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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:14168/2022  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Fürdőhely-,víz-és strandbiztonsági felügyelet-2022Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000832872022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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Fürdő Utca 20.

Balatonfüred HU213 8230
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Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája 19381040219

Ádám Iván Utca 23. 1/104.



EKR000832872022

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

71317200-5

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000832872022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 88328158Fax:+36 88328158Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Veszprém HU213 8200

Horváth Klaudia

kozbeszerzes@drhk.hu

Közjogi szervezet

Környezetvédelem

Fürdőhely-,víz-és strandbiztonsági felügyelet-2022

Szolgáltatás megrendelés

Eljárás megnevezése: Fürdőhely-, víz- és strandbiztonsági felügyelet ellátása, ezen belül  
- az 1. részben: Vízimentő ügyeleti szolgálat ellátása az egymással telekhatáros, balatonfüredi Esterházy strand és Annabella strand 
területén a főszezonban (tervezetten: 2022.07.01.-2022.08.21.), és az utószezonban (tervezetten: 2022.08.22.-2022.09.05.). 
- a 2. részben: Vízimentő ügyeleti szolgálat ellátása a balatonfüredi Kisfaludy strand területén a főszezonban (tervezetten: 2022.07.01.
-2022.08.21.), és az utószezonban (tervezetten: 2022.08.22.-2022.09.05.). 
- a 3. részben: Uszodamesteri és csúszdakezelői szolgálat ellátása a balatonfüredi Esterházy strand élményfürdő területén a 
főszezonban (tervezetten: 2022.07.01.-2022.08.21.), és az utószezonban (tervezetten: 2022.08.22.-2022.09.05.). 
- a 4. részben: Szórakoztató berendezés és létesítmény kezelői biztonsági ügyeleti szolgálat ellátása a balatonfüredi Kisfaludy strand 
területén lévő csúszdapark területén a főszezonban (tervezetten: 2022.07.01.-2022.08.21.), és az utószezonban (tervezetten: 
2022.08.22.-2022.09.05.). 
A szolgáltatás tárgya és helyszínei: A balatonfüredi Esterházy- és Annabella Strand, valamint a Kisfaludy Strand szabadvízi fürdőhely, 
az Esterházy strand épített medencés élményfürdő, valamint a Kisfaludy strand I. veszélyességi osztályba sorolt         csúszdapark 
biztonságtechnikai felügyelete és a vízibaleset-megelőző prevenciós tevékenység – együttesen: vízimentő ügyeleti, uszodamesteri és 
csúszdafelügyelő szolgálat – ellátása a strandok nyitvatartási idejében rendelkezésre álló, a vízi mentésben jártas mentőőr és 
vízicsúszda-kezelő biztosításával. 
A nyertes ajánlattevő a feladatait a szerződés hatálybalépését követően, legkorábban 2022.07.01-i kezdettel köteles ellátni valamennyi 
részben.   
A feladatok részletes meghatározását az EKR karakterkorlátozására való tekintettel a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.  
A Kbt. 117. § (1) bek. szerinti eljárási szabályok ismertetése: 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 112. (1) bek. b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: 
 



EKR000832872022

Eljárás megnevezése: Fürdőhely-, víz- és strandbiztonsági felügyelet ellátása, ezen belül az 1. részben: Vízimentő ügyeleti szolgálat 
azaz, a 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet 7. melléklet 12.aa) pontja szerinti, vízi mentésben jártas úszómesteri ügyelet ellátása az 
egymással telekhatáros, balatonfüredi Esterházy strand és Annabella strand területén a főszezonban (tervezetten: 2022.07.01.
-2022.08.21.), és az utószezonban (tervezetten: 2022.08.22.-2022.09.05.). 
A nyertes ajánlattevő a főszezonban valamennyi naptári napon 8:00 órától 19:00 óráig tartó időtartamban naponta 3 főt, az 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

71317200-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Vízimentő ügyeleti szolgálat ellátása-1II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A beszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

16 358 860Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (7) és 114. § (4) bek-t. 
 
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt. 
 
A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015.(X. 30.) Kr-nek a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban 
alkalmazandó szabályok szerint írja elő. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt.69.§ (4)-(9) bek-ben foglaltakat nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlattételi határidőig 
becsatolt iratok, adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, az alkalmasság feltételeket alátámasztó dokumentumok 
benyújtására történő felhívás nélkül. 
 
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy tárgyalást tartson az ajánlati árral, a műszaki tartalommal, illetve műszaki/szakmai 
minimumfeltételekkel, valamint a vállalkozási szerződéstervezet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban azzal, hogy a bontási eljárást 
követően különösen abban az esetben dönt – de nem kötelező jelleggel – a tárgyalás tartása mellett - valamennyi érvényes ajánlatot 
benyújtó ajánlattevővel, külön-külön az ajánlatok beérkezésének sorrendjében, részenként külön-külön -, amennyiben a beérkezett 
ajánlatokban megjelölt ajánlati ár magasabb, mint a bontási eljáráson az ajánlatkérő által ismertetett fedezet összege. Az ajánlatkérő 
a Kbt. 87. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek típusáról nem fog 
tárgyalni, kizárólag azok mértékei képezhetnek tárgyalási alapot a fent hivatkozott elemeken/feltételeken kívül. 
 
Tárgyalás tartásáról az ajánlattevő a bontási eljárást követően az EKR-en keresztül értesíti az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőket, 
értesítés elmaradása azt jelenti, hogy az ajánlatkérő nem tart tárgyalást. 
 
Tárgyalás tartása esetén a Kbt-nek a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, hogy az első 
tárgyalás tervezett időpontja a bontást követő 5. munkanap. 

HU-8230 Balatonfüred, Esterházy strand és Annabella strand területe
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Eljárás megnevezése: Fürdőhely-, víz- és strandbiztonsági felügyelet ellátása, ezen belül a 2. részben: Vízimentő ügyeleti szolgálat, 
azaz, a 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet 7. melléklet 12.aa) pontja szerinti, vízi mentésben jártas úszómesteri ügyelet ellátása a 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

71317200-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Vízimentő ügyeleti szolgálat ellátása-2II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár 
értékelési szempontja alapján bírálja el, 
mivel az ajánlatkérő igényeinek a közb.dok-ban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 
követelményeknek megfelelő szolgáltatások 
felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők 
nem, csak az ár értékelése szolgálja. 
Ajánlati ár meghatározására vonatkozó rendelkezések:  
Az ajánlattevő köteles a szolgáltatás teljesítésébe bevont személyzet tekintetében egy főre jutó bruttó óradíjat megadni, melynek 
tartalmaznia kell a díjat terhelő valamennyi adót és olyan költségeket is 
is, melynek megfizetésére az ajánlatkérő köteles, különösen az általános forgalmi adót, illetve 
az ajánlatkérőt, mint kifizetőt terhelő adót is, melyet abban az esetben kell az ajánlatkérőnek 
az állam részére megfizetni, amennyiben az ajánlattevő kisadózó (KATA). 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában külön nyilatkozatban kell feltüntetnie, hogy az értékelés alá 
eső bruttó ajánlati ár/óradíj milyen összegben tartalmazza a nettó díjat, valamint fel kell tüntetni 
külön-külön a bruttó ajánlati ár részeként az ajánlattevő részére, illetve az állam részére 
fizetendő adók megnevezését és összegeit, adónemenként külön-külön. 

II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Ajánlati ár (bruttó óradíj, Ft/fő)

Megnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

utószezonban 8:00 órától 18:00 óráig tartó időtartamban naponta 2 főt az ügyeleti szolgálat teljesítésébe bevonni. Szerződéskötési 
feltétel, hogy az ajánlattevő rendelkezzen jelen pont szerinti létszámú, a 37/1996. (XII.8.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti 
"uszodamester" munkakörben foglalkoztatott személyzettel.    
A nyertes ajánlattevő a feladatait a szerződés hatálybalépését követően, legkorábban 2022.07.01-i kezdettel köteles ellátni. 
A feladatok részletes meghatározását az EKR karakterkorlátozására való tekintettel a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

HU-8230 Balatonfüred, Kisfaludy strand területe
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

71317200-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Uszodamesteri és csúszdakezelői szolgálat ellátásaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár 
értékelési szempontja alapján bírálja el, 
mivel az ajánlatkérő igényeinek a közb.dok-ban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 
követelményeknek megfelelő szolgáltatások 
felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők 
nem, csak az ár értékelése szolgálja. 
Ajánlati ár meghatározására vonatkozó rendelkezések:  
Az ajánlattevő köteles a szolgáltatás teljesítésébe bevont személyzet tekintetében egy főre jutó bruttó óradíjat megadni, melynek 
tartalmaznia kell a díjat terhelő valamennyi adót és olyan költségeket is 
is, melynek megfizetésére az ajánlatkérő köteles, különösen az általános forgalmi adót, illetve 
az ajánlatkérőt, mint kifizetőt terhelő adót is, melyet abban az esetben kell az ajánlatkérőnek 
az állam részére megfizetni, amennyiben az ajánlattevő kisadózó (KATA). 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában külön nyilatkozatban kell feltüntetnie, hogy az értékelés alá 
eső bruttó ajánlati ár/óradíj milyen összegben tartalmazza a nettó díjat, valamint fel kell tüntetni 
külön-külön a bruttó ajánlati ár részeként az ajánlattevő részére, illetve az állam részére 
fizetendő adók megnevezését és összegeit, adónemenként külön-külön. 

II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Ajánlati ár (bruttó óradíj, Ft/fő)

Megnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

balatonfüredi Kisfaludy strand területén a főszezonban (tervezetten: 2022.07.01-2022.08.21.), és az utószezonban (tervezetten: 
2022.08.22.-2022.09.05.). 
A nyertes ajánlattevő a főszezonban valamennyi naptári napon 8:00 órától 19:00 óráig tartó időtartamban naponta 3 főt, az 
utószezonban 8:00 órától 18:00 óráig tartó időtartamban naponta 2 főt az ügyeleti szolgálat teljesítésébe bevonni. Szerződéskötési 
feltétel, hogy az ajánlattevő rendelkezzen jelen pont szerinti létszámú, a 37/1996. (XII.8.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti 
"uszodamester" munkakörben foglalkoztatott személyzettel.    
A nyertes ajánlattevő a feladatait a szerződés hatálybalépését követően, legkorábban 2022.07.01-i kezdettel köteles ellátni. 
A feladatok részletes meghatározását az EKR karakterkorlátozására való tekintettel a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

HU-8230 Balatonfüred, Esterházy strand élményfürdő területe
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HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

71317200-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Szórakoztató berendezés biztonsági ügyelet-ellátásII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár 
értékelési szempontja alapján bírálja el, 
mivel az ajánlatkérő igényeinek a közb.dok-ban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 
követelményeknek megfelelő szolgáltatások 
felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők 
nem, csak az ár értékelése szolgálja. 
Ajánlati ár meghatározására vonatkozó rendelkezések:  
Az ajánlattevő köteles a szolgáltatás teljesítésébe bevont személyzet tekintetében egy főre jutó bruttó óradíjat megadni, melynek 
tartalmaznia kell a díjat terhelő valamennyi adót és olyan költségeket is 
is, melynek megfizetésére az ajánlatkérő köteles, különösen az általános forgalmi adót, illetve 
az ajánlatkérőt, mint kifizetőt terhelő adót is, melyet abban az esetben kell az ajánlatkérőnek 
az állam részére megfizetni, amennyiben az ajánlattevő kisadózó (KATA). 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában külön nyilatkozatban kell feltüntetnie, hogy az értékelés alá 
eső bruttó ajánlati ár/óradíj milyen összegben tartalmazza a nettó díjat, valamint fel kell tüntetni 
külön-külön a bruttó ajánlati ár részeként az ajánlattevő részére, illetve az állam részére 
fizetendő adók megnevezését és összegeit, adónemenként külön-külön. 

II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Ajánlati ár (bruttó óradíj, Ft/fő)

Megnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Eljárás megnevezése: Fürdőhely-, víz- és strandbiztonsági felügyelet ellátása, ezen belül a 3. részben: Uszodamesteri és 
csúszdakezelői szolgálat, azaz a 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet 7. melléklet 12.aa) pontja szerinti, vízi mentésben jártas 
úszómesteri ügyelet ellátása a balatonfüredi Esterházy strand élményfürdő területén a főszezonban (tervezetten: 2022.07.01.
-2022.08.21.), és az utószezonban (tervezetten: 2022.08.22.-2022.09.05.). 
A nyertes ajánlattevő a főszezonban valamennyi naptári napon 8:00 órától 19:00 óráig tartó időtartamban naponta 1 főt, az 
utószezonban 8:00 órától 18:00 óráig tartó időtartamban naponta 1 főt az ügyeleti szolgálat teljesítésébe bevonni. Szerződéskötési 
feltétel, hogy az ajánlattevő rendelkezzen jelen pont szerinti létszámú, a 37/1996. (XII.8.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti 
"uszodamester" munkakörben foglalkoztatott személyzettel.    
A nyertes ajánlattevő a feladatait a szerződés hatálybalépését követően, legkorábban 2022.07.01-i kezdettel köteles ellátni. 
A feladatok részletes meghatározását az EKR karakterkorlátozására való tekintettel a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemNyílt eljárás

IgenA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár 
értékelési szempontja alapján bírálja el, 
mivel az ajánlatkérő igényeinek a közb.dok-ban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 
követelményeknek megfelelő szolgáltatások 
felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők 
nem, csak az ár értékelése szolgálja. 
Ajánlati ár meghatározására vonatkozó rendelkezések:  
Az ajánlattevő köteles a szolgáltatás teljesítésébe bevont személyzet tekintetében egy főre jutó bruttó óradíjat megadni, melynek 
tartalmaznia kell a díjat terhelő valamennyi adót és olyan költségeket is 
is, melynek megfizetésére az ajánlatkérő köteles, különösen az általános forgalmi adót, illetve 
az ajánlatkérőt, mint kifizetőt terhelő adót is, melyet abban az esetben kell az ajánlatkérőnek 
az állam részére megfizetni, amennyiben az ajánlattevő kisadózó (KATA). 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában külön nyilatkozatban kell feltüntetnie, hogy az értékelés alá 
eső bruttó ajánlati ár/óradíj milyen összegben tartalmazza a nettó díjat, valamint fel kell tüntetni 
külön-külön a bruttó ajánlati ár részeként az ajánlattevő részére, illetve az állam részére 
fizetendő adók megnevezését és összegeit, adónemenként külön-külön. 

II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Ajánlati ár (bruttó óradíj, Ft/fő)

Megnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Eljárás megnevezése: Fürdőhely-, víz- és strandbiztonsági felügyelet ellátása, ezen belül a 4. részben: Szórakoztató berendezés és 
létesítmény kezelői biztonsági ügyeleti szolgálat ellátása a balatonfüredi Kisfaludy strand területén lévő csúszdapark területén a 
főszezonban (tervezetten: 2022.07.01.-2022.08.21.), és az utószezonban (tervezetten: 2022.08.22.-2022.09.05.). 
A nyertes ajánlattevő a főszezonban valamennyi naptári napon 8:00 órától 19:00 óráig tartó időtartamban naponta 2 főt, az 
utószezonban 8:00 órától 18:00 óráig tartó időtartamban naponta 2 főt az ügyeleti szolgálat teljesítésébe bevonni. Szerződéskötési 
feltétel, hogy az ajánlattevő rendelkezzen jelen pont szerinti létszámú, a 24/2020. (XII.3.) ITM rendelet 15. §-ban foglalt feltételnek 
megfelelő személyzettel.    
A nyertes ajánlattevő a feladatait a szerződés hatálybalépését követően, legkorábban 2022.07.01-i kezdettel köteles ellátni.   
A feladatok részletes meghatározását az EKR karakterkorlátozására való tekintettel a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: HU-8230 Balatonfüred, Kisfaludy strandon a csúszdapark területe

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.06.30V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - Vízimentő ügyeleti szolgálat ellátása-1Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)11745/2022

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

Nem

Nem

Nem

Igen
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NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

5 312 520A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

NemA nyertes ajánlattevő kkv:18929885219A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:www.vizimentok.huInternetcím:

+36 305382151Telefon:info@vizimentok.huE-mail:

Zákonyi Ferenc Utca 2.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BalatonfüredVáros:MagyarországOrszág:8230Postai irányítószám:

Postai cím:

18929885219Nemzeti azonosítószámVízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

HU213
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

5 312 520A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

NemA nyertes ajánlattevő kkv:18929885219A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:www.vizimentok.huInternetcím:

+36 305382151Telefon:info@vizimentok.huE-mail:

Zákonyi Ferenc Utca 2.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BalatonfüredVáros:MagyarországOrszág:8230Postai irányítószám:

Postai cím:

18929885219Nemzeti azonosítószámVízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.06.30V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

2 - Vízimentő ügyeleti szolgálat ellátása-2Rész száma, elnevezése:

18929885219Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Zákonyi Ferenc Utca 2.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BalatonfüredVáros:MagyarországOrszág:8230Postai irányítószám:

Postai cím:

18929885219Nemzeti azonosítószámVízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

HU213

Igen

HU213



EKR000832872022

18929885219Nemzeti azonosítószámVízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.06.30V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

3 - Uszodamesteri és csúszdakezelői szolgálat ellátásaRész száma, elnevezése:

18929885219Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Zákonyi Ferenc Utca 2.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BalatonfüredVáros:MagyarországOrszág:8230Postai irányítószám:

Postai cím:

18929885219Nemzeti azonosítószámVízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

HU213

Igen
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18929885219Nemzeti azonosítószámVízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

1 911 273A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

NemA nyertes ajánlattevő kkv:18929885219A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:www.vizimentok.huInternetcím:

+36 305382151Telefon:info@vizimentok.huE-mail:

Zákonyi Ferenc Utca 2.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BalatonfüredVáros:MagyarországOrszág:8230Postai irányítószám:

Postai cím:

HU213



EKR000832872022

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

3 822 547A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

NemA nyertes ajánlattevő kkv:18929885219A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:www.vizimentok.huInternetcím:

+36 305382151Telefon:info@vizimentok.huE-mail:

Zákonyi Ferenc Utca 2.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BalatonfüredVáros:MagyarországOrszág:8230Postai irányítószám:

Postai cím:

18929885219Nemzeti azonosítószámVízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.06.30V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

4 - Szórakoztató berendezés biztonsági ügyelet-ellátásRész száma, elnevezése:

18929885219Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Zákonyi Ferenc Utca 2.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BalatonfüredVáros:MagyarországOrszág:8230Postai irányítószám:

Postai cím:

HU213
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Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

18929885219Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Zákonyi Ferenc Utca 2.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BalatonfüredVáros:MagyarországOrszág:8230Postai irányítószám:

Postai cím:

18929885219Nemzeti azonosítószámVízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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(A rendszer automatikusan tölti)2022.07.12

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
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