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Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
- továbbiakban: BSK Nkft. vagy Ajánlatkérő
Happ László műszaki igazgató
Telefon: +36/30 600 2209
E-mail: l.happ@mujegpalya.hu
vállalkozási szerződés
Ajánlatkérő az összeségében legjobb ajánlatot tevővel köt szerződést.

SZERZŐDÉS
IDŐTARTAMA

A csónakok és vizibiciklik gyártásának és a Városligeti Műjégpályára (1146
Budapest, Olof Palme sétány 5.) szállításának határideje 2022. május hó 31. A
szerződés a garanciális időszak lejáratával ér véget.
Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatában kérjük jelölje meg, ha vállalja, hogy 2022. május 31. előtt, korábbi
határidőben is biztosan el tudja készíteni és leszállítani a vízi járműveket.

TELJESÍTÉS HELYE

A csónakokat és a vizibicikliket a Városligeti Műjégpálya (1146 Budapest, Olof
Palme sétány 5.) kell leszállítani és beüzemeléssel, műszaki átadással átadni.

KÖTBÉR

A csónakáztatás olyan közfeladat, amelyet az önkormányzati feladatokat ellátó
Ajánlatkérőnek kötelező ellátani a nyári szezonban.
Ennek megfelelően
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy abban a nem várt esetben, ha a
csónakok/vizibiciklik legkésőbb 2022. május hó 31. napjáig az Ajánlattevőnek
felróható okból nem kerülnek leszállításra és átadásra a Városligeti
Műjégpályára, Ajánlattevő kötbért tartozik fizetni Ajánlatkérőnek az alábbiak
szerint:
A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen átadott vízi jármű után
egyenként naponta 20.000 Ft, azaz húszezer forint, minden késedelmesen átadott
kiegészítő esetén egyenként naponta 3.000 forint, azaz háromezer forint.

VÁLLALKOZÓI DÍJ
(AJÁNLATI ÁR)

Ajánlatkérő jogosult a jelen ajánlatkérés szerinti megrendelésétől Ajánlattevő
kártérítése nélkül elállni, ha az Ajánlattevő a szerződésszerű teljesítéssel 30
(harminc) napot meghaladó késedelembe esett. Ebben az esetben Ajánlattevő
köteles visszafizetni Ajánlatkérőnek az Ajánlatkérő által már korábban kifizetett
összes összeget, és Ajánlatkérő kártérítési igénnyel élhet Ajánlattevő felé, amiért
a kötelezően ellátandó közfeladatának ellátása meghiúsul.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a következő tételek tekintetében szükséges
ajánlati árat adnia nettó összegben:
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I. rész CSÓNAKOK
1. 10 (darab) csónak gyártási költsége (munkadíj és anyagár együtt) az
Ajánlatkérő által megadott műszaki paraméterek szerint
2. 10 (darab) csónak szállítási költsége
3. 5 db levehető és összecsukható maptető rögzítő elemekkel
4. kiegészítők egységára az alábbiak szerint
- páros evező+gallér
- evezővilla
- villa hüvely
II. rész VIZIBICIKLI
1. 20 (darab) vizibicikli gyártási költsége (munkadíj és anyagár együtt) az
Ajánlatkérő által megadott műszaki paraméterek szerint
2. 20 (darab) vizibicikli szállítási költsége
3. 10 db levehető és összecsukható naptető rögzítő elemekkel
A naptető színe is csak fehér vagy kék lehet összhangban a vízi
járművekre előírt színkérésre.

RÉSZAJÁNLAT NEM NYÚJHATÓ BE.
A vállalkozási díjon felül más jogcímen nem igényelhet további költségtérítést a
nyertes ajánlattevő, ezért kérjük, minden felmerülő költségével együtt kalkulálja
az ajánlati árát.
Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kell megadni.

Automatikus érvénytelen az az ajánlat, amelynek végösszege
a nettó 15 millió forintot eléri vagy azt meghaladja.
FIZETÉSI ÜTEMEZÉS

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az alábbiak szerint fizeti ki:
1.

I. részlet: legfeljebb a vállalkozói díj 40 %-a előlegként a szerződés
megkötését követően

2. II. részlet: a szerződésszerű teljesítést követően, Ajánlatkérő teljesítés
igazolása esetén, az Ajánlattevő által kiállított számla alapján legalább
8 (nyolc) napos fizetési határidővel
MŰSZAKI
KÖVETELMÉNYEK

Az I. rész (CSÓNAKOK) esetében: A csónak anyagának üvegszállal erősített
poliészter gyantából kell lennie. A kialakítását tekintve 2 db keresztülős,
duplafenekű, vízgyűjtő zsomppal ellátott, rozsdamentes kikötőfüllel rendelkező,
egypárevezős, min. 240 kg terhelhetőségű és 3-4 személyesnek kell lennie.
Műanyag tollazatú fa vagy alumínium evezőket kell biztosítani. A naptetőnek
könnyű fémvázszerkezetűnek, kék vagy fehér napellenző ponyvával ellátottnak
kell lennie, levehető és lehajtható kivitelben.
A csónakok alsó része kék, míg a felső része fehér legyen. Az evező tollazata
kék legyen.
A színvilágot a Városligeti Műjégpálya hivatalos színkódjai határozzák meg, :
PANTONE P 107-8C és összhangban kell lenniük a Városligeti Műjégpálya
logójának színével. Az alkalmazott felületkezelésnek időjárásállónak kell lennie.
Az alkalmazott felületkezelést pontosan meg kell jelölni, hogy az Ajánlatkérő a
későbbi években a használat során amortizálódott felületet egyező színnel tudja
javítani.
A II. rész (VIZIBICIKLIK) esetében: A vizibicikli anyagának üvegszállal
erősített poliészter gyantából kell lennie. Kialakítását tekintve rozsdamentes
kikötőfüllel rendelkező, tűzihorganyzott hajtáskerekű, min. 400 kg
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terhelhetőségű, 4 személyes, napozóstéges kialakításúnak kell lennie. A
naptetőnek könnyű fémvázszerkezetűnek, kék vagy fehér napellenző ponyvával
ellátottnak kell lennie, levehető és lehajtható kivitelben.
A vizibicikli alsó része kék, a felső része pedig fehér legyen
A színvilágot a Városligeti Műjégpálya hivatalos színkódjai határozzák meg:
PANTONE P 107-8C és összhangban kell lenniük a Városligeti Műjégpálya
logójának színével. Az alkalmazott felületkezelésnek időjárásállónak kell lennie.
Az alkalmazott felületkezelést pontosan meg kell jelölni, hogy az Ajánlatkérő a
későbbi években a használat során amortizálódott felületet egyező színnel tudja
javítani.
A színezést, a használt festékeket javasoljuk előre egyeztetni az Ajánlatkérővel,
mert a nem megfelelő színű vízi járműveket az Ajánlatkérő nem veszi át, és az
átfestés költségei Ajánlattevőt terhelik, ahogy az esetleges késedelmes teljesítés is
az újrafestés miatt.
A csónakokra és vizibiciklikre bármilyen gyártói vagy forgalmazói logó csak olyan helyre
és méretben kerülhet, amelyhez Ajánlatkérő előzetesen írásban hozzájárult.
ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEK

1. Referencia: csak olyan Ajánlatkérő pályázhat, aki már rendelkezik gyártási
tapasztalattal és megjelöl legalább egy olyan magyarországi partnerét, amely
az Ajánlatkérő által gyártott csónak, illetve vizibicikli tekintetében legalább
egy – Covid miatt nem korlátozott - nyári szezon tekintetében valós
tapasztalattal rendelkezik. A partner elérhetőségét az Ajánlatban fel kell
tüntetni. Ajánlatkérő jogosult a megjelölt partnert referenciaigazolás miatt
megkeresni.
2. Az Ajánlattevő (pályázó) legalább egy éve bejegyzett, jogszerűen működő
vállalkozás/Ajánlattevő.
3. Az Ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint
átlátható szervezet, azaz:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) * tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van.

4. Az Ajánlattevőnek (pályázónak) az ajánlata benyújtása időpontjában nem
lehet a NAV-nál nyilvántartott adótartozása, valamint köztartozása,
valamint az Ajánlatkérővel szemben lejárt tartozása
5. Az Ajánlattevő (pályázó) az ajánlata benyújtása időpontjában nem állhat
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végrehajtás, felszámolás vagy csődeljárás alatt.

ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONT

6.

Az Ajánlattevő (pályázó) rendelkezik a feladat ellátásához szükséges
tevékenységi körrel, hatósági engedélyekkel, valamint tárgyi és személyi
feltételekkel.

7.

A szerződés teljesítéséhez alvállalkozó nem vehető igénybe.
-

a legalacsonyabb ár

-

dizájn és megjelenés

-

legrövidebb teljesítési határidő

Ajánlatkérő az összeségében legjobb ajánlatot fogadja el.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy más ajánlattevőt fogadjon el nyertesnek
az I. rész, és más ajánlattevőt a II. rész tekintetében, illetve arra, hogy a
kiegészítőket ne az ajánlattevőtől, hanem harmadik személytől rendelje meg.
HIÁNYPÓTLÁS

Hiánypótlásra 1 alkalommal, a Bíráló Bizottság üléséig van lehetőség.

AJÁNLATTÉTELI
HATÁRIDŐ

2022. február hó 23. (szerda) 10:00

AJÁNLAT
BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJA

a) Postai úton vagy személyesen az Ajánlatkérő székhelyén: BSK Nkft.
Iroda 1146. Budapest, Olof Palme sétány 5. szám alatt hétköznap 9:0015:00 között.
Az ajánlattevő felelőssége, hogy postai úton feladott küldeménye
legkésőbb 2022. február 23-án 10:00 óráig kézbesítésre kerüljön! A később
kézbesített küldeményeket automatikusan elutasítja az Ajánlattevő.
b) Elektronikus úton e-mailben a bsknkft@gmail.com e-mailcímre.

AJÁNLATOK
BONTÁSA

Helyszín: Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Időpontja: 2022. év február hó 23. (szerda) 10:30
Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők vehetnek
részt.

AJÁNLATOK
ELBÍRÁLÁSA

Az ajánlatok felbontásakor ismertetetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe
(székhely, lakóhely), valamint az ajánlati ár, a vállalt teljesítési határidő, illetve
az, hogy mely részre pályázott (I. rész, II. rész, mindkettő).
Helyszín: Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Időpontja: 2022. év február hó 24. nap (csütörtök) 10:00 óra
Az ajánlatok elbírálásán csak az Ajánlatkérő vehet részt.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

AJÁNLAT TARTALMI
ÉS
FORMAI
KÖVETELMÉNYEI

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.
2022. február hó 25. (péntek) 11:00
Ajánlattevőnek személyesen meg kell jelennie a szerződéskötéshez az
Ajánlatkérő székhelyén a szerződés aláírásához.
Az ajánlatot az Ajánlatkérő által kiadott formanyomtatvány kitöltésével, cégszerű
aláírásával és a mellékletek csatolásával lehet beadni.

Az ajánlat minden oldalát összetűzve és minden oldalát cégszerűen aláírva, zárt
borítékban, magyar nyelven, 1 papír alapú (1 eredeti) példányban kell
benyújtani. Másolatot az Ajánlatkérő nem fogad el.
Ha postai úton vagy személyesen adja be az ajánlatot, a borítékra rá kell írni az
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alábbiakat, ha e-mailben akkor a levél tárgyába szükséges beírni
„Ajánlat vizibiciklik és csónakok gyártása, leszállítása és beüzemelése
tárgyában a Városligeti-tóra”
Az ajánlattételi határidő lejárata (2022. február hó 23. nap 10:00 óra) előtt nem bontható
fel.”
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérési felhívását indokolás
nélkül visszavonja.
Jelen felhívás a www.bsk.sport.hu honlapon kerül meghirdetésre.

Budapest, 2022. 02. 17
sk
Garamvölgyi Bence
ügyvezető

