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1. Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:
MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
Képviseli: Sztilkovics Szávó vezérigazgató
Telefon: +36 1 278 3505
Fax: +36 1 278 3505
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
B & W Consult Kft.
Székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 10. 3. em. 308.
Képviseli: Weisz Tamás ügyvezető
Telefon: +36 70 333 7554
Fax: +36 1 700 2021
E-mail: kozbeszerzes@tendersoft.hu
Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
dr. Benkó Ádám
Levelezési címe: 1061 Budapest, Andrássy út 10. 3. em. 308.
E-mail címe: benko.adam@tendersoft.hu
Lajstromszáma: 00078
2. Hivatkozást a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napjára:
TED: 2018/S 076-170253
Közzétételének napja: 2018.04.19.
3. A felhíváshoz csatolásra kerülnek az ajánlattételi felhívást kiegészítő egyéb
közbeszerzési dokumentumok.
4. A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlattételi szakaszban az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat
alátámasztására a Kbt. 69. § szerint benyújtandó igazolások meghatározása,
valamint az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok
meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem
tartozik a kizáró okok hatálya alá:
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági
alkalmassága – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és a
19. § (5) bekezdése alapján igazolható – 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 nyilatkozatának benyújtásával attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő 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
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történő üzemeltetése) szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
alkalmassági minimumkövetelménynek.
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága – a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak
szerint – igazolható az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben (36
hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, és a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetésével az
ajánlattevő, 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.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-a szerint a Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő
igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen
köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag
természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. §
(2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve
szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból
az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az
illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást;
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az
elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban:
céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében,
ha a gazdasági szereplő 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 nyilatkozatot;
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági szereplő
nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozatot;
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság
honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő
ellenőrzi;
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön
igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére
vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az
ajánlatkérő ellenőrzi;

3

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása,
a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési
eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan
ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges
igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az
ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett
gazdasági szereplőről van szó;
ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő,
illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre
jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény)
3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni;
ic) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá
nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn;
j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az
ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló
1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából
nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
honlapján közzétett adatokból;
k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás
benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a
továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések
tekintetében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH honlapján található,
döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem
kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő
esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot;
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m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni
igazolásként az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
n) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön
igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot;
o) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön
igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján
közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a
tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni,
illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)-f) pontja és (2) bekezdése tekintetében a gazdasági
szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes
igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja
az említett követelmények teljesítését;
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország
illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi
köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, illetve részvételre
jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal
igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet
szerinti adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő
Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal erről szóló igazolását;
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a letelepedése szerinti
ország illetékes hatóságainak igazolását; a g) pont tekintetében a Közbeszerzési
Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok hiányát az
ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi;
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön
igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére
vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az
ajánlatkérő ellenőrzi;
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás
benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési
eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:
ga) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett
ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást;
gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő,
illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak
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minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre
jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni;
gc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá
nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn;
h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az
ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló
1996. évi LXXV. törvény 8/C§-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra
hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal honlapján
közzétett adatokból;
i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás
benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;
j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet
külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles
elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatot; Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az
ajánlatkérő az n) pontban található kizáró ok hiányát a GVH honlapján található,
döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi;
k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön
igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot;
l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön
igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján
közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi.
Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az (1) bekezdés a)-c) pontja, vagy
g) pont ga) alpontja szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e
pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni az
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen
nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre
jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett
vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.
Az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell csatolni azt az igazolást, nyilatkozatot,
amelyet a részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott
igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására.
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5. Az ajánlattételi határidő (az első ajánlat benyújtásának határideje):
2018. ………………... napja
(magyarországi helyi idő szerint értendő)
6. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:
MAHART Zrt.,
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri az ajánlatok benyújtását.
7. Annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az
ajánlat:
A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
8. Az ajánlatok felbontásának ideje és helye, valamint az ajánlatok felbontásán
jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok felbontása nem elektronikusan történik.
A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az
Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a
közbeszerzéshez támogatásban részesülő Ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
9. Értékelési szempontok:
A közbeszerzés mindkét része tekintetében:
Minőségi kritériumok:
1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama (legfeljebb további 12 hónap) / Súlyszám: 10
2. A hajó pótalkatrészek biztosítására vonatkozóan kötelezően előírt 10 éves
időtartamon felül vállalt többlet kötelezettségvállalás időtartama legfeljebb
további 10 év) / Súlyszám: 10
Ár szempont:
Nettó ajánlati összár 10 db nyaralóhajóra és a kapcsolódó szállítási, betanítási és
nemzetközi marketing szolgáltatásokra vonatkozóan / Súlyszám: 80
10. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai:
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Ajánlatkérő ajánlattevőnként egyenként, külön-külön, egymást követően tárgyal a
bontási eljárás során az egyes ajánlatok ismertetésének sorrendjével egyező sorendben,
egy – szükség esetén több – tárgyalási fordulóban.
A tárgyaláson az ajánlattevő képviseletére jogosult személy tehet nyilatkozatot,
képviseleti jogosultságát a tárgyalás megkezdése előtt igazolnia kell.
Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít és azt a tárgyalás
következő fordulójának megkezdéséig - egyetlen vagy utolsó forduló esetén a
tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül - minden, az adott tárgyaláson
részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia. Részükre az Ajánlatkérő egy példányt átad vagy
két munkanapon belül megküld.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon,
hogy
a) az eljárást megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben
módosuljanak vagy egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a
gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen, ha az új feltételek ismerete
alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó
döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a
változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások
befejezésével végleges ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon.
Amennyiben az ajánlattevő módosítási javaslatot kíván megfogalmazni a szerződéses
feltételek, illetve a műszaki leírás tartalmára vonatkozóan, úgy ezen javaslatait a
tárgyalások megkezdését megelőzően írásban is benyújthatja ajánlatában.
A tárgyalás során az ajánlattevők – függetlenül attól, hogy éltek-e a fenti lehetőséggel,
és ajánlatukban benyújtották-e írásban a módosítási javaslatukat – módosításokat,
javaslatokat fogalmazhatnak meg a szerződéses feltételekkel és a műszaki leírás
tartalmával kapcsolatban, amely javaslatok mérlegelését követően az Ajánlatkérő
meghatározza, hogy mely szerződéses feltételeket, a műszaki leírás vagy más
közbeszerzési dokumentum tartalmát miként módosítja.
Ajánlatkérő minden, a tárgyalásokon részt vevő ajánlattevőt - a végleges ajánlatok
vagy a tárgyalások során az ajánlattevőktől kért módosított ajánlatok benyújtását
megelőzően - az ajánlatuk módosításához megfelelő időben értesít a műszaki leírás
vagy más közbeszerzési dokumentum bármely módosításáról.
Ajánlatkérő a tárgyalások során előzetesen egyértelműen az ajánlattevők tudomására
hozza, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni.
A tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja – a tárgyalások
eredményeként módosított közbeszerzési dokumentumok megküldésével – egy
végleges ajánlat írásban történő beadására. Ajánlatkérőnek a végleges ajánlatok
beadásának határidejét is meg fogja adni.
A tárgyalások lezárására a végleges ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő
lejártakor kerül sor.
11. Az első tárgyalás időpontja:
2018. ………………...
(magyarországi helyi idő szerint értendő)
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12. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az
ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve.
Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított hatvan nap.
13. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2018. ………………...
14. További információk:
14.1. Ajánlattevő köteles ajánlatában szakmai ajánlatot benyújtani, 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 honlap, on-line foglalási rendszer, nemzetközi ügynökhálózat,
többnyelvű prospektus) keresztül, legalább két országban, legalább két
báziskikötőben bérbeadásra kínálta és bérhajó flotta részeként üzemeltette.
14.2. Ajánlattevő köteles ajánlatában részletes árajánlatot benyújtani, melyben
megadja ez egyes nyaralóhajók és a kapcsolódó szolgáltatások egységárait,
melyek az elszámolás alapját fogják képezni. A részletes árajánlat minden tételét
be kell árazni, és minden tétel ellenértékét nullától különböző pozitív egész
számmal kell megadni. Ajánlatkérő egyetlen rész-szolgáltatás tekintetében sem
tud nulla összegű megajánlást elfogadni, tekintettel arra, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményeként kizárólag visszterhes szerződés köthető.
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