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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170253-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek
2018/S 076-170253
Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások
Árubeszerzés
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
MAHART Magyar Hajózási Zrt.
AK22838
Weiss Manfréd út 5-7.
Budapest
1211
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó vezérigazgató
Telefon: +36 12783505
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Fax: +36 12783505
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://mahart.hu/
A felhasználói oldal címe: http://mahart.hu/
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://mahart.hu/projektek/nyaralohajozas
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
B & W Consult Korlátolt Felelősségű Társaság
Andrássy út 10. 3. em. 308.
Budapest
1061
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Benkó Ádám
Telefon: +36 303429707
E-mail: kozbeszerzes@tendersoft.hu
Fax: +36 17002021
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://mahart.hu/
A felhasználói oldal címe: http://mahart.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
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Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing tevékenység
igénybevétele a „Mo.-i nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcs. program” keretében.

II.1.2)

Fő CPV-kód
34512000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Összesen 20 db új gyártású, műanyag testű, külső kormányállással is rendelkező 2-3-4 kabinos, azonos
sorozatból származó nyaralóhajó (lakóhajó, csatornahajó /river and canal boat/) beszerzése, az Ajánlatkérő
által megjelölt magyarországi helyszínekre szállítása, a hajók üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó
betanítási szolgáltatások ellátása.
A részenként beszerzésre kerülő 10 db hajónak az ajánlattevő saját értékesítési rendszerében (amely
valamennyi itt felsorolt elemmel rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi
ügynökhálózat és többnyelvű prospektus) egy országon belül legalább két báziskikötőben bérbeadásra kínált,
bérhajó flotta keretében üzemelő típusúnak kell lennie. Az átadott hajókat az ajánlattevőnek a saját nemzetközi
értékesítési rendszerében bérbeadási céllal hirdetnie kell a szerz. hatálybalépésétől 3 éves időtartamban.
Ajánlatkérő célja bérhajó-flotta beszerzése, üzemeltetése Magyarországon belül két báziskikötőből kiindulva.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing tevékenység
igénybevétele a Program 2018. évi forrásainak terhére.
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
34512000
79998000
79340000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest, irányítószám: 1101, Tokaj, irányítószám: 3910, Kisköre, irányítószám: 3384.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
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10 db új gyártású, műanyag testű, külső kormányállással is rendelkező, azonos sorozatból származó
nyaralóhajó (lakóhajó, csatornahajó /river and canal boat/) beszerzése: 4 db 2 kabinos, 2 db 3 kabinos, 4 db 4
kabinos
A közbesz. tárgya olyan sorozatból származó nyaralóhajó típus(ok) beszerzése, melye(ke)t az ajánlattevő
az eljárást megindító részvételi felhívás feladásának időpontjában, saját értékesítési rendszerén (amely
valamennyi itt felsorolt elemmel rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi
ügynökhálózat és többnyelvű prospektus) keresztül, egy országon belül legalább két báziskikötőben
bérbeadásra kínál és bérhajó flotta részeként üzemeltet. Ajánlattevőnek ezt igazolnia kell ajánlatában.
Paraméterek:
— új építésű vízi jármű,
— CE tanúsítvány,
— gázbizonylat és gyári nyomáspróba,
— 220V-os rendszer érintésvédelmi bizonylat,
— üvegszálas UV álló műanyag testű,
— egytestű,
— a manőverezést segítő motoros orrfordítóval (orrsugár-kormány) szerelt,
— gépi hajtása beépített dízel üzemű motorral,
— minimum 50 LE legfeljebb 100 LE motor teljesítménnyel (8-12 km/h testsebesség),
— tengelyes kihajtás,
— hidraulikus kormánymű,
— min.12 mm héj- és falvastagság,
— beépített akkumulátortöltő min.25 A/h,
— generátor min.100 A/h,
— merülése legfeljebb 1 m,
— hajóhossz minimum 10 m, legfeljebb 15 m,
— max. 3,3 m magas (a vízvonal felett),
— max. 4 m széles,
— belső és külső kormányállással (belülről és a fedélzetről is vezethető),
— belvízi használatra,
— pvc védőcsíkok a hajótesten,
— minimum 2 legfeljebb 12 fő utas részére,
— kényelmes fekhellyel kétágyas kabinokban,
— a belső ülőbútorzat igény esetén ággyá alakítható a nappaliban,
— 2 és 3 kabinos hajóban legalább 1, 4 kabinos hajóban legalább 2 fürdőszoba, benne meleg vizes mosdó,
zuhanyzó, elektromos öblítésű WC, tükör,
— fordulatszámmérő, motorüzemóra számláló, kormánylapát állásszög mutató, üzemanyag-szintjelző,
édesvíz tartály szintjelző, fekáliatartály szintjelző, szürkevíz tartály szintjelző, akkumulátor töltöttségi szintjelző
(feszültség mérő),
— hangszigetelt motortér,
— fenékvíz szivattyú,
— elektromos ablaktörlő,
— 4 bika,
— hajókürt,
— szekrények,
— led világítás,
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— olvasólámpa a kabinokban,
— szúnyogháló, sötétítő a kabin ablakokon,
— fedélzeti zuhany,
— fürdőlétra,
— puffer gömb alakú 3 db,
— puffer henger alakú 14 db,
— fedélzeti asztal és székek,
— kalapács,
— cövek 2 db,
— locsolócső, vödör, hajókefe, felmosórongy,
— felszerelt konyha (gáztűzhely, nem gázpalackról üzemelő hűtőszekrény, meleg vizes mosogató),
— minimum 50 literes elektromos vízmelegítő készülék (bojler),
— minimum 400 literes belső édesvíz tartály,
— minimum 250 literes belső üzemanyag tartály,
— minimum 200 literes belső fekália tartály - fekete víz,
— minimum 200 literes belső szennyvíz (mosogatóvíz és fürdővíz) tartály - szürke víz,
— 220V-os elektromos parti csatlakozás,
— dízelüzemű, a 220 V-os elektromos hálózattól független állófűtés,
— manuális horgonycsörlő,
— CD/MP3/sztereó rádió, USB csatlakozóval,
— 220V inverter,
— 12V-os csatlakozó,
— TV/DVD,
— fürdőlétra,
— konyhafelszerelés és ágynemű,
— magyar nyelvű felhasználói kézikönyv,
— a magyar belvízi kötelező 5. számú felszerelési jegyzék szerinti felszerelés,
— javító/karbantartó készlet a flottához,
— a hajók feleljenek meg a Magyar Közlekedési Hatóság előírásainak,
— VHF/RIS/GSM/WiFi/riasztó eszköz bekötési pont gyári kialakítása (eszköz nélkül).
A betanítás a kikötői személyzetnek szól, egy-egy hetes időtartam a gyárban és a hazai helyszínen.
Ajánlattevő köteles a hajókat a saját értékesítési rendszerén (amely valamennyi itt felsorolt elemmel
rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi ügynökhálózat és többnyelvű
prospektus) keresztül a magyarországi útvonalakra bérbeadásra kínálni a szerz. hatálybalépésétől 3 évig.
Az ajánlattételi szakaszban szakmai ajánlatot kell benyújtani, melyben meg kell nevezni a hajók gyártmányát,
típusát, és igazolni kell, hogy a megajánlott hajók megfelelnek a műsz. spec. meghat. követelményeknek.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama
(legfeljebb további 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A hajó pótalkatrészek biztosítására vonatkozóan kötelezően előírt 10 éves
időtartamon felül vállalt többlet kötelezettségvállalás időtartama (legfeljebb további 10 év) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Kezdés: 01/10/2018
Befejezés: 01/05/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:
2018/05/18, helyi idő: 10:00 óra
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., MAHART Zrt. Vezérigazgatói Titkárság
Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri a részvételi jelentkezések benyújtását.
A részvételi jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing tevékenység
igénybevétele a Program 2019. évi forrásainak terhére.
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
34512000
79998000
79340000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
Tokaj, irányítószám: 3910, Kisköre, irányítószám: 3384.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
10 db új gyártású, műanyag testű, külső kormányállással is rendelkező, azonos sorozatból származó
nyaralóhajó (lakóhajó, csatornahajó /river and canal boat/) beszerzése: 4 db 2 kabinos, 2 db 3 kabinos, 4 db 4
kabinos
A közbesz. tárgya olyan sorozatból származó nyaralóhajó típus(ok) beszerzése, melye(ke)t az ajánlattevő
az eljárást megindító részvételi felhívás feladásának időpontjában, saját értékesítési rendszerén (amely
valamennyi itt felsorolt elemmel rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi
ügynökhálózat és többnyelvű prospektus) keresztül, egy országon belül legalább két báziskikötőben
bérbeadásra kínál és bérhajó flotta részeként üzemeltet. Ajánlattevőnek ezt igazolnia kell ajánlatában.
Paraméterek:
— új építésű vízi jármű,
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— CE tanúsítvány,
— gázbizonylat és gyári nyomáspróba,
— 220V-os rendszer érintésvédelmi bizonylat,
— üvegszálas UV álló műanyag testű,
— egytestű,
— a manőverezést segítő motoros orrfordítóval (orrsugár-kormány) szerelt,
— gépi hajtása beépített dízel üzemű motorral,
— minimum 50 LE legfeljebb 100 LE motor teljesítménnyel (8-12 km/h testsebesség),
— tengelyes kihajtás,
— hidraulikus kormánymű,
— min.12 mm héj- és falvastagság,
— beépített akkumulátortöltő min.25 A/h,
— generátor min.100 A/h,
— merülése legfeljebb 1 m,
— hajóhossz minimum 10 m, legfeljebb 15 m,
— max. 3,3 m magas (a vízvonal felett),
— max. 4 m széles,
— belső és külső kormányállással (belülről és a fedélzetről is vezethető),
— belvízi használatra,
— pvc védőcsíkok a hajótesten,
— minimum 2 legfeljebb 12 fő utas részére,
— kényelmes fekhellyel kétágyas kabinokban,
— a belső ülőbútorzat igény esetén ággyá alakítható a nappaliban,
— 2 és 3 kabinos hajóban legalább 1, 4 kabinos hajóban legalább 2 fürdőszoba, benne meleg vizes mosdó,
zuhanyzó, elektromos öblítésű WC, tükör,
— fordulatszámmérő, motorüzemóra számláló, kormánylapát állásszög mutató, üzemanyag-szintjelző,
édesvíz tartály szintjelző, fekáliatartály szintjelző, szürkevíz tartály szintjelző, akkumulátor töltöttségi szintjelző
(feszültség mérő),
— hangszigetelt motortér,
— fenékvíz szivattyú,
— elektromos ablaktörlő,
— 4 bika,
— hajókürt,
— szekrények,
— led világítás,
— olvasólámpa a kabinokban,
— szúnyogháló, sötétítő a kabin ablakokon,
— fedélzeti zuhany,
— fürdőlétra,
— puffer gömb alakú 3 db,
— puffer henger alakú 14 db,
— fedélzeti asztal és székek,
— kalapács,
— cövek 2 db,
— locsolócső, vödör, hajókefe, felmosórongy,
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— felszerelt konyha (gáztűzhely, nem gázpalackról üzemelő hűtőszekrény, meleg vizes mosogató),
— minimum 50 literes elektromos vízmelegítő készülék (bojler),
— minimum 400 literes belső édesvíz tartály,
— minimum 250 literes belső üzemanyag tartály,
— minimum 200 literes belső fekália tartály - fekete víz,
— minimum 200 literes belső szennyvíz (mosogatóvíz és fürdővíz) tartály - szürke víz,
— 220V-os elektromos parti csatlakozás,
— dízelüzemű, a 220 V-os elektromos hálózattól független állófűtés,
— manuális horgonycsörlő,
— CD/MP3/sztereó rádió, USB csatlakozóval,
— 220V inverter,
— 12V-os csatlakozó,
— TV/DVD,
— fürdőlétra,
— konyhafelszerelés és ágynemű,
— magyar nyelvű felhasználói kézikönyv,
— a magyar belvízi kötelező 5. számú felszerelési jegyzék szerinti felszerelés,
— javító/karbantartó készlet a flottához,
— a hajók feleljenek meg a Magyar Közlekedési Hatóság előírásainak,
— VHF/RIS/GSM/WiFi/riasztó eszköz bekötési pont gyári kialakítása (eszköz nélkül).
A betanítás a kikötői személyzetnek szól, egy-egy hetes időtartam a gyárban és a hazai helyszínen.
Ajánlattevő köteles a hajókat a saját értékesítési rendszerén (amely valamennyi itt felsorolt elemmel
rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi ügynökhálózat és többnyelvű
prospektus) keresztül a magyarországi útvonalakra bérbeadásra kínálni a szerz. hatálybalépésétől 3 évig.
Az ajánlattételi szakaszban szakmai ajánlatot kell benyújtani, melyben meg kell nevezni a hajók gyártmányát,
típusát, és igazolni kell, hogy a megajánlott hajók megfelelnek a műsz. spec. meghat. követelményeknek.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama
(legfeljebb további 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A hajó pótalkatrészek biztosítására vonatkozóan kötelezően előírt 10 éves
időtartamon felül vállalt többlet kötelezettségvállalás időtartama legfeljebb további 10 év) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:
2018/05/18, helyi idő: 10:00 óra
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., MAHART Zrt. Vezérigazgatói Titkárság
Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri a részvételi jelentkezések benyújtását.
A részvételi jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.

8 / 13

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmassági követelményt a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozóan.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés vizsgálatát két szakaszban végzi.
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére köteles az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni. Közös részvételre jelentkezés esetén a
közös részvételre jelentkezők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek
is külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívást küld ki az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének, továbbá a Kbt. 65. §
(6)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szintén alkalmazásra kerülnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Igazolás:
Mindkét rész vonatkozásában:P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és a 19. §
(5) bekezdése alapján a részvételre jelentkező csatolja az eljárást megindító felhívás megküldését közvetlenül
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (nyaralóhajók
gyártása és/vagy értékesítése és/vagy bérhajó flotta részeként történő üzemeltetése) - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is a figyelmet.
Amennyiben a részvételre jelentkező nem rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás megküldését
közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya (nyaralóhajók gyártása és/vagy értékesítése és/
vagy bérhajó flotta részeként történő üzemeltetése) szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
alkalmassági minimumkövetelménynek.
Amennyiben az ajánlattevő személyes joga szerint árbevételét nem EUR devizában tartja nyilván, úgy az
árbevétel összegét a részvételi feladás napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon kell EUR
devizára átszámítani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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Mindkét rész vonatkozásában, azaz az ajánlatkérő a közbeszerzés mindkét része tekintetében megállapítja a
részvételre jelentkező alkalmasság, amennyiben megfelel az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeknek:
P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben az előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (nyaralóhajók gyártása és/vagy értékesítése
és/vagy bérhajó flotta részeként történő üzemeltetése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen az 1 500 000 EUR összeget.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés vizsgálatát két szakaszban végzi.
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére köteles az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni. Közös részvételre jelentkezés esetén a
közös részvételre jelentkezők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek
is külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívást küld ki az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének, továbbá a Kbt. 65. §
(6)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szintén alkalmazásra kerülnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Igazolás módja:
Mindkét rész vonatkozásában:
M.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a részvételre jelentkezőnek
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb
szállításainak ismertetése a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott és aláírt igazolással a 321/2015. Korm.
rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap
megjelölésével) és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, mennyiségét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás, illetve nyilatkozat további kötelező tartalmi elemeiről az Ajánlatkérő a kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban ad tájékoztatást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Mindkét rész vonatkozásában, azaz az ajánlatkérő a közbeszerzés mindkét része tekintetében megállapítja a
részvételre jelentkező alkalmasság, amennyiben megfelel az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeknek:
M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
alábbi szállításokkal:
Legalább 7 db nyaralóhajó gyártása és/vagy értékesítése, amely nyaralóhajókat az ajánlattevő azok üzembe
helyezését követően legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásának napjáig folyamatosan
saját értékesítési rendszerén (amely valamennyi itt felsorolt elemmel rendelkezik: többnyelvű honlap és online foglalási rendszer és nemzetközi ügynökhálózat és többnyelvű prospektus) keresztül, egy országon belül
legalább két báziskikötőben bérbeadásra kínálta.
Fogalom-meghatározások:
Nyaralóhajó: az a kedvtelési célú, 15 méternél kisebb, kis merülésű, 3-12 utast szállító, szállásként is szolgáló
hajófajta, mely Európában csatornahajó és lakóhajó néven önálló nyaralási céllal bérbe vehető és hajóvezetői
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engedély nélkül vezethető, amennyiben egy bérhajó flotta részeként közlekedik kisforgalmú folyókon, tavakon
és csatornákon.
Ajánlatkérő az alábbi jellemzőknek megfelelő hajókat tekinti nyaralóhajónak:
— üvegszálas UV álló műanyag testű,
— egytestű,
— a manőverezést segítő motoros orrfordítóval (orrsugár-kormány) szerelt,
— gépi hajtása beépített dízel üzemű motorral,
— minimum 50 LE legfeljebb 100 LE motor teljesítménnyel (8-12 km/h testsebesség),
— tengelyes kihajtás,
— hidraulikus kormánymű,
— min.12 mm héj- és falvastagság,
— beépített akkumulátortöltő min.25 A/h,
— generátor min.100 A/h,
— merülése legfeljebb 1 m,
— hajóhossz minimum 10 m, legfeljebb 15 m,
— max. 3,3 m magas (a vízvonal felett),
— max. 4 m széles,
— belső és külső kormányállással (belülről és a fedélzetről is vezethető),
— belvízi használatra,
— minimum 2 legfeljebb 12 fő utas részére.
Bérhajó flotta: egy gyártó által gyártott csatornahajó (nyaralóhajó) márkából legalább 10 db hajóból álló,
családok, baráti és egyéb társaságok által kibérelhető hajópark, melyeket azonos márkanév alatt bérbeadási
céllal üzemeltetnek, és Európa több országában propagálnak.
Báziskikötő: olyan központi kikötő, melyekben a gyártó a bérhajó flotta a bérbeadási tevékenységét realizálja.
Nemzetközi marketing: a magyarországi nyaralóhajózási útvonalak/lehetőségek megjelenése az európai
csatornahajós turizmus nemzetközi képviselői által évente készített többnyelvű bemutató kiadványokban,
az úticélokat és a bérhajó flottát tartalmazó honlapokon, valamint az értékesítésre szolgáló nemzetközi
ügynökhálózatban és saját foglalási rendszereken.
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, amelynek napi mértéke a késedelmesen szállított hajó(k) nettó vételárának vagy a
késedelmesen teljesített egyéb szolgáltatások nettó ellenértékének 0,3 %-a, de max. a késedelmesen szállított
hajó(k) nettó vételárának vagy a késedelmesen teljesített egyéb szolgáltatások nettó ellenértékének 10 %-át.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett hajó(k) vagy egyéb szerződéses szolgáltatások
nettó ellenértékének 0,3 %-a/nap egészen a kellékszavatossági igény teljesítésének napjáig, de legfeljebb a
hibás teljesítéssel érintett hajó(k) vagy egyéb szerződéses szolgáltatások nettó ellenértékének 10 %-a.
Tételesen meg nem határozott ellenértékű szolgáltatások esetében a késedelmi/hibás teljesítési kötbér mértéke
napi 30 000 HUF, de max. 1 000 000 HUF.
Meghiúsulási kötbér érvényesíthető, ha a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért a nyertes ajánlattevő
felelős. Mértéke az adásvétel tárgyát képező 20 db hajó vételárának 30 %-a.

III.1.7)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően, az ajánlatkérő által ennek elismeréseként
kiállított teljesítési igazolás alapján az ajánlattevő által helyesen kiállított számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét
követően 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.

19/04/2018
S76
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10 / 13

HL/S S76
19/04/2018
170253-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

11 / 13

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: EUR.
A nyaralóhajók ellenértékének 80 %-áig előleg igényelhető, 20 %-ig biztosíték nyújtása nélkül, 20 %ot meghaladóan a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti biztosíték nyújtása mellett. A biztosíték az előleg
visszafizetésének biztosítékául szolgál.
Számla az egyes nyaralóhajók átadásakor állítható ki. Az előleg az egyes nyaralóhajók ellenértékére
vonatkozóan kiállított számlá(k)ba kerül beszámításra arányosan.
A nemzetközi marketing szolgáltatások ellenértékére vonatkozóan évente, azaz a szolgáltatás megkezdését
követő minden 12. hónap utolsó napjával állítható ki számla.
III.1.8)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szállítási határidők:
1. Rész:
— 1 db 4 kabinos hajó: 2019.02.01,
— 3 db 4 kabinos, 2 db 3 kabinos és 4 db 2 kabinos hajó: 2019.05.01.
2. Rész: valamennyi hajó tekintetében a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: EUR.
A hajók ellenértékének 80 %-áig előleg igényelhető, 20 %-ig biztosíték nyújtása nélkül, 20 %-ot meghaladóan a
Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti biztosíték nyújtása mellett.
Számla az egyes hajók birtokba adásakor állítható ki. Az előleg az egyes nyaralóhajók ellenértékére
vonatkozóan kiállított számlá(k)ba kerül beszámításra arányosan.
A nemzetközi marketing szolgáltatások ellenértékére vonatkozóan évente, azaz a szolgáltatás megkezdését
követő minden 12. hónap utolsó napjával állítható ki számla.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/05/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
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Dátum: 02/07/2018
IV.2.4)

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

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérését, letöltését követően a regisztrálási adatokat a
kozbeszerzes@tendersoft.hu címre vagy a +36 17002021 telefax számra kell megküldeni. Regisztrálási
adatok: a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérő, letöltő szervezet neve, székhelye, adószáma,
kapcsolattartásra szolgáló telefonszáma, telefaxszáma és e-mail címe.
2. Kizáró okok, melyek mindkét rész esetében az alábbiak:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll. Részvételre jelentkezőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik kizáró okok hatálya alá. Közös részvételre jelentkezés esetén
a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A Kbt. 69. § (4) alapján az
igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek a 321/2015. Korm. rendelet 8-14. § és 16. §
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Alvállalkozók esetében az igazolás módja: a
321/2015. Korm. rendelet 15. § szerint. Alkalmazásra kerülő további jogszabályi rendelkezések: Kbt. 64. §, 69. §
(7), 74. § (1) b), 321/2015. Korm. rend. 3.§ (3), 18. § (1).
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkezőnek az ajánlathoz csatolnia kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást, amennyiben nincs folyamatban, úgy a nemleges nyilatkozatot is.
3. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0-10 pont
4. Azon módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ár szempont: fordított arányosítás.
Minőségi szempontok:
1. sz. minőségi szempont: egyenes arányosítás; a vállalás legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad: 12 hónap
2. sz. minőségi szempont: egyenes arányosítás; a vállalás legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad: 10 év
5. Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri a részvételi jelentkezések és az ajánlatok benyújtását.
6. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
7. A felhívásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
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8. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
9. A III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő
felvétel feltételeinél szigorúbbak.
10. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Benkó Ádám, 00078
11. Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését követően akként dönthessen,
hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
12. Ajánlatkérő a közbeszerzés 1. részének eredményességét és a megkötendő szerződés hatálybalépését a
következő feltételtől teszi függővé (feltételes közbeszerzés):
A 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat 4. pontja alapján a támogatási szerződés megkötésre került a MAHART
Zrt.-vel és a 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat 5. pontjában a program 2018. évi indításához előirányzott
forrás a MAHART Zrt. rendelkezésére áll.
13. Ajánlatkérő a közbeszerzés 2. részének eredményességét és a megkötendő szerződés hatálybalépését a
következő feltételtől teszi függővé (feltételes közbeszerzés):
A 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozatban a 2019. évre vonatkozóan előirányzott forrás a MAHART Zrt.
rendelkezésére áll.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
14/04/2018
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