AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK
JEGYZÉKE1
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (minta: 1. számú melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (minta: 2. számú
melléklet)
Ajánlattevő részletes árajánlata (3. számú melléklet)
Ajánlattevő szakmai ajánlata, melyben megnevezi a megajánlott hajók
gyártmányát, típusát, továbbá igazolja, hogy a megajánlott hajók megfelelnek
a műszaki specifikációban a nyaralóhajókkal kapcsolatban támasztott
követelményeknek, valamint igazolja, hogy a megajánlott sorozatból származó
nyaralóhajó típus(oka)t az eljárást megindító részvételi felhívás feladásának
időpontjában, saját értékesítési rendszerén (többnyelvű on-line foglalási
rendszer, nemzetközi ügynökhálózat, többnyelvű prospektus) keresztül,
legalább két országban, legalább két báziskikötőben bérbeadásra kínálta és
bérhajó flotta részeként üzemeltette. (4/a. és 4/b. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az előlegvisszafizetési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan. (5. számú
melléklet)
Ajánlattevő javaslata(i) a szerződéses feltételek tartalmára és a műszaki
tartalomra vonatkozóan (tárgyalási javaslat) – opcionális
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Egyúttal az Ajánlatkérő által ajánlott tartalomjegyzéknek is tekintendő.
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Oldalszám

AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljárás során benyújtott
AJÁNLATHOZ
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljárás során benyújtott
AJÁNLATHOZ
Ajánlattevő neve2:
Ajánlattevő székhelye3:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Ajánlattevő kapcsolattartásra szolgáló telefaxszáma:
Ajánlattevő kapcsolattartásra szolgáló e-mail címe:
1. Rész: 10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi
marketing tevékenység igénybevétele a Program 2018. évi forrásainak terhére.
Értékelésre kerülő ajánlati elemek
MINŐSÉGI SZEMPONTOK

Megajánlások

1. A kötelezően előírt 12 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (legfeljebb további 12 hónap)

___ hónap

2. A hajó pótalkatrészek biztosítására vonatkozóan kötelezően előírt
10 éves időtartamon felül vállalt többlet kötelezettségvállalás
időtartama legfeljebb további 10 év)

___ év

ÁR SZEMPONT
Nettó ajánlati összár 10 db nyaralóhajóra és a kapcsolódó szállítási,
betanítási és nemzetközi marketing szolgáltatásokra vonatkozóan.

___ EUR + ÁFA

2. Rész: 10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi
marketing tevékenység igénybevétele a Program 2019. évi forrásainak terhére.
Értékelésre kerülő ajánlati elemek

Megajánlások

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét is fel kell tüntetni!
Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjének címe (székhelye, lakóhelye) mellett az egyes ajánlattevők címét (székhelyét,
lakóhelyét) is fel kell tüntetni!
2
3

3

MINŐSÉGI SZEMPONTOK
1. A kötelezően előírt 12 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama (legfeljebb további 12 hónap)

___ hónap

2. A hajó pótalkatrészek biztosítására vonatkozóan kötelezően előírt
10 éves időtartamon felül vállalt többlet kötelezettségvállalás
időtartama legfeljebb további 10 év)

___ év

ÁR SZEMPONT
Nettó ajánlati összár 10 db nyaralóhajóra és a kapcsolódó szállítási,
betanítási és nemzetközi marketing szolgáltatásokra vonatkozóan.

___ EUR + ÁFA

Kelt:
…………………………..
cégszerű aláírás
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2. számú melléklet
Ajánlati Nyilatkozat4
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan
…….5 RÉSZ
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/tisztség megnevezése) képviseletére jogosult személy
az alábbi nyilatkozatot teszem
Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit.
Kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést
megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint az
ajánlatunkban lefektetettek szerint.
Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás

4

5

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

Azon rész(ek) számát, illetve számait kell beírni, amely(ek)re vonatkozóan az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.
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3. számú melléklet
RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT6
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/tisztség megnevezése) képviseletére jogosult személy ezúton
nyilatkozom, hogy az adásvétel tárgyát képező nyaralóhajók eladását, továbbá a kapcsolódó
szolgáltatások nyújtását az alábbi egységárakon vállalom.
1. Rész: 10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi
marketing tevékenység igénybevétele a Program 2018. évi forrásainak terhére.
Ajánlat tárgya:
2 kabinos nyaralóhajó
(gyártmány: ………….,
típus: ……………)
3 kabinos nyaralóhajó
(gyártmány: ………….,
típus: ……………)
4 kabinos nyaralóhajó
(gyártmány: ………….,
típus: ……………)
Betanítási szolgáltatás
teljesítése az ajánlattevő
telephelyén
Betanítási szolgáltatás
teljesítése az ajánlatkérő
telephelyén
Nemzetközi marketing
éves díja
Mindösszesen:

Egységára:

Mennyisége:

Ellenérték összesen:

_______ EUR + ÁFA/darab7

4

_______ EUR + ÁFA

_______ EUR + ÁFA/darab8

2

_______ EUR + ÁFA

_______ EUR + ÁFA/darab9

4

_______ EUR + ÁFA

_______ EUR + ÁFA

1

_______ EUR + ÁFA

_______ EUR + ÁFA

1

_______ EUR + ÁFA

_______ EUR + ÁFA/év

3

_______ EUR + ÁFA
_______ EUR + ÁFA

2. Rész: 10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi
marketing tevékenység igénybevétele a Program 2019. évi forrásainak terhére.
Ajánlat tárgya:
2 kabinos nyaralóhajó
(gyártmány: ………….,
6

Egységára:
_______ EUR +
ÁFA/darab10

Mennyisége:
4

Azon rész(ek)re vonatkozó részletes adatokat kell megadni, amely(ek)re az ajánlattevő ajánlatot tesz.

A megadott egységárnak tartalmaznia kell az átadás helyszínére történő szállítás költségét is.
A megadott egységárnak tartalmaznia kell az átadás helyszínére történő szállítás költségét is.
9
A megadott egységárnak tartalmaznia kell az átadás helyszínére történő szállítás költségét is.
10
A megadott egységárnak tartalmaznia kell az átadás helyszínére történő szállítás költségét is.
7
8

6

Ellenérték összesen:
_______ EUR + ÁFA

típus: ……………)
3 kabinos nyaralóhajó
(gyártmány: ………….,
típus: ……………)
4 kabinos nyaralóhajó
(gyártmány: ………….,
típus: ……………)
Betanítási szolgáltatás
teljesítése az ajánlattevő
telephelyén
Betanítási szolgáltatás
teljesítése az ajánlatkérő
telephelyén
Nemzetközi marketing
éves díja
Mindösszesen:

_______ EUR +
ÁFA/darab11

2

_______ EUR + ÁFA

_______ EUR +
ÁFA/darab12

4

_______ EUR + ÁFA

_______ EUR + ÁFA

1

_______ EUR + ÁFA

_______ EUR + ÁFA

1

_______ EUR + ÁFA

_______ EUR + ÁFA/év

3

_______ EUR + ÁFA
_______ EUR + ÁFA

Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás

11
12

A megadott egységárnak tartalmaznia kell az átadás helyszínére történő szállítás költségét is.
A megadott egységárnak tartalmaznia kell az átadás helyszínére történő szállítás költségét is.
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4/a. számú melléklet
SZAKMAI AJÁNLAT13
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
1. Rész: 10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi
marketing tevékenység igénybevétele a Program 2018. évi forrásainak terhére.

A megajánlott nyaralóhajók gyártmánya, típusa, sorozatszáma:
2 kabinos:

……………………………….

3 kabinos:

……………………………….

4 kabinos:

……………………………….

Ajánlatkérő által
tulajdonságok:

elvárt

műszaki

paraméterek,

egyéb

Ajánlattevő által megajánlott nyaralóhajók
paraméterei, illetve az ajánlattevő nyilatkozatai
arra vonatkozóan, hogy az ajánlatában
megnevezett nyaralóhajók hogyan felelnek meg
az elvárt tulajdonságoknak, az Ajánlatkérő által
megfogalmazott elvárásoknak:

a típusból már több is üzemel nyaralóhajóként bérbeadásra több
európai országban is, nemzetközi értékesítési rendszerben
értékesítve
mennyiség összesen 10 db hajó azonos gyártótól: 4 db 2 kabinos,
2 db 3 kabinos, 4 db 4 kabinos
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 (sorozatgyártásban
gyártott, nemzetközi referenciákkal)
minimum 50 LE legfeljebb 100 LE motor teljesítménnyel (8-12
km/h testsebesség)
tengelyes kihajtás
13

Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés 1. részére ajánlatot tesz.
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hidraulikus kormánymű
min.12 mm héj- és falvastagság
beépített akkumulátor töltő min. 25 Ah
generátor min.100 Ah
merülése legfeljebb 1 m
hajóhossz legkevesebb 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 (édesvíz)
pvc védőcsíkok a hajótesten
minimum 2, legfeljebb 12 fő utas részére
kényelmes fekhellyel kétágyas kabinokban
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
fekália tartály szintjelző
szürkevíz tartály szintjelző
akkumulátor töltöttségi szintjelző (feszültség mérő)
hangszigetelt motortér
automata fenékvíz szivattyú
elektromos ablaktörlő
4 bika
hajókürt
szekrények
led világítás
olvasólámpa a kabinokban
szúnyogháló és sötétítő a kabin ablakokon
fedélzeti zuhany
fürdőlétra
puffer gömb alakú 3 darab
puffer henger alakú 14 darab
fedélzeti asztal és székek
kalapács
cövek 2 db
locsolócső, vödör, hajókefe, felmosórongy
felszerelt konyha (gáztűzhely, hűtőszekrény, meleg vizes
mosogató)
minimum 50 literes elektromos vízmelegítő készülék (bojler)
minimum 400 literes belső édesvíztartály
minimum 250 literes belső üzemanyagtartály
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 (nem VHF)
220V inverter
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12V-os csatlakozó
TV/DVD lejátszó
fürdőlétra
konyhafelszerelés és ágynemű
magyar nyelvű felhasználói kézikönyv
javító/karbantartó készlet a flottához
a hajók feleljenek meg a Magyar Közlekedési Hatóság
előírásainak
a magyar belvízi kötelező 5. számú felszerelési jegyzék szerinti
felszereléssel
VHF/RIS/GSM/WiFi/riasztó eszköz bekötési pont gyári
kialakítása (eszköz nélkül)
A hajójavítási, karbantartási, üzemeltetési
munkákra történő betanítási szolgáltatás
Ajánlattevő által javasolt tartalmának részletes
leírása, különös tekintettel annak időtartamára,
helyszínére (az ajánlattevő telephelyén történő
betanítás
tekintetében)
és
programjára
vonatkozóan:
Betanítási szolgáltatás az ajánlattevő telephelyén:
Betanítási szolgáltatás az ajánlatkérő telephelyén:

A
kapcsolódó
nemzetközi
marketing
szolgáltatásokra vonatkozó ajánlati elemek
részletes bemutatása:
Az ajánlatban megajánlott nyaralóhajók gyártmánya, típusa,
sorozatszáma:
Az ajánlattevő rendelkezik-e többnyelvű weboldallal a
nyaralóhajók üzemeltetéséről:
Az ajánlattevő rendelkezik-e on-line foglalási rendszerrel a
nyaralóhajók üzemeltetésére/bérbeadására:
Az ajánlattevő rendelkezik-e nemzetközi (viszonteladói)
ügynökhálózattal a nyaralóhajók üzemeltetésére /bérbeadására:
Az ajánlattevő rendelkezik-e többnyelvű prospektussal a
nyaralóhajók üzemeltetéséről/bérbeadásáról:
Az ajánlatban megajánlott sorozatból származó nyaralóhajókat
mely országokban kínálta bérbeadásra bérhajó flotta részeként az
részvételi felhívás feladásának időpontjában:
Az ajánlatban megajánlott sorozatból származó nyaralóhajókat
mely báziskikötőkben kínálta bérbeadásra bérhajó flotta
részeként a részvételi felhívás feladásának időpontjában:

igen/nem14
(ennek elérhetősége)
igen/nem15
(ennek elérhetősége)
igen/nem16
igen/nem17

Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás
14

A megfelelő aláhúzandó.
A megfelelő aláhúzandó.
16
A megfelelő aláhúzandó.
17
A megfelelő aláhúzandó, és a szakmai ajánlat részeként benyújtandó a prospektus egy mintapéldánya.
15
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4/b. számú melléklet
SZAKMAI AJÁNLAT18
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
2. Rész: 10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi
marketing tevékenység igénybevétele a Program 2019. évi forrásainak terhére.

A megajánlott nyaralóhajók gyártmánya, típusa, sorozatszáma:
2 kabinos:

……………………………….

3 kabinos:

……………………………….

4 kabinos:

……………………………….

Ajánlatkérő által
tulajdonságok:

elvárt

műszaki

paraméterek,

egyéb

Ajánlattevő által megajánlott nyaralóhajók
paraméterei, illetve az ajánlattevő nyilatkozatai
arra vonatkozóan, hogy az ajánlatában
megnevezett nyaralóhajók hogyan felelnek meg
az elvárt tulajdonságoknak, az Ajánlatkérő által
megfogalmazott elvárásoknak:

a típusból már több is üzemel nyaralóhajóként bérbeadásra több
európai országban is, nemzetközi értékesítési rendszerben
értékesítve
mennyiség összesen 10 db hajó azonos gyártótól: 4 db 2 kabinos,
2 db 3 kabinos, 4 db 4 kabinos
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 (sorozatgyártásban
gyártott, nemzetközi referenciákkal)
minimum 50 LE legfeljebb 100 LE motor teljesítménnyel (8-12
km/h testsebesség)
tengelyes kihajtás
18

Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés 2. részére ajánlatot tesz.
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hidraulikus kormánymű
min.12 mm héj- és falvastagság
beépített akkumulátor töltő min. 25 Ah
generátor min.100 Ah
merülése legfeljebb 1 m
hajóhossz legkevesebb 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 (édesvíz)
pvc védőcsíkok a hajótesten
minimum 2, legfeljebb 12 fő utas részére
kényelmes fekhellyel kétágyas kabinokban
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
fekália tartály szintjelző
szürkevíz tartály szintjelző
akkumulátor töltöttségi szintjelző (feszültség mérő)
hangszigetelt motortér
automata fenékvíz szivattyú
elektromos ablaktörlő
4 bika
hajókürt
szekrények
led világítás
olvasólámpa a kabinokban
szúnyogháló és sötétítő a kabin ablakokon
fedélzeti zuhany
fürdőlétra
puffer gömb alakú 3 darab
puffer henger alakú 14 darab
fedélzeti asztal és székek
kalapács
cövek 2 db
locsolócső, vödör, hajókefe, felmosórongy
felszerelt konyha (gáztűzhely, hűtőszekrény, meleg vizes
mosogató)
minimum 50 literes elektromos vízmelegítő készülék (bojler)
minimum 400 literes belső édesvíztartály
minimum 250 literes belső üzemanyagtartály
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 (nem VHF)
220V inverter
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12V-os csatlakozó
TV/DVD lejátszó
fürdőlétra
konyhafelszerelés és ágynemű
magyar nyelvű felhasználói kézikönyv
javító/karbantartó készlet a flottához
a hajók feleljenek meg a Magyar Közlekedési Hatóság
előírásainak
a magyar belvízi kötelező 5. számú felszerelési jegyzék szerinti
felszereléssel
VHF/RIS/GSM/WiFi/riasztó eszköz bekötési pont gyári
kialakítása (eszköz nélkül)
A hajójavítási, karbantartási, üzemeltetési
munkákra történő betanítási szolgáltatás
Ajánlattevő által javasolt tartalmának részletes
leírása, különös tekintettel annak időtartamára,
helyszínére (az ajánlattevő telephelyén történő
betanítás
tekintetében)
és
programjára
vonatkozóan:
Betanítási szolgáltatás az ajánlattevő telephelyén:
Betanítási szolgáltatás az ajánlatkérő telephelyén:

A
kapcsolódó
nemzetközi
marketing
szolgáltatásokra vonatkozó ajánlati elemek
részletes bemutatása:
Az ajánlatban megajánlott nyaralóhajók gyártmánya, típusa,
sorozatszáma:
Az ajánlattevő rendelkezik-e többnyelvű weboldallal a
nyaralóhajók üzemeltetéséről:
Az ajánlattevő rendelkezik-e on-line foglalási rendszerrel a
nyaralóhajók üzemeltetésére/bérbeadására:
Az ajánlattevő rendelkezik-e nemzetközi (viszonteladói)
ügynökhálózattal a nyaralóhajók üzemeltetésére /bérbeadására:
Az ajánlattevő rendelkezik-e többnyelvű prospektussal a
nyaralóhajók üzemeltetéséről/bérbeadásáról:
Az ajánlatban megajánlott sorozatból származó nyaralóhajókat
mely országokban kínálta bérbeadásra bérhajó flotta részeként az
részvételi felhívás feladásának időpontjában:
Az ajánlatban megajánlott sorozatból származó nyaralóhajókat
mely báziskikötőkben kínálta bérbeadásra bérhajó flotta
részeként a részvételi felhívás feladásának időpontjában:

igen/nem19
(ennek elérhetősége)
igen/nem20
(ennek elérhetősége)
igen/nem21
igen/nem22

Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás
19

A megfelelő aláhúzandó.
A megfelelő aláhúzandó.
21
A megfelelő aláhúzandó.
22
A megfelelő aláhúzandó, és a szakmai ajánlat részeként benyújtandó a prospektus egy mintapéldánya.
20
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
…….23 RÉSZ

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel

nyilatkozom
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy ha
nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk és igényt tartunk az adásvétel tárgyát képező
nyaralóhajók ellenértékének 20 %-át meghaladó összegű előlegre, a nyaralóhajók ellenértékének 20
%-a és az igényelt előleg összegének különbözetével megegyező mértékű, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújtunk az Ajánlatkérő részére.
Kelt: Hely, év/hónap/nap
………………………………
cégszerű aláírás

23

Azon rész(ek) számát, illetve számait kell beírni, amely(ek)re vonatkozóan az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.
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A kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolásához kapcsolódó, a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdése szerinti felhívásra benyújtandó, az ajánlatban nem csatolandó
nyilatkozatok jegyzéke
Kizáró okok igazolása
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (minta: 6. számú melléklet)
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében (minta:
7. számú melléklet)
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdése kc) pontja tekintetében (minta: 8.
számú melléklet)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó igazolások
Nyilatkozat közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján (minta: 9.
számú melléklet)
Nyilatkozat közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről a három lezárt üzleti év beszámolójával
nem rendelkező gazdasági szereplőknek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése tekintetében alapján (minta: 10. számú
melléklet)
Műszaki, ill. szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolások
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata az
eljárást megindító részvételi felhívás feladását megelőző hat év legjelentősebb szállításairól a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (minta: 11.
számú melléklet)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti, a
szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT24
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a), d), e), f) pontjai és a Kbt. 62. §
(2) bekezdése tekintetében
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
…….25 RÉSZ

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük :
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)26, d)27, e)28, f)29 pontjaiban és (2)30
bekezdésében foglalt kizáró okok.
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában, amennyiben
Ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga
tekintetében köteles aláírni.
25
Azon rész(ek) számát, illetve számait kell beírni, amely(ek)re vonatkozóan az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.
26
Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges.
27
Ha az ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek,
vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai
kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges.
28
Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges.
29
Ha a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat
szükséges.
30
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges.
24
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT31
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
…….32 RÉSZ

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük :
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § i) pontjának ib) alpontjában33 / 10. § g pontjának gb) alpontjában34 foglalt előírásaira való
tekintettel
kijelentjük,
hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) pontja szerint definiált
tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét
az alábbiakban mutatjuk be35:
Név: ……………………………
Állandó lakhely: ……………………………
vagy36
hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) pontja szerint definiált
tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában, amennyiben
Ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga
tekintetében köteles aláírni.
32
Azon rész(ek) számát, illetve számait kell beírni, amely(ek)re vonatkozóan az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.
33
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó
34
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó
35
Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó
36
Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő és a megfelelő rész kitöltendő!
31
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT

37

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kc) pontja tekintetében
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing tevékenység
igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével
kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
…….38 RÉSZ
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult
képviselője a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ic) alpontjában foglaltaknak
megfelelően, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontjának kc) alpontjában foglaltak tekintetében ezennel
felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing tevékenység
igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével
kapcsolatos program” keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy
1. Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a társaságunkban
közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.39
vagy
2. A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) az alábbiak: 40
Név

Székhely

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok vonatkozásában, amennyiben
Ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján felhívja. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga
tekintetében köteles aláírni.
38
Azon rész(ek) számát, illetve számait kell beírni, amely(ek)re vonatkozóan az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.
39
Nem kívánt rész törlendő
40
Nem kívánt rész törlendő
37
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT41
a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
…….42 RÉSZ

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet43, név, székhely) __________________ (képviseleti
jogkör/tisztség megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése
után a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy
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 – árbevételünk évenkénti
bontásban az alábbi:
Mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év
1.

……

2.

..….

3.

……

4.

Összesen (1.+2.+3.)=

Közbeszerzés tárgya szerinti
nettó árbevétel (EUR)

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás

Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban
előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben Ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja.
42
Azon rész(ek) számát, illetve számait kell beírni, amely(ek)re vonatkozóan az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.
43
A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
41
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT44
a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése tekintetében
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
…….45 RÉSZ

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet46, név, székhely) __________________ (képviseleti
jogkör/tisztség megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése
után a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Korm.
rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy
a működési időnk alatt a közbeszerzés tárgyából (nyaralóhajók gyártása és/vagy értékesítése
és/vagy bérhajó flotta részeként történő üzemeltetése) származó nettó árbevételünk az
alábbiak szerint alakult:
Közbeszerzés tárgyából
származó nettó árbevétel
(EUR)

Időszak

……..-……..

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás

Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban
előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben Ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja.
45
Azon rész(ek) számát, illetve számait kell beírni, amely(ek)re vonatkozóan az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.
46
A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
44
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11. számú melléklet
NYILATKOZAT47
a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja tekintetében
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program” keretében.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
…….48 RÉSZ

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet49, név, székhely) __________________ (képviseleti
jogkör/tisztség megnevezése) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a)
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a felhívás feladását megelőző hat évben teljesített legjelentősebb szállításaink az alábbiak
voltak:
A szerződést kötő másik fél neve, székhelye
(Amennyiben az ajánlattevő a nyaralóhajókat saját részre, azaz saját bérhajó flottájában
történő üzemeltetés céljából gyártotta le, úgy szerződést kötő másik félként az ajánlattevőt
kell feltüntetni.):

Saját on-line foglalási rendszer elérhetősége:
A vizsgált időszakban gyártott nyaralóhajók gyártmánya, típusa és darabszáma, valamint az
egyes nyaralóhajók lajstromszáma és lajstromba vételének dátuma (kérjük feltüntetni, hogy
mely országban kerültek lajstromozásra);
(a paraméterek részletes leírása csatolandó a nyilatkozat mellékleteként, annak igazolásául,
hogy a hajók a felhívás III.1.3) pontjában definiált paramétereknek megfelelően
nyaralóhajónak minősülnek):

A nyaralóhajók gyártásának ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hónap pontossággal
megadva):
Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban
előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben Ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja.
48
Azon rész(ek) számát, illetve számait kell beírni, amely(ek)re vonatkozóan az ajánlattevő ajánlatot nyújt be.
49
A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
47
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Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt
nyaralóhajókat azok üzembe helyezését követően legalább az eljárást megindító részvételi
felhívás feladásának napjáig folyamatosan saját értékesítési rendszerén (többnyelvű honlap,
on-line foglalási rendszer, nemzetközi ügynökhálózat, többnyelvű prospektus) keresztül, egy
országon belül legalább két báziskikötőben bérbeadásra kínálta
(igen/nem):

Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt
nyaralóhajókat mely ország(ok)ban és mely báziskikötőkben kínálta bérbeadásra:

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

A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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