
3. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

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 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Gárdony Város Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: 2

EKRSZ_96496161

Postai cím: Szabadság út 20-22.

Város: Gárdony NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám:2483 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna Telefon: +36 22570100

E-mail: onkormanyzat@gardony.hu Fax: +36 22570182

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.gardony.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

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: (URL)

……..

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

X a fent említett cím

 másik cím: (adjon meg másik címet)



Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

X elektronikus úton: (URL)

……
 a fent említett címre

 a következő címre: (adjon meg másik címet)

 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

X Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

 Közszolgáltató

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

 Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

X Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 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: Gárdony – Strand információs táblák beszerzése Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód: 43325000-7 Parki és játszótéri felszerelések

Kiegészítő CPV-kód:

II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:



Adás-vételi szerződés keretében arculati tájékoztató eszközök beszerzése, leszállítása és telepítése, beépítése,
felszerelése.

A feladat és a szállítandó eszközök részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A
beszerzendő eszközök tekintetében AT-nek figyelemmel kell lennie a „Velencei-tavi strandok – berendezési
tárgyak kézikönyve 2020” és a „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” elnevezésű
dokumentumok vonatkozó előírásaira is.

II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] 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 X nem

Ajánlatok benyújthatók 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 1

II.2.1) Elnevezés: 2 Gárdony – Strand információs táblák beszerzése Rész száma: 1 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2

Fő CPV-kód: 43325000-7 Parki és játszótéri felszerelések

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU211

A teljesítés helye:

2483 Gárdony, Napsugár Strand 5426/4 hrsz.

2483 Gárdony, Panoráma Partszakasz 6036/59 hrsz.

2483 Gárdony, Park Strand 5318/10, 5317 hrsz.

2483 Gárdony, Sport Beach /Sirály 6036/59 hrsz.

2483 Gárdony, Tó-Party 6282/5 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

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

A II.2.3) pontban megjelölt strandok korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök beszerzése és
szállítása, az eszközök telepítése, beépítése és felszerelése.

A beszerzendő fő termékek és mennyiségeik:

1. Tábla – 5 db
- teljesítési helyenként 1 db
- mérete: 220 x 70 cm
- vastagság: 5 mm
- anyaga: fehér habosított PVC/ongrofoam



- felirat: teljesítési helyhez kapcsolódó strand neve, és logója
- a feliratok végleges szövege és a logó a szerződéskötéskor kerül meghatározásra
- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 6-7. oldala szerinti, strandonként egyedi
tartalommal, betűtípussal és színnel

2. Infotábla váz a térképhez – 5 db
- teljesítési helyenként 1 db
- 10 x 10 cm keresztmetszetű vörösfenyő tartószerkezettel
- „Velencei-tavi strandok – berendezési tárgyak kézikönyve 2020” 23-26. oldala szerinti gyártmányterv alapján

3. Térkép infotáblára – 5 db
- teljesítési helyenként 1 db
- mérete: 70 x 70 cm
- vastagsága: 10 mm
- anyaga: habosított műanyag
- a feliratok végleges szövege a szerződéskötéskor kerül meghatározásra
- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 31-32. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal

4. Irányjelző tábla oszlop – 10 db
- teljesítési helyenként 2 db
- 12 x 12 cm keresztmetszetű vörösfenyő oszlop
- rozsdamentes rögzítő elemekkel
- „Velencei-tavi strandok – berendezési tárgyak kézikönyve 2020” 27-29. oldala szerinti műszaki leírás és
gyártmányterv alapján

5. Fa tábla, irányjelző oszlopra – 50 db
- teljesítési helyenként 10 db tábla
- mérete: 70 x 15 cm
- vastagsága: 4 cm
- vörösfenyő pallókból kialakítva
- hal alakú tábla
- kétoldalas piktogrammal, kétnyelvű felirattal
- táblák felirata teljesítési helyenként:

- 2 db tábla „Mosdó” és „Toilet” felirattal, a „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020”
16. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal
- 2 db tábla „Családi mosdó” és „Family restroom” felirattal, a „Velencei-tavi strandok – Grafikai
arculati kézikönyv 2020” 16. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal
- 2 db tábla „Baba-mama szoba” és „Baby changing facilities” felirattal, a „Velencei-tavi strandok –
Grafikai arculati kézikönyv 2020” 17. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal
- 2 db tábla „Öltöző” és „Changing room” felirattal, a „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati
kézikönyv 2020” 17. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal
- 2 db tábla „Kijárat” és „Exit” felirattal, a „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020”
16. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal

- „Velencei-tavi strandok – berendezési tárgyak kézikönyve 2020” 27-29. oldala szerinti műszaki leírás és
gyártmányterv alapján
- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 24-25. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal

6. Tábla, férfi mosdó ajtóra – 5 db
- teljesítési helyenként 1 db
- mérete: 35 x 15 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- piktogrammal, kétnyelvű felirattal
- táblák felirata teljesítési helyenként:



- 1 db tábla „Férfi mosdó” és „Men’s toilet” felirattal, a „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati
kézikönyv 2020” 16. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal

- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 16. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal

7. Tábla, férfi zuhanyzó ajtóra – 5 db
- teljesítési helyenként 1 db
- mérete: 35 x 15 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- piktogrammal, kétnyelvű felirattal
- táblák felirata teljesítési helyenként:

- 1 db tábla „Férfi zuhanyzó” és „Men’s shower” felirattal, a „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati
kézikönyv 2020” 16. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal

- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 16. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal

8. Tábla, női mosdó ajtóra – 5 db
- teljesítési helyenként 1 db
- mérete: 35 x 15 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- piktogrammal, kétnyelvű felirattal
- táblák felirata teljesítési helyenként:

- 1 db tábla „Női mosdó” és „Ladies’ toilet” felirattal, a „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati
kézikönyv 2020” 16. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal

- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 16. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal

9. Tábla, női zuhanyzó ajtóra – 5 db
- teljesítési helyenként 1 db
- mérete: 35 x 15 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- piktogrammal, kétnyelvű felirattal
- táblák felirata teljesítési helyenként:

- 1 db tábla „Női zuhanyzó” és „Ladies’ shower” felirattal, a „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati
kézikönyv 2020” 16. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal

- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 16. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal

10. Tábla, mozgássérült mosdó ajtóra – 5 db
- teljesítési helyenként 1 db
- mérete: 35 x 15 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- piktogrammal, magyar-angol nyelvű felirattal
- a feliratok végleges szövege és a piktogram a szerződéskötéskor kerül meghatározásra

11. Tábla, családi mosdó ajtóra – 5 db
- teljesítési helyenként 1 db
- mérete: 35 x 15 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- piktogrammal, kétnyelvű felirattal
-- táblák felirata teljesítési helyenként:



- 1 db tábla „Családi mosdó” és „Family restroom” felirattal, a „Velencei-tavi strandok – Grafikai
arculati kézikönyv 2020” 16. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal

- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 16. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal

12. Tábla, Baba-mama szoba ajtóra – 5 db
- teljesítési helyenként 1 db
- mérete: 35 x 15 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- piktogrammal, kétnyelvű felirattal
- táblák felirata teljesítési helyenként:

- 1 db tábla „Baba-mama szoba” és „Baby changing facilities” felirattal, a „Velencei-tavi strandok –
Grafikai arculati kézikönyv 2020” 17. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal

- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 17. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal

13. Pénztár tábla – 10 db
- teljesítési helyenként 2 db
- mérete: 35 x 15 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- piktogrammal, kétnyelvű felirattal
- táblák felirata teljesítési helyenként:

- 2 db tábla „Pénztár” és „Cashier” felirattal, a „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv
2020” 16. oldala szerinti hozzá tartozó piktogrammal

- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 28. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal

14. Írható kréta tábla – 2 db
- 2483 Gárdony, Panoráma Partszakasz 6036/59 hrsz. teljesítési helyre 1 db
- 2483 Gárdony, Tó-Party 6282/5 hrsz. teljesítési helyre 1 db
- mérete: 47 x 47 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 34. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal
- a feliratok végleges szövege a szerződéskötéskor kerül meghatározásra

15. Házirend tábla – 2 db
- 2483 Gárdony, Panoráma Partszakasz 6036/59 hrsz. teljesítési helyre 1 db
- 2483 Gárdony, Tó-Party 6282/5 hrsz. teljesítési helyre 1 db
- magyar-angol felirattal
- mérete: 47 x 102 cm
- vastagsága 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 34. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal
- a feliratok végleges szövege a szerződéskötéskor kerül meghatározásra

16. Ártábla – 1 db
- 2483 Gárdony, Tó-Party 6282/5 hrsz. teljesítési helyre 1 db
- mérete: 47 x 102 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- magyar-angol felirattal



- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 29. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal
- a feliratok végleges szövege a szerződéskötéskor kerül meghatározásra

17. Nyitva tartás tábla – 1 db
- 2483 Gárdony, Tó-Party 6282/5 hrsz. teljesítési helyre 1 db
- mérete: 47 x 47 cm
- vastagsága: 5 mm
- anyaga: habosított műanyag
- magyar-angol felirattal
- „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” 34-36. oldala szerint, strandonként egyedi
tartalommal
- a feliratok végleges szövege a szerződéskötéskor kerül meghatározásra

A feladat és a termékek részletes leírását, és kialakításuk jellemzőit a „Velencei-tavi strandok – berendezési
tárgyak kézikönyve 2020” és a „Velencei-tavi strandok – Grafikai arculati kézikönyv 2020” elnevezésű
dokumentumban foglaltak, a szerződéstervezet valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök teljesítési helyre történő szállítását, telepítését, beépítését
illetve felszerelését.

Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

II.2.5) Értékelési szempontok

X Az alábbi értékelési szempontok

X Minőségi szempont – Megnevezés: 2. A beszerezni kívánt eszközök tekintetében kötelezően előírt 24 hónap
jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 20

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20

X Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 21 80

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: NEM

II.2.6) Becsült érték: 2

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: [55]

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható igen X 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: 2 [ ]

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:



II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen X 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 igen
X nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: adásvételi
szerződés.

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

III.1) Részvételi feltételek

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

A kizáró okok felsorolása:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll.

Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont].

A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját egyszerű nyilatkozatával kell
igazolnia.

Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.].

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt - Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontok szerinti - kizáró okok [321/2015.
(X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.].



A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1)-(2) bek.]
vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában foglaltakra.

Az ajánlatban - be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67.
§ (4) bek.].

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. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015.
(X. 30.) Kr. 13. §].

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. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]

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

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdését alkalmazza, mely szerint nem köteles az eljárásban alkalmassági
követelményt előírni.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdését alkalmazza, mely szerint nem köteles az eljárásban alkalmassági
követelményt előírni.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

 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: nyertes ajánlattevőt a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a
késedelmes túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vételár 1 %-ának megfelelő
összegű késedelmi kötbér terheli. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 10 naptári napot,
úgy Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – az adásvételi szerződést a nyertes
ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni.
Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős,
és nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a hibás teljesítéssel érintett berendezés nettó értékének 1 %-a/nap.

Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő – ha olyan okból, amiért felelős – a szerződés meghiúsul, az
általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére.



Jótállás: Az eszközökre 24 hónap + …. (nyertes ajánlattevő ajánlatában tett megajánlás szerinti) hónap.
Amennyiben a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok a jótállás időtartamát ettől eltérően
szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai
tekintendők irányadónak. A jótállás kezdő időpontja a sikeres átadás-átvétel napja.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények a jótállás időtartamára
jótállási biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a nettó vételár 3%-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, biztosítékokat, illetve az ezekkel kapcsolatos részletes
szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Az előleg a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás
25 %-ának megfelelő mértékű.

Az előleg elszámolása: az előleget a végszámlából kell levonni.

Számlázás: Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult.

Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (8) bek.
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. 6: 155.§
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)
- 2011. évi CXCV. törvény
- 368/2011. (XII. 31.) Kr.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (Ft).
A szerződés tételes elszámolású.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

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

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

 Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.



IV.1.2) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]

 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 csökkentesére 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 12

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2021/02/... Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja 4

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar 1

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: 2021/02/...



IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2021/02/... Helyi idő: 12:00 Hely: EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen X nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

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: 2

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100 pont 2

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: 2

Az 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, a 2. szempont: egyenes arányosítás. A 2. értékelési
részszempont esetén az Ajánlatkérő által előírt 24 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamára
kérünk megajánlást tenni.

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték 2

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) Eljárás fajtája: Kbt. 112.§ (1) a) pontja szerint, a Kbt. 117. §-a szerinti, Kbt. Második Részben foglalt
szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás. Kbt. 117. § (2) bek. alapján önállóan
kialakított eljárási szabályok:
AK a Kbt. II. Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 114–116. §-ban foglalt eltérésekkel ÉS
az alábbi eltérésekkel:
- AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § szerint végzi el azzal az eltéréssel, hogy AK a Kbt 114/A.§ (2)
bekezdését nem alkalmazza, hanem az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően
végzi el.
- Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési
dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam, de legalább 3
munkanap, áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK nem ad fel
hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A



dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi GSZ-t, akik az eljárás
iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.

2) A beszerzés hazai forrásból támogatott, a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási intenzitás: a
projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a.
A projektekhez kapcsolódó Támogatói Okiratok száma:
- Az agárdi Napsugár Strand szolgáltatásainak minőségi élménykínálattá fejlesztése - ET-2019-02-082
- A gárdonyi Panoráma partszakasz szolgáltatásainak fejlesztése - ET-2019-02-079
- Az agárdi Park Strand szolgáltatásainak fejlesztése - ET-2019-02-083
- A gárdonyi Sport Beach szolgáltatásainak minőségi élménykínálattá fejlesztése - ET-2019-02-080
- A gárdonyi Tó-Party Rendezvénystrand szolgáltatásainak fejlesztése - ET-2019-02-078

3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit.

4) Ajánlattevő által az ajánlatban benyújtandó további dokumentumok: Ajánlattevő az ajánlati ár
ellenőrzéséhez csatolja ajánlatában a beárazott tételes ártáblát.

5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Stumpf Gábor, lajstromszám: 00063 (ANPAST
Europroject Kft., 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. em. 13.)

6) Kérjük, hogy amennyiben a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplő az
Ajánlatkérő korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást, a
jelen eljárásban előírt, kizáró okok igazolására vonatkozó nyilatkozatainak benyújtását mellőzze, és csak
arról nyilatkozzon, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során! Ajánlatkérő meg fogja vizsgálni, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e a jelen
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, függetlenül attól,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/02/…

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


