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Berzsenyi utcai szabadstrand eszközbeszerzése  
Teljes mennyiség, műszaki minimumkövetelmények: 
1.        Kültéri kerékpártároló, mely 2+3 kerékpár tárolására alkalmas legyen (2 db): Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen 
keresztül, Szélesség (mm) 600, Magasság (mm) 360, Hosszúság (mm) 2150, Anyag fém, Súly (kg) 29, Stílus modern. Telepítés: 
Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 
2.        Kajak/kenu szárazföldi rögzítési (kikötési) lehetőséget biztosító fordított U alakú fém tartó (2 db): Felszerelés helye talaj, 
Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 850, Magasság (mm) 1000, Anyag fém, Súly (kg) 14. 
3.        Támlás pad (6 db): Ülőfelület magasság: 450 mm Hosszúság: 1870 mm Szélesség: 500 mm Tömeg: 65 kg Anyag: alapozott, 
porfestett acél; 2 rétegben festett borovifenyő ülőfelület. Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 
4.        Fedeles fa szelektívhulladékgyűjtő (4 db): Teljes magasság 106 cm Hossz 112 cm szélesség 37 cm Kapacitás 3x75 L. Szín: 
mahagóni, tíkfa. Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 
5.        Kültéri ágy (25 db): fém/fa: Horganyzott acélváz mely égetett porfestéssel van ellátva. Az ülőkét és a támlát masszív falamellák 
alkotják. Méret: 1630x930x600 mm. Helyszínre szállítva. 
6.        Térhangosítás rendszer (1 db): CPA-180C keverőerősítő FM tunerrel és MP3 lejátszóval, 180W 1 db CS-326, oszlopsugárzó, 
100V rendszerhez 6 db 2x1mm réz kábel 100V hálózathoz (MTL) 400 m, Kötő doboz 2 db, VE-9120 hangerő szabályzó 3 db, Bardl BD-
260, PA asztali kondenzátor mikrofon 1 db, Szállítási költségek 1 db, Egyéb szerelési anyagok 1 cs, FrankischeF32 Gégecső (lépésálló) 
32 350 m, Kiépítés, szerelés konfigurálás 1 alkalom 
7.        Természeti értékeket bemutató tájékoztató tábla (1 db): 1920 X 1900 mm 1 db, horganyzott acélból, kétoldalas, kihelyezve. 
A nyertes Ajánlattevő feladata valamennyi termék leszállítása az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínre, továbbá a fentiek alapján 
megjelölt termékek helyszínen történő telepítése. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

39000000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Berzsenyi utcai szabadstrand eszközbeszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés

Balatonszemes V. Strandpályázat eszközbeszerzése 3 részben: 
1. Berzsenyi utcai szabadstrand eszközbeszerzése 
2. Hullám úti szabadstrand eszközbeszerzése 
3. Vígadó melletti szabadstrand eszközbeszerzése 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés előírására tekintettel felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 
közbeszerzési dokumentumokban szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, típusra, eljárásra történő hivatkozás csak a 
szerződés szerinti tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések 
alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő 
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Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat. Ajánlatkérő 
előteljesítést elfogad. 

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

901. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF):

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Ajánlattevő köteles az ajánlatában megadni valamennyi megajánlani kívánt eszköz gyártóját, pontos típusát és származási helyét. 
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlott eszköz fényképes bemutatását is tartalmazó termékleírását (pl. magyar nyelvű 
gépkönyv, és/vagy magyar nyelvű leírás, és/vagy a műszaki leírás, és/vagy prospektus), melyből megállapítható az előírt műszaki 
paramétereknek történő megfelelés. 
A beszerzendő termék pontos műszaki leírását, mennyiségét a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott termékek műszaki specifikációja alapján nem 
felel meg a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki dokumentumok) minimum elvárásként előírtaknak, az az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után.  

Igen

Igen

2. Többletjótállás időtartama, a minimum 12 hónapos jótállási időn felül 
hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

2022.04.01 2022.05.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Hullám úti szabadstrand eszközbeszerzése  
Teljes mennyiség, műszaki minimumkövetelmények: 
1.        Kültéri kerékpártároló, mely 2+3 kerékpár tárolására alkalmas legyen (2 db): Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen 
keresztül, Szélesség (mm) 600, Magasság (mm) 360, Hosszúság (mm) 2150, Anyag fém, Súly (kg) 29, Stílus modern. Telepítés: 
Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 
2.        Kajak/kenu szárazföldi rögzítési (kikötési) lehetőséget biztosító fordított U alakú fém tartó (2 db): Felszerelés helye talaj, 
Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 850, Magasság (mm) 1000, Anyag fém, Súly (kg) 14. 
3.        Támlás pad (6 db): Ülőfelület magasság: 450 mm Hosszúság: 1870 mm Szélesség: 500 mm Tömeg: 65 kg Anyag: alapozott, 
porfestett acél; 2 rétegben festett borovifenyő ülőfelület. Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 
4.        Fedeles fa szelektívhulladékgyűjtő (3 db): Teljes magasság 106 cm, Hossz 112 cm, szélesség 37 cm, Kapacitás 3x75 L. Szín: 
mahagóni, tíkfa. Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 
5.        Nem akadálymentes mobil stég beszerzése, telepítése, engedélyeztetése (1 db): Általános műszaki leírás: 105 m2 alapterületű 
(10,50 * 10,00 m) elemekből összeállított napozó stég 1 lépcsős lejáróval. Lakatos műszaki leírás: Napozó stég: 16 db 250 x 150 cm-es 
60 x 40-es zártszelvény keretből, amelyhez a végén csatlakozik 2 db 40 x 40 –es zártszelvény láb, mely 180 cm hosszú, alul 20 x 20 cm-
es V=5 mm vastag talppal ellátva. A lábak 90 cm-nél 30 x 30 zártszelvénnyel összekötésre kerülnek a stabilitás miatt. Innen van 
megtámasztva 30 '-os szögben megtámasztva 30 x 30 x 2 zártszelvénnyel, 190 cm hosszúságban a felső 60 x 40 x 2 zártszelvény 
kerethez, ami a lábaknak vízszintes irányú merevítést jelent. Felső 250 x 150 cm keret közepén össze van kötve egy 40 x 20 x 2 
zártszelvénnyel. Keret 4 sarkában rögzítő fülek vannak elhelyezve a felső fenyőbetétek rögzítéséhez. Mellette 250 x 150 cm-es betétek 
vannak, amelyek hosszirányú 250 cm-es részen 2 db M8 x 90 mm-es csavarral vannak hozzárögzítve a lábas keretekhez. Lábas 
keretek körbe 8 db 40 T vas 8 cm hosszan van hozzáhegesztve a 40 x 40 zártszelvény kerethez. Betétek 250 x 150 cm, 12 db van 
belőle. Lejárók: A stég 1 db fémlépcső lejáróval készül.Asztalos műszaki leírás: Padlózat 250 x 150 cm nagyságú elem 15 cm 150 cm 
hosszú 4 cm vastag 3 oldalról gyalult szlovák lucfenyő. Alsó heveder 10 cm széles 4,5 cm vastag padló. A padlózat nincs 
felületkezelve. 
6.        Természeti értékeket bemutató tájékoztató tábla (1 db): 1920 X 1900 mm 1 db, horganyzott acélból, kétoldalas, kihelyezve. 
A nyertes Ajánlattevő feladata valamennyi termék leszállítása az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínre, továbbá a fentiek alapján 
megjelölt termékek helyszínen történő telepítése. 
Ajánlattevő köteles az ajánlatában megadni valamennyi megajánlani kívánt eszköz – kivéve a mobil úszóstéget - gyártóját, pontos 
típusát és származási helyét. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell valamennyi - a mobil úszóstég egyedi gyártása miatt, annak 
kivételével -megajánlott eszköz  fényképes bemutatását is tartalmazó termékleírását (pl. magyar nyelvű gépkönyv, és/vagy magyar 
nyelvű leírás, és/vagy a műszaki leírás, és/vagy prospektus), melyből megállapítható az előírt műszaki paramétereknek történő 
megfelelés. 
A beszerzendő termék pontos műszaki leírását, mennyiségét a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott termékek műszaki specifikációja alapján nem 
felel meg a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki dokumentumok) minimum elvárásként előírtaknak, az az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után.  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

39000000-2

34515000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Hullám úti szabadstrand eszközbeszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: 
A 2. értékelési részszempont esetében az Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállási 
időtartam kerül értékelésre. A felolvasólapon kizárólag az értékelésre kerülő többletjótállás időtartamát kell feltüntetni! A vállalt 
többletjótállási időt egész hónapokban kell megadni. 24 hónapot meghaladó többletjótállás vállalása esetén ajánlatkérő 24 hónapot 
veszi figyelembe a képletben a pontszámítás során. 
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39000000-2

34515000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Vígadó melletti szabadstrand eszközbeszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat. Ajánlatkérő 
előteljesítést elfogad. 
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: 
A 2. értékelési részszempont esetében az Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállási 
időtartam kerül értékelésre. A felolvasólapon kizárólag az értékelésre kerülő többletjótállás időtartamát kell feltüntetni! A vállalt 
többletjótállási időt egész hónapokban kell megadni. 24 hónapot meghaladó többletjótállás vállalása esetén ajánlatkérő 24 hónapot 
veszi figyelembe a képletben a pontszámítás során. 

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

901. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF):

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

2. Többletjótállás időtartama, a minimum 12 hónapos jótállási időn felül 
hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap)

10

Nem

Igen
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Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

901. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF):

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Vígadó melletti szabadstrand eszközbeszerzése  
Teljes mennyiség, műszaki minimumkövetelmények: 
1.        Kültéri kerékpártároló, mely 2+3 kerékpár tárolására alkalmas legyen (2 db): Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen 
keresztül, Szélesség (mm) 600, Magasság (mm) 360, Hosszúság (mm) 2150, Anyag fém, Súly (kg) 29, Stílus modern. Telepítés: 
Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 
2.        Kajak/kenu szárazföldi rögzítési (kikötési) lehetőséget biztosító fordított U alakú fém tartó (2 db): Felszerelés helye talaj, 
Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 850, Magasság (mm) 1000, Anyag fém, Súly (kg) 14. 
3.        Támlás pad (6 db): Ülőfelület magasság: 450 mm Hosszúság: 1870 mm Szélesség: 500 mm Tömeg: 65 kg Anyag: alapozott, 
porfestett acél; 2 rétegben festett borovifenyő ülőfelület. Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 
4.        Fedeles fa szelektívhulladékgyűjtő (3 db): Teljes magasság 106 cm, Hossz 112 cm, szélesség 37 cm, Kapacitás 3x75 L. Szín: 
mahagóni, tíkfa. Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 
5.        Nem akadálymentes mobil stég beszerzése, telepítése, engedélyeztetése (1 db): Általános műszaki leírás: 105 m2 alapterületű 
(10,50 * 10,00 m) elemekből összeállított napozó stég 1 lépcsős lejáróval. Lakatos műszaki leírás: Napozó stég: 16 db 250 x 150 cm-es 
60 x 40-es zártszelvény keretből, amelyhez a végén csatlakozik 2 db 40 x 40 –es zártszelvény láb, mely 180 cm hosszú, alul 20 x 20 cm-
es V=5 mm vastag talppal ellátva. A lábak 90 cm-nél 30 x 30 zártszelvénnyel összekötésre kerülnek a stabilitás miatt. Innen van 
megtámasztva 30 '-os szögben megtámasztva 30 x 30 x 2 zártszelvénnyel, 190 cm hosszúságban a felső 60 x 40 x 2 zártszelvény 
kerethez, ami a lábaknak vízszintes irányú merevítést jelent. Felső 250 x 150 cm keret közepén össze van kötve egy 40 x 20 x 2 
zártszelvénnyel. Keret 4 sarkában rögzítő fülek vannak elhelyezve a felső fenyőbetétek rögzítéséhez. Mellette 250 x 150 cm-es betétek 
vannak, amelyek hosszirányú 250 cm-es részen 2 db M8 x 90 mm-es csavarral vannak hozzárögzítve a lábas keretekhez. Lábas 
keretek körbe 8 db 40 T vas 8 cm hosszan van hozzáhegesztve a 40 x 40 zártszelvény kerethez. Betétek 250 x 150 cm, 12 db van 
belőle. Lejárók: A stég 1 db fémlépcső lejáróval készül. Asztalos műszaki leírás: Padlózat 250 x 150 cm nagyságú elem 15 cm 150 cm 
hosszú 4 cm vastag 3 oldalról gyalult szlovák lucfenyő. Alsó heveder 10 cm széles 4,5 cm vastag padló. A padlózat nincs 
felületkezelve. 
6.        Természeti értékeket bemutató tájékoztató tábla (1 db): 1920 X 1900 mm 1 db, horganyzott acélból, kétoldalas, kihelyezve. 
A nyertes Ajánlattevő feladata valamennyi termék leszállítása az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínre, továbbá a fentiek alapján 
megjelölt termékek helyszínen történő telepítése. 
Ajánlattevő köteles az ajánlatában megadni valamennyi megajánlani kívánt eszköz – kivéve a mobil úszóstéget - gyártóját, pontos 
típusát és származási helyét. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell valamennyi - a mobil úszóstég egyedi gyártása miatt, annak 
kivételével -megajánlott eszköz fényképes bemutatását is tartalmazó termékleírását (pl. magyar nyelvű gépkönyv, és/vagy magyar 
nyelvű leírás, és/vagy a műszaki leírás, és/vagy prospektus), melyből megállapítható az előírt műszaki paramétereknek történő 
megfelelés. 
A beszerzendő termék pontos műszaki leírását, mennyiségét a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben a megajánlott termékek műszaki specifikációja alapján nem 
felel meg a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki dokumentumok) minimum elvárásként előírtaknak, az az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után.  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

8636 Balatonszemes, HRSZ 184/6.

Igen

Igen

2. Többletjótállás időtartama, a minimum 12 hónapos jótállási időn felül 
hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap)

10

Nem

Igen
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Valamennyi részben: A kizáró okok felsorolása: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. 
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. 
 
VI.3.2) pont folytatása: 
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: 
-        Ajánlatkérő 11743040-15396437 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés
/átutalás tényét bizonyító. egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás 
egyszerű másolatát. Közleményként fel kell tüntetni az eljárás rövid megnevezését, és az átutalás jogcímét (Strand eszközbeszerzés ... 
rész, Ajánlati biztosíték) Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént (ajánlatkérő számlájára 
beérkezett) tényleges utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak. 
-        Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával; ez esetben az 
ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt – garanciára vonatkozó nyilatkozatot oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.  
-        Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, - pénzügyi intézmény vagy 

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat. Ajánlatkérő 
előteljesítést elfogad. 
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: 
A 2. értékelési részszempont esetében az Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállási 
időtartam kerül értékelésre. A felolvasólapon kizárólag az értékelésre kerülő többletjótállás időtartamát kell feltüntetni! A vállalt 
többletjótállási időt egész hónapokban kell megadni. 24 hónapot meghaladó többletjótállás vállalása esetén ajánlatkérő 24 hónapot 
veszi figyelembe a képletben a pontszámítás során. 

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

2022.04.01 2022.05.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-7.1.10-21-2021-00001, STR-2021-046
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Valamennyi részben:  
P/1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában 
köteles az ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő 
által előírt igazolásokat csatolni.  
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 114./A. § (1) bekezdésben foglaltakkal élve nem alkalmazza a Kbt. 
67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit. 
Ajánlattevőknek - ajánlatkérő külön felhívása nélkül - az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az alábbiakban meghatározott 
módon kell igazolniuk: 
P.1) A Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a 
közbeszerzés tárgya szerinti (strand építéshez és/vagy felújításhoz kapcsolódó kültéri eszközök szállítására és/vagy telepítésére) 
teljesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.  
Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, 
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Valamennyi részben: 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles 
az ajánlatkérő által előírt kizáró okoknak való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által előírt igazolásokat csatolni. 
A kizáró okok igazolására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy ő 
maga, illetve adott esetben a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania 
arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a 
nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával igazolható. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. LIII. törvény 3. § 
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania. 
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot 
kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó 
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés 
folyamatban. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés 
tényét az előírt kizáró okok tekintetében.  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

biztosító által - feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.  
-        Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja Ajánlatkérő, hogy a dokumentum elektronikus okiratként 
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.  
Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés nyújtása esetén a garancia vagy biztosítási szerződés szövegezésének kötelezően 
tartalmaznia kell a következőket:  
-        a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot: „Ha az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a 
szerződés megkötése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg, kivéve 
a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az 
ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az Ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.”  
-        valamint amennyiben releváns: „Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a 
biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg”.  
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.  
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az 
előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdésében foglaltakra.  
Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.   
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Valamennyi részben: M/1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a 
benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésre 
vonatkozó, ajánlatkérő által előírt igazolásokat csatolni. Ezen igazolásokban az ajánlattevő köteles megadni az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 114./A. § (1) bekezdésben foglaltakkal élve nem alkalmazza a Kbt. 
67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit. 
Ajánlattevőknek - ajánlatkérő külön felhívása nélkül - az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az alábbiakban meghatározott 
módon kell igazolniuk:  
M/1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást 
megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt 
tárgyú referenciáit (szállításait) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint kell igazolni. 
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább a következő adatokat: 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (információt adó személy neve, elérhetősége); 
- a szállítás tárgya, mennyisége, ellenszolgáltatás nettó értéke, 
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, naptól-év, hó, napig); 
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált 
időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, 
ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a 
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Valamennyi részben: 
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a nyilatkozata alapján a közbeszerzés tárgya szerinti (strand építéshez és/vagy felújításhoz 
kapcsolódó kültéri eszközök szállítására és/vagy telepítésére) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó ÁFA 
nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 9.000.000, - Ft-ot. 
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának a napját 
megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben elért összes nettó 
árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.  
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) és (12) bekezdéseire. 
 
VI.3.9) pont folytatása: 
11. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési dokumentációban részletezett 
információk szerinti szakmai ajánlatot kell benyújtania. Szakmai ajánlatként az Ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött Műszaki 
ártáblázatot cégszerűen aláírva, pdf formátumban, az ajánlati ár alátámasztására, valamint ezzel megegyező tartalommal 
szerkeszthető formátumban is, továbbá a 2.3. rész a mobil úszóstég egyedi gyártása miatt, annak kivételével a termékek fényképes 
bemutatását is tartalmazó termékleírást (pl. magyar nyelvű gépkönyv, és/vagy magyar nyelvű leírás, és/vagy a műszaki leírás, és/vagy 
prospektus), melyből megállapítható az előírt műszaki paramétereknek történő megfelelés. A szakmai ajánlat hiánya az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után. 
12. Jelen eljárásban irányadó idő: jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-
európai idő (CET) szerint értendő. 
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás 
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, 
nem magyar forintban (Ft/HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. Árbevétel 
tekintetében az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyam az irányadó.  
Az átszámítást ajánlattevőnek kell elvégeznie és az ajánlatban a nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást 
tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolnia, megadva az átszámítandó deviza 
összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat) és a számított Ft/HUF összeget is. Bármely okirat, igazolás, nyilatkoza 
stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az 
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
14. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. 
és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
15. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) 
bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza. 
16. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Varga Enikő, Lajstromszáma: 00761. 
17. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR azonosítószám: EKR000287452022 
18.  Nemzeti elbánás: a Kbt. 2. § (5) bekezdés, 74. § (3) bekezdés. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése 
értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.  
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 
adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, 
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az 
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az a 
felhívásban előírt egyéb igazolási módok helyett.  
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) és (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Korm.rendelet 19. § (7) bekezdésére. 
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Valamennyi részben: 
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevőnek felróható ok miatti késedelmes teljesítés esetén a vevő naptári naponként 1 % kötbérre 
jogosult a késedelembe esés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig. A kötbér alapja késedelmesen leszállított, telepített termék 
nettó vételára. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot (a késedelmesen leszállított, telepített 
termék nettó vételárának 30 %-át), vevő a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést azonnal hatállyal felmondhatja és meghiúsulási 
kötbérre jogosult. 
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér összeget a vállalkozói díjjal szemben 
beszámítani. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem mentesít. 
Hibás teljesítési kötbér: A nyertes ajánlattevő hibásan teljesít, amennyiben a teljesítése nem felel meg a közbeszerzési eljárásban, 
illetve a szerződésben előírt műszaki paramétereknek, illetve amennyiben a leszállításra, telepítésre kerülő termék nem rendelkezik 
az Eladó ajánlatában foglalt egyéb paraméterekkel. Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján Vevő választásától 
függően kellékszavatossági igénnyel léphet fel vagy a hibásan teljesített termékre eső nettó vételár 20 %-ának megfelelő hibás 
teljesítési kötbért érvényesít. 
Teljesítés elmaradása (meghiúsulás) miatti kötbér: Amennyiben a teljesítés olyan mértékben eltérő a szerződésben, illetőleg a 
közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, különösen a felhívásban a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott termék(ek)től (ún. 
„aliud-szolgáltatás”), hogy nem áll érdekében a szerződés tárgyának átvétele, akkor Vevő a teljesítést visszautasítja. Ezen esetben a 
késedelem jogkövetkezményeit alkalmazva, választása szerint póthatáridő tűzése nélkül a szerződéstől elállhat (vagy azt azonnali 
hatállyal felmondhatja) súlyos szerződésszegésre hivatkozással és a meghiúsulással érintett termék nettó vételárának 30 %-a mértékű 
meghiúsulási kötbérre jogosult. 
A nyertes ajánlattevővel szemben érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a termék nettó vételárának 30 %-a. 
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) 
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben a kötbért meghaladó kárát. 
Jótállás (valamennyi részben): Az Eladó a jótállás körében felel az általa leszállított és az adott esetben telepített termékek anyagi és 
gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a Vevő által igényelt termékeket műszaki leírásban megfelelő minőségben 
szállítja le. A nyertes ajánlattevő a helyszíni leszállítást és adott esetben a leszállítást, és adott esetben a telepítést követően felvett 
átadás – átvételi jegyzőkönyv dátumától a közbeszerzés tárgyát képező eszközök vonatkozásában 12 havi garanciát (jótállást) biztosít. 
A garancia nem vonatkozik a helytelen használatból keletkező meghibásodások elhárítására. (értékelési részszempont). 
Teljesítési biztosíték (valamennyi részben): A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben meghatározott kötelezettségei 
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények biztosítása érdekében az egyösszegű nettó vételár 5%-ának megfelelő 
összegű teljesítési biztosítékot köteles a szerződés megkötéséig, legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatkérő részére 
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell átadni. A 
teljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a szerződés hatályba lépésének feltétele. A teljesítési 
biztosítéknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan, a szerződés időtartamát követő banki 
napig az ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia. A biztosíték teljesíthető: Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak 
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződ

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Valamennyi részben: 
M/1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz sikeres átadás-
átvétellel teljesített), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, strand építéshez és/vagy felújításhoz kapcsolódó kültéri eszközök 
szállítására és/vagy telepítésére  vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával, amely legalább kétféle 
terméket tartalmazott az adott rész tekintetében beszerezni kívánt eszközökből. 
2-3. rész vonatkozásában: 
M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz sikeres átadás-
átvétellel teljesített), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, részenként  (azaz a 2. és 3. részben külön-külön) legalább nettó 7 millió 
Ft összegű ,mobil úszóstégek szállítására és engedélyeztetésére és/vagy telepítésére és engedélyeztetésére vonatkozó, az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között 
előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó 
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra. 
A referencia egy szerződésből teljesíthető. A bemutatandó referencia teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.  
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a és a 24. § (1) bekezdése. 

Nem

Nem

Nem
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IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretszerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem 
követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Valamennyi részben: 
Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból biztosított. A pénzügyi fedezet a Pénzügyminisztérium és a 
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (mint Támogató) között, 2021. november 17. napján, a GINOP-7.1.10-21-2021-
00001 (pályázati azonosító)) azonosítószámú "A természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesztése" című projekt 
keretében létrejött támogatási szerződés biztosítja. A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (mint Támogató) a 
Standfejlesztés 2021 című pályázati felhívásra benyújtott STR-2021-044 azonosítószámú, „Balatonszemes Berzsenyi V. 
Strandpályázat” (1. rész), STR-2021-071 „Balatonszemes Hullám V. Strandpályázat” (2. rész), STR-2021-046 „Balatonszemes Vígadó 
V. Strandpályázat” (3. rész) elnevezésű projektben kiállított támogatói okirat alapján a Támogató és az Ajánlatkérő között támogatási 
jogviszony jött létre. 
Támogatás intenzitása: 100% 
Finanszírozás módja: utófinanszírozás. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  
Az ellenszolgáltatás teljesítése a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben meghatározott módon és tartalommal való igazolt 
szerződésszerű teljesítés esetén a kiállított számla benyújtását követően a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással a 
Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, illetőleg a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendeletre tekintettel a számla kiállításától számított 60 napon belül. 
Az ÁFA a mindenkor hatályos törvények szerint kerül meghatározásra. 
Nyertes ajánlattevő egy számla kiállítására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően, ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján. 
Ajánlatkérő a vételárat a nyertes ajánlattevő által cégszerűen és jogszerűen kiállított számla ellenében, a számla ajánlatkérőhöz 
történő érkezését követő 60 napon belül átutalással fizeti meg a nyertes ajánlattevő bankszámlaszámára, figyelemmel a támogatás 
kifizetési szabályaira, eljárásrendjére. Nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén ajánlatkérő teljesítésigazolást állít ki. 
A nyertes ajánlattevő egy számla kiállítására jogosult szerződésszerű teljesítést követően. Elektronikus számla kiállítása esetén a Kbt. 
27./A. §-ában foglaltak az irányadók, azaz olyan elektronikus számla nyújtható be, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai 
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 
Ajánlatkérő késedelme esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. 
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF), az ellenérték külföldi 
fizetőeszköz árfolyamához nem köthető. 
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részeként a szerződéstervezet tartalmazza. 
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása: 
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (6), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak 
 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
 Ptk. 
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletre. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Nem

Nem
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Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § (1) bekezdés (1b), (1c), (4)-(6) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 15. §-a irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

NemAjánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

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

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem

Nem

Nem

Nem

2022.03.16 10:00

HU

30

2022.03.16 12:00

EKR

Nem

Nem

Nem
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1. A felhívás III.1.2) és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb! 
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett 
egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való 
tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, 
térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr. 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

HUFPénznem:Érték ÁFA nélkül:1 - Berzsenyi utcai 
szabadstrand 
eszközbeszerzése

Rész száma:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik: Nem

Igen

valamennyi részben 500 000 HUF

valamennyi részben Ajánlatkérő fizetési sz.száma

11743040-15396437

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az 
ajánlat benyújtásának határidejével és az ajánlati kötöttség teljes idejére 
érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség 
időtartama alatt fenn kell állnia, azaz az ajánlattételi határidőtől számított 
30 naptári nap időtartamig, az ajánlati kötöttség meghosszabbítása esetén 
annak tartamáig, az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig. Ha az 
ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a 
szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul 
meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § 
(9) bekezdése szerinti esetben. 
Tov. III.1.1) pontban

Ajánlatkérő az 1.) részszempont [Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)] esetében a fordított arányosítás (Útmutató 1.számú 
melléklete A.1.aa pont) módszerét alkalmazza, a 2. részszempont esetében az értékelés módszere arányosítás, a Miniszterelnökségne
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.03.04

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

gov.hu/ EKR001736702021 oldalon. Ajánlatkérő a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (6) bekezdésére figyelemmel az eljárás 
dokumentumait kizárólag az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy 
legalább egy gazdasági szereplő az érdeklődését jelezze és a dokumentumot elektronikus úton letöltse.  
3. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve jár el. 
4. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 114/A. § alapján jár el. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) 
bekezdését. 
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint 
– a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan, 
– a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-k) és m) pontja tekintetében 
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében 
– a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés szerint 
– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is) 
– a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is) 
– a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában 
– üzleti titokról. 
6. Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban meghatározott formai és tartami követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és 
benyújtani. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. 
7. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.  
A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetében is csatolni kell az ajánlathoz (ld. EKR 
űrlap). 
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű 
másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban 
dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad
(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).  
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény 
Harmadik könyv Harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen 
nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú 
aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat (így 
például: elfogadható a személyi igazolvány egyszerű másolata is) alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 
nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból 
(www.e-cegjegyzek.hu).  
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [ún. „e-
tértivevény” -t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként 
nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs 
változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 
9. Ajánlatkérő nem engedélyezi, nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a 
közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális 
tartalommal. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó 
okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében 
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
10. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, és a Kbt. 114. § (11) bekezdését, továbbá az 
eljárás a Kbt. 33. § szerint nem fenntartott. 
Folytatás a III.1.2) pontban.
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