
 
 
 
 
 
 

  

Döntés-előkészítő javaslat 
„BTSP-1.1-216 kódszámú Balatoni strandok fejlesztése 

Balatonakaliban – eszközbeszerzés-” tárgyú pályázatban 
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Balatonakali Község Önkormányzata (8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45. ), mint ajánlatkérő 

(a továbbiakban: ajánlatkérő) tekintettel azon beszerzésekre, amelyek nem érték el a 

közbeszerzési értékhatárt pályázatot írt ki a BTSP-1.1-216 kódszámú Balatoni strandok 

fejlesztése Balatonakaliban –eszközbeszerzés- tárgyban. 

A pályázat három elkülönülő részből állt. 

 

Tekintettel arra, hogy a beszerzés finanszírozása a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kezelt 

Balatoni strandok fejlesztése tárgyú pályázat keretei között történik a pályázati útmutatóban 

foglaltak alapján ajánlatkérőnek a pályázat dokumentumait jóvá kellett hagyatnia a pályáztatás 

megindítása előtt. 

 

Ajánlatkérő döntése értelmében, az alábbi pályázók kerültek felkérésre: 

 
Napernyő, napozóágy beszerzése esetén: 

 
- neve: Vass Tibor ev. 

- székhelye: 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 72. 

- telephelye: ua 

- adószáma: 51151575-2-34 

- képviselőjének neve: Vass Tibor 

- képviselő elérhetősége: 84/340-518, 20/9391-189, vasstib@enternet.hu 

 

- neve:  Solartex Kft. 

- székhelye: 9028 Győr, Szabadi út 13/a. 

- telephelye: ua.  

- adószáma: 11901936-2-08 

- képviselőjének neve: Kenyeres Attila 

- képviselő elérhetősége: 30/339-398-, bemutatoterem@solartex.hu 

 

- neve: Jysk Kft. 

- székhelye: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30. 

- telephelye:  ua. 

- adószáma:  13353298-2-44. 

- képviselőjének neve: Jysk Vevőszolgálat 

- képviselő elérhetősége:  06-1-701-4222 

 

vízibicikli, túrakenu, kajak, ment őmellény beszerzése esetén: 

 
- neve: Gamoto Kft. 

- székhelye: 2660 Balassagyarmat, Kóvári u. 6/a. 

- telephelye: ua 

- adószáma: 10524620-2-12 

- képviselőjének neve: Gál László 

- képviselő elérhetősége: 20/290-2111, calasport@gmail.com 
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- neve: Csöngéné Nyaras Éva Andrea ev.  

- székhelye: 9500 Celldömölk, Dózsa u. 25. 

- telephelye: 

- adószáma: 53332327-2-38 

- képviselőjének neve: Csöngéné Nyaras Éva 

- képviselő elérhetősége: drennan@horgaszcsonak.com 

 

- neve:  Koronczai János 

- székhelye: 8175 Balatonfűzfő, Zombor u. 21. 

- telephelye: 8197 Hajmáskér, 616/145. hrsz. 

- adószáma: 53900540-2-39 

- képviselőjének neve: Koronczai János 

- képviselő elérhetősége: 20/926-78-11 

vízre segítő kerekesszék beszerzése esetén: 

 
- neve: Eurocentrimpex Kft. 

- székhelye: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 42. 

- telephelye: 

- adószáma: 10338492-2-42 

- képviselőjének neve: Kótai István 

- képviselő elérhetősége: euroc@chello.hu, 1/383-37-38 

 

- neve: ELEVATOR Kft. 

- székhelye: 1056 Budapest, Sörház u. 6. III.12. 

- telephelye: 

- adószáma: 12205879-2-41 

- képviselőjének neve: Kovács László 

- képviselő elérhetősége: kovacs.elevator@gmail.com, 06-20/351-5039 

 

- neve: Celerus Bt. 

- székhelye: 2022 Tahitótfalu Villám köz 3. 

- telephelye: 

- adószáma: 21085521-2-13 

- képviselőjének neve: Farkas Zoltán 

- képviselő elérhetősége: info@celerus.hu, 06-30/972-2644 

 

Kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérdés a pályázatban Ajánlatkérőhöz nem érkezett. 

 

Az árajánlatukat kizárólag postai úton lehetett benyújtani a Magyar Turisztikai Ügynökség 

Zrt. 8230 Balatonfüred, Pf.18. címre. A bontás időpontja: 2017. június 23-án 1030 óra. A 

bontásról jegyzőkönyv készült. 
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vízre segítő kerekesszék: 

 

Pályázó neve Eurocentrimex Kft. Elevator Kft. Celerus Bt. 

Pályázó székhelye: 1161 Budapest, Gusztáv 

u. 17. 

1056 Budapest, 

Sörház utca 6. III. 12. 

2022 Tahitótfalu, 

Villám köz 3. 

Érvényesség: IGEN IGEN IGEN 

Bruttó ajánlati ár: 405.130,- 467.995,- 519.890,- 

Javaslat: Nyertes pályázónak való 

kihirdetése javasolt. 

-- -- 

 

Az eljárás eredményes, javasolt a Eurocentrimex Kft.-vel (1161 Budapest, Gusztáv u. 17.) a 

szerződés megkötése bruttó 405.130,-HUF összegben. 

 

vízibicikli, túrakenu, kajak, ment őmellény 

 

Pályázó neve Gamoto Kft. Csöngéné Nyaras Éva 

Pályázó székhelye: 2660 Balassagyarmat, Kóvári u. 

6/a 

9500 Celldömölk, Dózsa u. 25. 

vízibicikli, Modena típusú autós vízibicikli, csúszdával, csúszdakorláttal és fürdőlétrával 

felszerelve 

Érvényesség: IGEN IGEN 

Bruttó ajánlati ár: 899.900,- 952.500,- 

Javaslat: eredménytelenség 

2személyes túrakenu evezővel, Madriver Adventures 14 típusú 

Érvényesség: IGEN IGEN 

Bruttó ajánlati ár: 368.000,- 393.700,- 

Javaslat: eredménytelenség 

2 személyes kajak evezővel, Sit on Top nautilus 14 típusú 

Érvényesség: IGEN IGEN 

Bruttó ajánlati ár: 246.380,- 269.240,- 

Javaslat: eredménytelenség 

1 személyes kajak evezővel, Sit on Top palmyra típusú 

Érvényesség: IGEN IGEN 

Bruttó ajánlati ár: 142.240,- 152.400,- 

Javaslat: eredménytelenség 

mentőmellény, szabványnak megfelelő 

Érvényesség: IGEN IGEN 

Bruttó ajánlati ár: 6.096,- 6.858,- 

Javaslat: eredménytelenség 
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A Beszerzési Szabályzat 11. § (2) bekezdésében foglaltak alapján „Ha az ajánlatkérés minimum 

három ajánlattevő részére kiküldésre került, de nem érkezett be három érvényes kereskedelmi 

ajánlat, a beérkezett, érvényes kereskedelmi ajánlatok közül a legkedvezőbbet kell kiválasztani. A 

felelős köztisztviselő ebben az esetben javasolhatja az eljárás eredménytelenné nyilvánítását és új 

eljárás kiírását is. Pályázatból megvalósuló beszerzés esetében minden esetben biztosítani kell, a 

legalább három, független, egymással összehasonlítható érvényes ajánlat meglétét.” 

 

Tekintettel arra, hogy a beszerzés pályázatból valósul meg, így jelen esetben nem 

érvényesül a legalább három, független, egymással összehasonlítható érvényes ajánlat 

megléte, ezért az adott részben eredménytelenség megállapítása és új pályázat kiírása 

szükségszerű.   

 

Napernyő, napozóágy 

 

Pályázó neve Solártex Kft. Vass Tibor István egyéni vállalkozó 

Pályázó székhelye: 9028 Győr, Szabadi u. 13/A. 8617 Körishegy, Petőfi Sándor u. 72. 

napernyő, függő napernyő,300 cm átmérővel, kitekerhető 

Érvényesség: NEM, mivel nem teljeskörűen 

nyújtotta be az ajánlatát. 

IGEN 

Bruttó ajánlati ár: 152.780,- 90.500,- 

Javaslat: eredménytelenség 

napozóágy, Lettino’ műanyag, kerti fix napozóágy, összecsukható, mérete:  

71x192x100 cm 

Érvényesség: Nem nyújtott be ajánlatot. IGEN 

Bruttó ajánlati ár: -- 11.200,- 

Javaslat: eredménytelenség 

 

A Beszerzési Szabályzat 11. § (2) bekezdésében foglaltak alapján „Ha az ajánlatkérés minimum 

három ajánlattevő részére kiküldésre került, de nem érkezett be három érvényes kereskedelmi 

ajánlat, a beérkezett, érvényes kereskedelmi ajánlatok közül a legkedvezőbbet kell kiválasztani. A 

felelős köztisztviselő ebben az esetben javasolhatja az eljárás eredménytelenné nyilvánítását és új 

eljárás kiírását is. Pályázatból megvalósuló beszerzés esetében minden esetben biztosítani kell, a 

legalább három, független, egymással összehasonlítható érvényes ajánlat meglétét.” 

 

Tekintettel arra, hogy a beszerzés pályázatból valósul meg, így jelen esetben nem 

érvényesül a legalább három, független, egymással összehasonlítható érvényes ajánlat 
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megléte, ezért az adott részben eredménytelenség megállapítása és új pályázat kiírása 

szükségszerű.   
 
 
 
Harsányi István 
Okl. közbeszerzési szaktanácsadó 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #55. 
FIRMITER FÜRED Betéti Társaság  
MEGBÍZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!  
Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 
Telefon: +36-20-39-29-305 
Faxszám: +36-87-341-205 
E-mail cím: firmiterbt@upcmail.hu 


