17. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevőnek 
- saját szakmai kompetenciája alapján - kötelessége megbizonyosodni 
ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a szerződés teljesítéséhez minden 
információ rendelkezésére áll, és ajánlatának nyertessége esetén képes a 
feladat teljes körű teljesítésére a megkötött szerződésben szereplő 
feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, 
hogy minden - a szerződés szükséges - információ rendelkezésére állt, a 
dokumentációt szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és benne 
megfogalmazott igényeket teljesítésre alkalmasnak találta. 
18. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi helyi idő szerint
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értendők. 
19. Az ajánlat formai előírásai: az ajánlat eredeti példányát zsinórral, 
lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy 
hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az 
ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat 
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot 
(ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) 
is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet 
hivatkozni. Az ajánlatot, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva 
vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, 
kötés) kell benyújtani. Az ennek megfelelően összeállított ajánlatot 1 
(egy) eredeti papír alapú példányban, továbbá 1 (egy) példány 
elektronikus formátumban (DVD/CD-ROM-on) kell benyújtani, „pdf” 
formátumban. A papír alapú és elektronikus példányok közötti bármilyen 
eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a mérvadó! Az ajánlatot 
zárt csomagolásban kell elhelyezni oly módon, hogy az ajánlatok 
bontásának időpontjában a csomagolásnak sértetlennek kell lennie. 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy az elektronikus 
formátumban benyújtott példány a papír alapú eredeti példánnyal 
megegyezik. 
20. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden 
nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, 
elektronikus úton (e-mail) történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által 
átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy 
annál nagyobb) tekintettel az elektronikus úton továbbítás nehézkes vagy 
nem lehetséges, ezért faxon vagy postai úton való megküldés szükséges. 
21. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a vonatkozó 
magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában 
meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők. 
22. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös 
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodást, 
amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg 
a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második 
Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok 
kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján 
az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az 
eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az



28

alábbi eltérésekkel: 
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. 
- A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás
visszavonására is alkalmazandó. 
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket
nem alkalmazza, az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok
részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján
végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az
ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. 
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító
felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő
ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az
ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad
fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását
az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül
elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági
szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél
jelezték. 
- Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben
foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul:
Ajánlatkérő valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával
bíró érvénytelenségi ok előír. 
- Ajánlatkérő az eljárás során nem él a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontja szerinti eredménytelenség alkalmazásával. 
24. A minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb minősítési
feltételek: felhívás P.1-2.) és M.1) pontjai.

VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más
alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen
értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
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