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l. sz. kiegeszit<i kdzbeszerzisi dokumenhrm

FELOLVASoLAP (MINTA)

L Az Ajrinlaffev6 neve

2. Az Ai6nlatter6 cime(i), telefon 6s fax szrima(i):

3. Ajinlati r{r

Fsz. Megncvez6s
Nett6 cgys6grir

(Ft/rira) Fiktir' 6rasz6m*
Nett6 iissz{r

(Ft)

l. Javitds technikusi 6radij
(FV6ra)

3

2. Javit6s m6m6ki 6radij (FV6ra) 2

.'. Bevizsgiil6s technikusi 6radij a
(Ft/6ra) 1

Nettri {r tisszesen:

* Az adott 6raszri.rn nem a t6nyleges beszerz6si ig6nl tiikrdzik, hanem a nett6 61 dsszesen
meghat6roz6sa 6rdek6ben, illetve az egyes t6telek srilyozisa 6rdek6ben keriiltek megad6sra.

Az ri.rak tartalmaznak valamennyi esetlegesen felmeriil<i jrirul6kos kdlts6get.

Ddtum:

C6gszcr[i aliirris



2. sz. kieglszito kdzbeszerz6si dokumentum

KitelezS nyilatkozatok

az alirbbi nyilatkozatokat teszem.

1. Tudom6sul veszem, hogy az ajrinlat elk6szit6s6vel 6s benyfjt6s6val kapcsolatos <isszes

k<ilts6get magrinak az Ajrinlattev6nek kell viselnie. Az Ajrinlattev6nek nincs joga semmilyen, a

kifejezetten megadott jogcimen kiviil, egy6b igy kiil6n6sen anyagi ig6ny 6rv6nyesit6s6re.

A kcizbeszerz6si elj6rris eredm6nyes vagy eredm6nltelen befejez6s6t6l fiiggetleniil, az

Ajrinlatk6r6vel szemben ezen k6lts6gekkel kapcsolatban semmilyen kdvetel6snek nincs helye.
Tudom6sul veszem tov6bbri, hogy az Ajanlatk6r6 a benyijtott ajfnlatokat nem tudja
visszaszolg6ltatni sem eg6sz6ben, sem r6szeiben.

2. Tudomiisul veszem, hogy az. elj6r6s lezrir6s6ig minden, az elj6r6ssal 6sszefligg6

kapcsolattart6sra kizir6lag iriisban keriilhet sor. Az Aj5nlatk6r6 visszautasit minden szem6lyes

vagy nem dokumentdlhat6 kapcsolattart6si formrit.

3.r Nflatkozom a Kbt. 66. $ (6) bekezd6s a) pontja alapjrin, hogy a kozbeszerzdsrtek az a rdsze

(r6szei) amelynek teljesit6s6hez, mint ajrlnlattev6 alvillalkoz6t kivrinunk ig6nybe veruri:

Nyilatkozom a Kbt. 66. $ (6) bekezd6s b) pontja alapjin, hogy az ezen rbszek tekinteteben a

ig6nybe venni kivrint 6s az ajrinlat benyrijtdsakor rn6r ismerl alvrillalkoz6(k) az akibbiak:

Nflatkozom a Kbt. 65. $ (7) bekezd6se alapjrin, hogy az el6irt alkalmass6gi

k6vetelm6ny(ek)nek m6s szeryezet (vagy szem6ly) kapacitdsaira (is) t6rnaszkodva feleliink

meg. Errc tekintettel a kovetkcz6k szerint megjeloljiik az 6rintett alkalmass6gi felt6teleket,

valamint azokat a szen'ezeteket, amelyek erofoniisaira timaszkodni kiviinunk:

4. A Kbt. 66. $ (2) bekezd6se alapj6n kifejezett nyilatkozatot teszek

felt6teleire, a szerzodls megk<it6s6re 6s teljesit6sere, valamint a

vonatkoz6an.

az aj 6nlatt6teli felhivds
k6rt ellenszolg6ltat6sra

rAmennyiben Ajrntattevo nem kiv6n ig6nybe venni alviillalkoz6t, illetve nem kivrin miis szen'ezet kapacitSs6ra

t6maszkodva megfelelni az alkalmassiigi k6vetelmdnyeknek, fgy a nemleges nyilatkozat megtdtele is sziilcdges.
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Nyilatkozom a Kbt. 66.$ (4) bekezd6se alapjdm, hogy a kis- 6s kdz6pv6llalkoz6sokr6l,

fejl<id6siik trlmogatrlsriLr6l sz6l6 t6rv6ny szerint v6l1a1koz6som:

- mikro vrillalkoz6snak
- kisv6llalkoz6snak
- k6z6pv llalkozrlsnak min6 siil.
- nem tartozik a t<irv6ny hat6lya a16.

6. Nyilatkozom, hogy a c6gkivonatban szerepl6 p6nziigyi int6zm6nyeken kivtil c6gem m6s

plnzttgy int6zm6nyn6l nem vezet szinrtlfit.
Nyertessegem eset6n a kifizetdst az al6bbi banksz6mldra k6retr teljesiteni (Bank
mcgnevez6se, szdmla sz{ma):.........

7. Nyilatkozom, hogy a szerziSddstervezetben foglaltakat v6llalom, 6s az ajinlati 6rakat a

szerz6d6s id6tartama alatt v6ltozatlanul ferurtartom.

8. A 355/201l. (Xll. 30.) Korm. rendelet alapjrin elismerem a Korm6nyzati Ellen6rz6si Hivatal
jogosultsrigrit a szerzcld6ssel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kik6t6sek ellen6rz6s6re mind sajrit

magam, mind alv6llalkoz6im vonatkozSs6ban.

9. Tudomiisul veszem, hogy az Allami Sz6mvev6sz6k a 2O1l.6vi LXVI. tv.5. $ (5) bekezd6se
alapj6n vizsg6lhatja az iilamhiztart6s alrendszereib6l finanszirozotl beszerzdseket 6s az
iilanhhztartis alrendszereinek vagyon6t 6rintci szerz6ddseket a Megrendel6n6l
(vagyonkezelon6l), a Megrendel6 (vagyonkezel6) nev6ben vagy k6pviselet6ben eljar6
term6szetes szem6lyn6l 6s jogi szemelyn6l, valamint azokn6l a szerzod6 felekn6l, akik, illetve
amelyek a szerzodis teljesit6s66rt felel<isek, tovribb6 a szerz6d6s teljesit6seben k6zremrik6d6
valamennf gazdilkod6 szervezetn|l.

10. Nyilatkozom, hogy az aj6nlat elektronikus adathordoz6n benyrijtott (elsz6 nelki.il olvashat6,
de nem m6dosithat6 pdf. file) p6ldanya a papir alapri p6ld6nnyal megegyezik.

I l. Nyilatkozom, hogy a csatolt Mtiszaki kdvetelm6nyekben foglaltakat elfogadom.

12. Nflatkozom, hogy nyertess6gem est6n a szerz6d6s aliirdsira jogosult szem6ly:

13. Nyilatkozom, hogy elfogadorn az. adozits rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCII. t6rv6ny (Art.) 36/,{ g

fbglaltakat.

14. Nyilatkozom arr6l, hogy semmilyen kiirt6rit6sre nem tartok ig6nyt a Magyar Honv6ds6g bels6
struktrir6j6nak esetleges v6ltozdsdb6l ad6d6 (pl. jogut6dl6s, telephelyv6ltoz6s), a szerzcid6s
6rv6nyess6gi ideje alatt a feladat v6grehajt6si kdrtilm6nyeinek m6dosul6sa miatt.

15. Kdtelezetts6get v6llalok nyertess6gem eset6re a c6gazonositdshoz sztiks6ges NATO
Kereskedelmi 6s Kormrinyzati C6g K6dnak a Magyar Nemzeti Kodifik6ci6s kodat6l tdrt6nS
megszerz6s6re, valamint arra, hogy a szerzbd5s teljesit6se k6zben a c6g jog6ll6s6ban
bekdvetkez<i brirmely v6ltoz6s eset6n a Term6kkodifik6ci6s Zarad6kban (tovibbiakban:
Zdrad5k) foglalt k6telezetts6gek jogfollonosak legyenek.

16. Nyilatkozom, hogy c6gem

a) rendelkezik NATO Kereskedelmi 6s Kormrinyzati C6g K6ddal, mely a kdvetkez6:

b) nem rendelkezik NATO Kereskedelmi 6s

megszerz6s6hez sziiks6ges adatszo196ltatiisi
Kormrinyzati C6g K6ddal, de v6llalja az annak
kdtelezetts6get.
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17. Nflatkozom, hogy jelen eljrlrrisban, tov6bb6 nyertesk6nt tdrt6n6 kihirdet6sem eset6n a

szerz6d6s teljesit6se sor6n nevemben 6s alv6llalkoz6m nev6ben sem j6r el az Ajrinlatk6rSvel
munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszonyban 6116 szem61y, vagy annak a Ptk. 8: I g ( I ) bekezd6s 1 .

pontja szerinti k<i zeli hozziLtartoz6ja.

18. Nllatkozom arr6l, hogy a kdmyezetv6delemmel kapcsolatos kdtelezetts6gek 6s annak
k<ilts6gei Aj6nlattev6t terhelik.

19. Nyilatkozom, hogy a feladatomat magas szinvonal on, az eszklz gyArf6ja 6ltal elSirt miiszaki
param6tereknek, technikai kiszoig6l6snak megfelel6en, a vonatkoz6 jogszab6lyok el6ir6sainak
megfelel6en v6gzem.

20. Nyilatkozom , hogy az riltalam elv6gzett munkiikra a mindenkor 6rv6nyben l6vd jogszab6lyok

szerint v6llalok garanci6t.

21. Nyilatkozom,hogy az riltalam ig6nybe vett alv6llalkoz6k6rt rigy felelek, mintha az alv6llalkoz6
iital v1gzett szolg6ltatrist magam v6geztem volna (az alvf'llalkoz6 6ltal a Magyar
Honv6ds6gnek okozott bdrmely kiir6rt teljes feleltiss6ggel tartozom).

22. Nyilatkozom, hogy az ajdnlatomban meghatiirozott dijak a sz.erzod6s id6szak6ban nem

vriltoznak, a szolg6ltat6sokat valamennyi eszkdzre a szerzodls tcljes id6tartama alatt

biztositani fogom.

23. Nyilatkozom, hogy a javitand6- eszkdz tipusokhoz ij, eredeti I. osztitly62 alkatr6szeket vagy

azokkal megegyezri min6s6gri ut6n gyiirtott alkatr6szeket biztositok a szerz<id6s teljes

id6tartama alatt.

24. Aj6nlattev6 nflatkozzon, hogy az riltala javitott TEMPEST eszkdzdk rendelkeznek

TEMPEST tanirsitv6nnyal, 6s a javitott TEMPEST eszk6z6ket a vonatkoz6 szabdlyoz6k

szerinti bilons6gi matricrikkal l6tja el.

25. Nyilatkozom, hogy a javit6si tev6kenyslget az el<iirt kdvetelm6nyeknek megfelel6en a

1611201,0. (V.6.) Korm. rendelet, valamint egy6b a TEMPEST eszk6z6k javit6siira vonatkoz6

szabiiyoz6k, ritmutat6k el6irrisai szerint v6gzem, ezSltal szavatolva az eszkozok TEMPEST

tanrisitvdny6nak 6rv6nyess6g6t.

26. Nyilatkozom, hogy a szerz6d6s teljesitdse sor6n a TEMPEST tanrisitvannyal rendelkez6

eszk6z6k javit6sdt, bevizsgdlds6t kizhr6lag az ajAnlatban megnevezett telephely biztonsrigi

tanusitv6nnyal rendelkezS, magyarorszigi telephely6n v 6gzem.

27. Kdtelezetts6get vrillalok, hogy az 6ltalam fenntarlott min6s6girAnyitesi rendszert a szerzo<16s

teljes id6szaka alatt fenntarlom, illetve amennfben az lejrirna, kczdem6nyezem a tanusitv6ny

fcliilvizsgrilati elj 6r6srit.

D6tum:

C6gszerii al6irris

, AjAdatk6r6 az l. osztiiyi term6k fogatma alatt a rendeltetdsdnek teljes m6rt6kben megfelel6, hib6tlan,

sdriil6smentes term6ket 6rti.
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3. sz. kieg6szitS ktizbeszerz6si dokumentum

NYII,ATKOZAT

aKbt.62. $ (1) bekezd6s kb) pont szerintil<izirf okokr6l

Alulirott t6rsas6g (ajrlnlattevS), melyet k6pvisel: ... . . . . . . . . . .

az alibbi nyilatkozatot tessziik:

Nern 6llnak fenn velii.Lnk szemben a k<izbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6nyben (Kbt.)
foglalt al6bbi kiz6r6 okok, mely szerint nem lehet aj6nlattev6 aki:

Kbt.62.$ (l) bekezd6s:
kb) olyan szab6lyozott t6zsd6n nem jeglzett trirsasSg, amelynek a p6nzrnos6s 6s a terrorizmus
finanszirozdsa megel<iz6s6ro1 es megakad6lyozirsirll sz6l6 2007. 6vi CXXXVI. t6rv6ny 3. $ r)
pontja szerinti t6nyleges tulaj donosa nem megismerhetti.

1.) A Kbt. 62. $ (l) bekezd6s kb) pontja szerinti kizriLr6 ok tekinteteben a 32112015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. $ i) pont ib) alpontja 6s a 10. $ g) pont gb) alpontja szerint kiildn is
nyilatkozom, hogy olyan trirsas6gnak min6siiltink, amelyet szabdlyozott trizsd6n nem
jeryeznek/jegreznek'.

2.) Mint szabiiyozott t6zsd6n nem jeg;,,zett{ aj6nlattev<i, az alibbiak szerint nyilatkozom a

p6nzmos6s 6s a terrorizmus finansziroziisa megel6z6s6r6l 6s megakad6lyozis{r6l sz6l6 2007. 6vi
CXXXVI. t6rv6ny (a tov6bbiakban: p6nzmosiisr6l s2616 tdrv6ny) 3. $ y' pontja, ra)- rb) vagy rc)-
rd) alpontja szerint defini6lt valamennf t6nyleges tulajdonos nev6r<il 6s 6lland6 lak6hely6rol:

l.
2.

VAGYX

2.b) Az ajinlattev1nek a p6nzmosrisr6l sz6l6 ttirv6ny) 3. g r) pontja ra),- rb), vagy rc)-rd),
alpontja szerinti tdnyleges tulajdonosa nincs.
Kelt:

c6gszerii al6ir6s

* A nem kiviint sz6veg tdrlend6/6thuz and6 vagy az alkalmazand6 16 sz al6htnand6

3 A megfelel<i r6sz alihuzand6!
a Csak abban az esetben kittihend<i, ha az ajiinlattev6 az l.) pontban szabelyozott tdzsden nem jeg)zett
aj edattevSkdnt tiintette fel maget.

6lland6
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NYILATKOZAT

a Kbt. 62. S (1) - (2) bekezd6s szerinti kizdr6 okokr6l

Alulirott tirsasdg(ajrinlattev6),melyetk6pvisel:..............

az alibbi nyilatkozatot teszem:

Nern dllnak fenn veliiLnk szemben a kiizbeszerzdselr6l sz6l6 2015. 6vi CXLII. tiirv6ny 62.$ (l)-
(2) bekezd6sben foglalt kizrir6 okok.

Kelt:

c6gszerii aliiirris



NYILATKOZAT

a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17.$ (2) bekezd6se alapj6n az alvdllalkozt6 6s adott
esetben az alkalmassrig igazol6sriban r6sztvcv6 gazd6lkod6 szerrezet vonatkozrisriban a Kbt.

62.5 (1)-(2) bekezd6s foglalt kizir6 okok fenn nem rlll:isir6l

Alulirott trirsasrig (airinlattev6), melyet k6pvisel:

az alfbbi nyilatkozatot teszem:

A szerzrid6s teljesit6sdhez nem vesziink ig6nybe a Kbt. 62.$ (l) {2) bekezd6sben foglalt kizrir6
okok hat6lya al6 es5 alv6llalkoz6t, tov6bbii az rlltalunk az alkalmass6g igazol6s6ra ig6nybe venni

kiv6nt m6s gazdilkod6 szewezet/ek sem tartoznak a Kbt. 62.$ (1)-(2) bekezd6sben foglalt kizrir6
okok hat6lya al6.

Kelt:

c6gszeni aliiiriis
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4. sz. kiegdszito kdzbeszerzesi dokumentum

Miiszaki ktivetelm6nyek

I. Alelodat cilja:

A Magyar Honv6ds6g (a tov6bbiakban: Felhaszn6l6) hasznilatban l6v6 TEMPEST

tanrisitvrinnyal rendelkez6 eszk6z6k iizerneltet6si felt6teleinek megteremt6se.

2. A felodat tdrga is mennyisige:

TEMPEST tanrisitv6nnyal rendelkez<i eszktiz<ik bevizsg6liLs4 javitdsa, az iizemkdpess6g

helyre6llit6s6hoz sziiks6ges anyagok biztositiis6val a 2016-2018. 6vekben az alibbi
tirbllzatb an fi gzitett eszk6ziikre :

Fsz. Megncvez6s Darabsz{m M6rt6kcsvs6s
1. DST-202 DL38OG4 TEMP.SZERVER 2 db

2. TEMPEST AMSG 72OB SZERVER 8 k1t

3. AMSG-720B Pentiun.r 4/Xeon 6 klt
4. PENTIUM IV/2,4 SITEMP ZONEO PC 22 db
5. SCENIC XB1I48 TEMPEST MLNKAAL. 15 db
6. DWT.I04 DC76OO TEMPEST SZGEP 3 db

7. DWT.I05 DC77OO TEMPEST SZGEP 3 db

8. SIL72O-T4(CI5) TEMP. MUNKAALL. 2 klt
9. TEMPEST SDIP27-LA C-is 3GHZ 5 db

10. TEMPEST AMSGT2OB SMALL F.EMCO 8 klt

11.
TEMPEST AMSG 72OB

MUNKAALLOMAS
45 klt

12.
AMSG-720B Pentium 4/Dual Core/Core 2

Duo
45 klt

13. AMSG-720B Pentiurn-4 Snrall Fonn Factor 8 klr

14.
AMSG-788A Pentium 4l/Dual Corc/Core 2

Duo
l0 klt

15. TEMPEST AMSGT2OB CISCO 3550 R 5 db

16. TEMPEST AMSG 72OB NOTEBOOK t2 klt
t7. TEMPEST LC-5B NOTEBOOK 5 db

1 rJ. TEMP AMSGT2OB CISCO 282IROUTER l0 db

19. AMSG-788A Cisco 3750 3 db

20. AMSG.72OB HP TSC.765O 6 db

2t. TEMPEST SIL-784 I6P. SWITCH 5 db

22. TEMPEST SIL-788 16P. SWITCH 6 db

23. SIL 720.F8S8516/8 TEMP. SWITCH l3 db

24. TEMP.AMSG 72OBHP TSC-7650 SC. 5 db

25. AMSG-720B SIL-720 16p 4 db

26. TEMPEST T.MEDIA CONVERTER 32 db

27. AMSG-720B AT.MClO2XL 4 db

28. MONITOR TEMPEST LCD I7" 40 db

29. MONITOR TEMPEST LCD I9" 35 db

30. MONITOR TEMPEST LCD 21" 15 db
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Fsz. Megnevez6s Darabszim M6rt6kegys6g
31. TEMPEST IO4G. KLAVIATURA 48 db

32. TEMPEST MOUSE PS/2 50 db

33. TEMPEST MOUSE USB 50 db

34. TEMPEST AMSGT2OB HPl32OLJ NYOM l5 db

35. HP LJ-1300 SITEMP ..{4 nyomt. 21 db

36. HP LJ 52 TEMPEST NYOMTATO 9 db

37. SIL 720.D5525DN TEMP. NYOMTATO I db

38. DPT-I04 HP243O TEMP. NYOMT. 2 db

39. AMSG-720B HP Laseriet 1320 3l db

40. AMSG-720B HP Laserjet 2100 4 db

4t. AMSG-7208 HP Laseriet 2200 5 db

42. AMSG-720B HP Laserlet 2420 3 db

43. AMSG-720B HP Colorjet TN-8555 3 db

44. AMSG-720B HP Laserjet TN-2605DN 3 db

45. AMSG-720B HP 5590 7 db

40. TEMPEST 42U RACK SZEKR./SIL788 J db

47. TEMPEST AMSG 72OB TAPSZURO 31 db

48. TEMPEST 22OO Y I A SZUNETMENTES J db

3. A feladat elfifrdsai:

Az Aj6nlattev6 a meghibiisodott, iizemk6ptelen TEMPEST tanrisiw6nnyal rendelkez6

eszkdzok javitrisat vAllalja a rendelkez6sre 6ll6 keret<isszeg erej6ig az al6bbiak szerint:

Aj6nlattev6 rendelkezzen a javitrisi, karbantart6si, bevizsg6l{si tev6kenys6g v6gz6s6nek

helyek6nt igenybe venni kiv6nt magyarorsz6gi telephely6re vonatkoz6, 6rv6nyes, a min6sitett

adat v6delm6r<il sz6l6 2009. 6vi CLV tv. szerinti ,,Titkos!" 6s.,Szigoruan titkos!" mincisit6si

szintii nemzeti min6sitett adat, valamint a ,,Bizalmas!" vagy magasabb min6sit6si szintii

kiilftildi minrisitett adat telephely biztons6gi tanirsitviinyival, tov bbi azt a szcrz6d6s hatdlya

alatt folyamatosan tartsa fenn.

Az Aj fnlattevo rendclkezzen a beszerzts tirgyithoz illeszkedS AQAP 2 I I 0 nolmativ

dokumentum szerinti rnin6s6gir6nyitrisi rcndszert igazol6 6rv6nyes tanusitvfurnyal.

Ajrinlattev6 rendelkezzen 6rv6nyes ISO 9001 min6s6gir6nyitiisi rendszer vagy azzal

egyen6rt6kii szabr,dny szerinti tanusitvrinnyal, a 31012011. (XII.23.) Korm. rendelet l7$ (2)

bekezd6s fi gyelembevetel6vel.

Aj6nlattev6 rendelkezzen 6rv6nyes MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 folyamat min6s6gir6nyitrisi

rendszer vagy azzal egyenert6kii nemzeti szabvdny szerinti tanrisitvri.rnyal, a NATO SDIP-55

6s az EU ISAF 4-04 figyelembev6tel6vel.

Ajrinlattev6 a szerz6d6s teljesit6se sonin a TEMPEST tanrisitv6nnyal rendelkez6 eszk6z6k
javit6s6t, bevizsg6lis6t kizrir6lag M ajrinlatban megnevezett telephely biztons6gi

tanrisitvr{nnyal rendelkez6, magyarorszrigi telephely6n v6gezheti.

Ajdnlattev6 a javit6si tev6kenys6get az eloirt k<ivetelm6nyeknek megfelel<ien a 161/2010.

(V.6.) Korm. rendelet, valamint egy6b a TEMPEST eszk<iz6k javit6srira vonatkoz6
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szab6lyoz6k, irtmutat6k eltiir6sai szeirlJ- v6gezze, ezdltal szavatolva az eszkozok TEMPEST

tanirsitvrimyainak 6rv6nyess6g6t.

Ajrinlattev6 javit6si, bevizsg6l6si tev6kenys6gbe bevonni kiv6nt szakemberei rendelkezzenek

6rv6nyes, legalabb ,,bizalmas" vagy ann6l magasabb szintii szem6lyi biztonsrlgi

tanrisitvilnnyal.

Ajanlattev6 rendelkezzen legalabb kett6 fii, kdz6pfokt v6gzetts6ggel rendelkez6, TEMPEST

tanrisit6sir sz6mit6stechnikai hardverek javit6silban, karbantartisriban j6rtas szakemberrel.

A kdmyezetv6delemmel kapcsolatos kdtelezetts6gek 6s annak k6lts6gei az Ajanlattev6t

terhelik.

Az elv1gzelt szolgiiltat6st a szervezetek kijel6lt kapcsolattartoi az Ajrinlattev6 6ltal k6szitctt

munkalapou igazoljirJ,r^.

Ajanlattev6 feladatit magas szinvon alot, az eszkoz gyhrtola riltal el6irt miiszaki

paramdtereknek, technikai kiszolg6lisnak megfelel6en, a vonatkoz6 jogszabiilyok eloir6sainak

megfelel6en v6gezze.

Ajinlattev6 az 61tala elvdgzetl munk6kra a mindenkor 6rv6nyben l€v6 jogszab6lyok szerint

villaljon garanci6t.

Ajanlattevd az ltala ig6nybe veft alv6lialkoz6k6rt itgy felei, mintha az alv6llalkoz6 riltal

v'gzett szolgitltatast maga v6gezte volna (az AjrlnlattevS az alv|llalkoz6 iital a

Felhasznfl6nak okozott b6rmely k6r6rt teljes felel6ss6ggel tartozik);

Aj6nlattev6 ajanlat6ban meghatrirozott dijak a szerz6d6s idoszakriban nem vAltozhatnak' a

szolgiiltat6sokat valamennyi eszkdzre a szetzodls teljes idotartama alatt biztositania kell.

Az eszk6z6k javitas6r garanci6lis iigyint6z6s6t Ajanlattev6 saj6t telephely6n v6gzi.

Aj6nlattev6 a meghib6sodott eszkiizdket az MH Anyagell6t6 Raktarbezis, Elcktronikai

Anyagrakt6r(G6d6116'D6zsaGycirgyl:It59-61.(atoviibbiakban:MHARB))bdzis6nveszi6t,
illetve ajavit6st k<ivet6cn az eszk<izdket az MH ARB rdsz6re adja At'

Az etadas-etv6tel a fenti helyszinen felvett 6tades-etv6teli jegyz6k6nyv a1apj6,n tdrtenik.

A sz6llit6si kdlts6gek az Aj6nlattev6t terhelik'

A javitrisok elv6gz6s6t az MH ARB r6sz6rol kijeldlt szem6ly az eszk'z 6tv6tele soriin, csak

annakmrikiid6k6pess6g6nekellen6rz6seut5nigazo|laazajanlattevSmunkalapjan.

Aj6nlatlev6 az eszkozdk el- 6s visszasz6llit6s6t MH ARB iigyint6z6jevel tdrt6n6 egyeztet6s

alapjin v€gzi.

AjanlattevS a javitSsi- ig6ny bejelentes6t k6vet6 2 munkanapon beltil a javitand6 eszkiizciket

az MH ARB tetephely6r6l munkav6gz6sre elszrillitja'
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Az tvett eszkdzdk javitris6t az 6tverc1t k6vet6 5 munkanapon beliil kell v6grehajtani, 6s az

eszkdz6ket visszasz6llitani.

Amennyiben az AjAnlattevo az eloirt id6n beliili javit6st 6nhib6j6n kiviili okok miatt (p1.

alkatrlsz beszerz6s id6sziiksdglete stb.) nem tudja teljesiteni, akkor azt a MH ARB kijeltilt
iigyint6zSj6nek jelezze a teljesit6s vrirhat6 id6pontjanak megiel6l6sbvel (az MH fenntartja a

jogot arra, hogy a javitrisi id6 elhuz6d6srit okoz6 t6nyez<ire vonatkoz6an az Aj6nlattevcit6l

igazolist kdrjen be).

Amennyiben a javitris teljes k6lts6ge (munkadij, javit6-, 6s kelldkanyag felhaszn6l6s)

eszkdzdnk6nt nem haladja meg a nett6 80.000,- Ft-ot, a javitrist az Aj nlattevl automatikusan

elv6gzi.

Amennyiben a javit6s teljes k6ltsege eszkcizcintdnt rncghaladja a nett6 80.000 F!ot, akkor az

Aj6nlattev<i r6szletes 6raj6nlatot (elSkalkul6ci6) kiild a K<ilts6gvisel6 (MH ARB) r6sz6re a

Kdlts6gvisel6 az rajinlatot 5 munkanapon beliil elbirilja 6s ddnt6s6r6l az Aj6nlattev6t
6rtesiti.

Az Aj6Lnlattev6 r{sz5re a javitrisra rendelkez6sre rill6 5 munkanap az 6raj6nlat elfogad6s6nak
telefaxon tdrt6nri megkiild6s6nek id6pontj6t6l sz6mit.

A nett6 80.000,- Frot meghalad6 javitrlsi kdlts6g eset6ben az adott eszkdz javit6sa csak a
Kdlts6gvisel6 (MH ARB) visszajelz6s6t (d<int6s6t) kdvet6en kezdhet6 meg.

Aj6nlattev5 az elvdgzett munk6kr6l 2 p6ld6nyos munkalapot k6szit, melynek alj{n igazoltatja
a munka elv6gz6s6t a kapcsolattart6 szem6llyel, annak akadrilyoztatesa eset6n a kijeldlt
helyettes6vel (a helyettcs aliirdsa eset6n sziiks6ges az alairo szem6ly nev6nek olvashat6,
nyomtatott bettikkel t6rt6n6 feltiintet6se, r.alamint el6rhet6s6ge).

A kapcsolattart6 szem6lyek (vagy akadrilyoztatisuk esct6n kiielcilt helyetteseik) igazolisa
n6lkiili munkalapok igazol6siit a Kcilts6gviselo (MH ARB) megtagadhada.

Ajinlattevci miiszakitechnikai felszereltsdge legye lehet6v6 teszi az rlltal6nos teljesit6si
ig6nyre vonatkoz6 el6rhet6s6gi, t5j6koztatrisi, visszaigazol6si, sz6 it6si, kdvetelm6nyeknek
val6 megfelel6st (pl. telefon, telefax, e-mail, mobiltelefon, sz6llit6i kapacitris).
Aj6nlattev6 ajavitand6- eszkdz tipusokhoz rij, eredeti, l. osztdlyu alkatr6szeket, vagy azokkal
megegyezi5 min6s6gti utrfur gy6rtott alkatr6szeket biztositson a szerz6d6s teljes id6tartama alatt.

Ajrinlattev6 ig6ny eset6n, vagy alkatr6szcsere sz[iks6gessdge eset6ben, amennfben az
eredetivel megegyezii param6terekkel rendelkez6 alkatr6sz nem szerezhet6 be, v\gezze el az
eszk6z6k b6vit6s6t.

A sz6llit6si kdlts6gek Ajrinlattev6t terhelik, iltetve kiszrill6si dij nem kenilhet felsz6mitiisra.
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A javitrlsi-karbantart6si munkdlatok briLrrnely szakaszdban az MH ellen6rz6st v6gezhet,

tov6bb6 az MH erre a feladatra kijeldlt szakembere(i), aki(k) betekinthet(nek) a szerzSd6ssel

6sszefiiggd 6s a min6s6get 6rint5 dokument6ci6kba, illetve feljegyz6sekbe.

Az rirakat rigy kell megadni, hogy azok tartalmazzwnk minden jrirul6kos kdltsdget,

fliggetleniil azok form6jr{t6l 6s fon6s6t6l, pl. VAM, kiil6nbdz6 dijak 6s illetekek, stb.

A VSllalkoz6 az lletlartam garanci6val rendelkez6 valamennyi eszkoznil vrillaljon garanci6lis

iigyint6z6st.

A javit6si tev6kenys6s v6sz6se:

- az eszkozok javitrisrit, garanciilis iigyintdzds6t Ajrinlattev6 saj6t telephelydn

vEgezze;

- Aj6nlattevti k6pvisel6je a javitand6 eszkiizdket vegye 6t, illetve a javitrist k6vet6en

az eszk6z6ket az MH ARB
(cim: 2100 Gdd6ll6, D6zsa Gydrgyrit 59-61.);

r{szflre adja 6t

- az atad6s-6tv6tel a fenti helyszinen fclvett etadas-etv6teli jegyzdkonyv alapjrin

t6rt6nik;

- a szillitasi k6lts6gek az Ajanlattev6t terhelik;

- a javitisok elvigzisit az MH ARB r6sz6r6l kijel6lt szem6ly az eszkoz ifivbtele
sorin annak miik6d6k6pess6g - amennyiben sziiks6ges 6s indokolt, tetelesen

rdgzitett - ellen6rz6se ut6n munkalapon igazolja;

- az Ajinlatlevo az eszkozok el- 6s visszasz6llitis t az MH ARB iigyint6z6j6vel
t6rten6 egyeztetes alapjrin v6gezze;

- Ajinlattev6 vSllalja, hogy a javit6si ig6ny bejelent6s6t k6vet6 2 munkanapon beliil
a javitand6 eszkdzdket az MH ARB telephely6r6l munkav6gz6sre elszillitja;

- az Ajinlattev6 vdllalja, hogy az 6tvett eszk6z6k javit6sdt az 6tv6telt kdvet6

5 munkanapon beliil v6grehajda, 6s az eszk<izdket visszasz6llitja;

- amennfben a javitiis teljes kcilts6ge (munkadij, javit6 6s kell6kanyag felhaszn6l6s)

eszk6z6nk6nt nern haladja meg a nett6 80.000,- Ft-ot, a javitdst az Ajiinlattev<i

automatikusan elv6gzi, de az elvlgzett munk6r61 t6teles kimutat6st k6szit, melyet a

szrimkihoz csatol;

- amennyiben a javitris teljes k6lts6ge eszk<iz6nk6nt meghaladja a nett6 80.000 Ft-

ot, akkor az Ajdnlattev6 rdszletes drajanlatot kiild az MH ARB r6sz6re (az MH
ARB az 6rajriLnlatot 5 munkanapon beliil elbir6lja 6s ddntds6r6l az Aj6nlattevdt

6rtesiti);

- a nett6 80.000,- Ft-ot meghalad6 javitrisi kdltsdg eset6ben az adott eszki3z javillsa

csak az MH ARB visszajelzds6t (diint6sdt) kdvet6en kezdhet6 meg;

- amennyiben az Ajdnlattev6 az ellirr id6n beliili javit6st 6nhib6jrlLn kiviili okok

miatt (pl. alkatr6sz beszerz6s id<isziiks6glete stb.) nem tudja teljesiteni, akkor azt

az MH ARB kijelitlt iigyint6z oj€nek jelezze (az MH fenntartja a jogot arra, hogy a

javitrisi ido elhtz6d6sdt okoz6 tdnyezore vonatkoz6an az Ajrinlattev6t6l igazolast

k6{en be).
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A iavitiisi tev6kenys6e adminisztrici6ia:

- az Ajrinlattevo az elvigzett munkri,kr6l 2 p6ldri.Lnyos munkalapot k6szit, melynek

alj6n igazoltatja a munka elv6p6s6t a kapcsolattart6 szem6llyel, annak

akadiiyozlatfusa esetdn a kijeldlt helyettes6vel (a helyettes aLiir6sa eset6n

szi.iks6ges az aliird szem6ly nev6nek olvashat6, nyomtatott bettikkel ttirt6n6

felttintet6se, valamint el6rhet6s6ge);

- a kapcsolattart6 szem6lyek (vagy akad6lyoztatrisuk eset6n kijeltilt helyetteseik)

6ltal igazolt munkalapok alapjri.n a teljesit6st a K6lts6gvisel6 a munkalapokon

igazolja (a kapcsolattart6 szem6lyek - akadilyoztatdsuk eset6n kijeliilt helyetteseik

- igazol6sa n6lkiili munkalapok igazoliisrit a K6ltsdgvisel<i megtagadja);

- az Ajinlattev6 toviibb6 minden egyes elv6gzett munk6r6l r6szletes kimutat6st

k6szit, melyen feltinteti a felhaszn6lt javit6 anyagok, vagy bedpitett alkatr6sz

bekeriildsi kdltseg6t.

- az Aj6nlattev<i havonta risszesitett szii.rnllt keszit, amelyben felttinteti az elv'gzelt

munk6k 6sszegeit.

Esy6b adatok, elSir6sok:

- az MH fenntartja a jogot arra, hogy h6tt6rt6rol6 hiba eset6n, a meghibr{sodott

hettertarol6t nern adja 6t, illetve minden esetben rij alkatr6szt kell beepiteni,

tov6bb6 a megsemmisit6sr6l az MH gondoskodik'

- Az MH fenntartja ajogot arra, hogy a k6lts6gvet6si el6ir6nyzat megvon6sa eset6n

adott 6vben a szerzodls terhdre feladatot nem rendel meg.

- A szrimit6g6pek eset6ben Aj6nlattev6 vAllalja az eszk6zdk javitesen kiviil a

K6lts6gvisel6 eseti ig6nye alapjin az elawlt eszkdzdk bels6 r6szegys6geinek

term6ktrirnogatis megsziin6se miatt (pl. alaplap, processzor, mem6ria modul,

t6pegyseg, hAttertfuol6 egys6gek) azok nagyobb teljesitm6nyflre cser6l6s6t.
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5. sz. kieg6szit6 k6zbeszerz6si dokumentum

NYILATKOZAT
a nemzeti varyonr6l sz6l6 201I. 6vi CXCVI. tiirv6ny 6tlithat6 szervezet fogalmfra

vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfelel6sr6l

Alulirott , mint a(z)

(szdkhely: ........... cdgbejegyz6sre/al6irisra jogosult kepvisel6je,

jelen okirat aliir sd.val, ezennel biintet6jogi felekiss6gern tudat6ban

nyilatkozom

an61, hogy a(z) (teljes n6v) a nemzeti vagyonr6l

s2616 2011.6vi CXCVI. tdrveny 3. $ (l) bekezd6s6nek l ponda5 alapj:in ritkithat6 szervczetnek
min6siil, egldejiileg az ad alat maszto dokumentumok m6solat6t nyilatko zatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

cE gj e gyzflsr e / al6ir6sra j o gosul t

i 3. $ (l) E titrvdny alkalmaz6siban
l. dtldthat6 s:ctrc-er:
4./l az 6llam, a kiiltscgvet6si szerv, a kdaesdlet, a hclyi dnkorminyza! a ncmzetisigi dnkormiiny:,at, a tirsulis, az egyhizi jogi

szenely, az olyan gazdAlkodo szervczet, amclyben az dllarn vagy a helyi <inkonn6nyzal kiildn-kiili,n vagy cgynft 100%-os
reszesedcssel rendclkezik, a ncmz-etkdzi szervezel a kiilftildi 6llam, a kiilfcildi helyhatosrig, a kiilfiildi 6llarni vagy helyhat6srigi
szcrv es az Eur6pai Cazdasrigi Tirsegr6l sz6lo meg5llaJxxlisban reszes 6llam siabalyozott piaceia bcvezelclt nyilv6nosan mfkod<i
reszveny6rsasdg,

6,/ az olyan bclftildi vagy kiilftildijogi szemcly vagyjogi szemdlyiseggel nem rcndelkez6 gazddlkod6 szcrvezet, amely megfelel
a kdvetkez6 felteteleknck:

6a,)l nrlajdonosi szerkczete, a pdnznosas 6s a terrorizrnus finanszirozisa megel6zesdrtl es megakaddlyozisrirol sz6l6 tiirveny
sz€rint meghat6rozott tenyleges tulajdonosa megismerhet6,

bb) az Ewiryai Uni6 hgellamdban, az Europai Gazdasigi Ters6gr6l sz6lo megdllapodrisban reszes 6llamban, a Gazdasdgi
Egyiithnffk6desi es Fejlesl€si Szervezet tagAllam6ban vagy olyan dllamban rendelkezik ad6illa6s6ggel, amellyel
Magyaro6ziSnak a keft6s adoaakAs ekeriilesdf,il sz6l6 egyezm6nye van,

bc) ncm min6s0l a tdnas{gi ad6rol es az osztalikad6r6l sz6l6 tdrveny szerint meghat6rozott cllendrz6tt kil6ldi teNas6gnak,
bd) a gazd{lkcd6 szreza}:cn kozvetlenil vagy kiizvetetten tdbb mint 2solo-os tulajdonnal, bcfolyrissal lvagy szavazati joggal

biro jogi szem6ly, jogi szemdlyiseggel nem refldelkez6 gazd6lkod6 szfivezc.t tekinteteben aba), bb) is bc) alqrr.t szerinti
felt€telek fennAllnak;

c) az a civil szelczet es a vizit rsulat, amely m€felel a k6vetkez6 felteteleknek:
ca,) vcz-et6 tisztsegvisel6i megismsrhet6k,
cb) a civil szcrvezet 6 a vizit6rculat, valamint ezek vezet6 tisas6gvisel6i nern 6dethat6 szcrvezetben nem rendelkezlek2syoat

meghalad6 reszcsedesscl,
cc,/ sz6khelye az Eur6pai Uniri tag6llam6ban, az Eur6pai Gazdasigi T6rsegrill sz6l6 megrillapodrisban resz-cs 6llamban, a

Caziasigi Egyinm[k<ilesi es Fcjlesaesi Szqvezet tag6llameban vagy olyan 6llamban van, amellyel Magyarorszignak a ketttis
ad6ztat6s clkeriileser6l sz6l6 egyezm6nyc van;
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rendelkez6 gazd6lkod6 szervezet, amely megfelel a k6vetkez<i egyiittes felt6teleknek:

a) tulajdonosi szcrkezete, a p6nzmosds 6s a terrorizmus finansziroz6sa megel6z6s6r5l 6s

megakad6lyoz6s6r6l sz6l6 tdrv€ny szerint meghatarozott t6nyleges tulajdonosa

megismerhetS, amelw6l az 1. pontban nvilatkozom, es

b) ad6illet6s6ge ...........-..1-.-o.oagbur, lroz,ig 
^"gnevezisel 

tal6lhal66, amely

[a medelel6 aldh rtzandd],
. az Eur6pai Uni6 tagrlllama,
. az Eur6pai Gazdasigi T6rsdgr6l sz6l6 megillapod6sban r6szes 6llama'

. a Gazdas6gi Egyiittmtk6d6si 6s Fejleszt6si Szervezel tagillama,

. olyan 6llam, amellyel Magyarorsz6gnak a kett6s ad6ztatds elkeriil6s6r6l sz6l6

egyezmdnYe van, 6s

c; n"m -ln6stil t6Lrsas6gi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l s2616 1996. 6vi LXXXI. tiirv6ny 4- $

11. pontja szerinti ellenSrzdtt kiilftildi tdrsashgnak, 6s

a; az attalam k€pviselt szervezetben k<izvetleniil vagy ktizvetetten ttibb mint 25%-os

tulajdomal, beioly6ssal \tagy szavazali joggal bir6 jogi szem61y, jogi szem6lyis6ggel nem

renielkez6 gazd6ikod6 szirvezet tekintet6ben az a\, b) 6s c) alpont szerinti felt6telek

fennrillnak.

l. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonos16l

Az 6ltalarn k6pviselt szervezetnek a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finansziroz6sa megel6z6s6r6l 6s

megakadalyozisrir6l sz6l6 2007. 6vi CXXXVI. tdrv6ny 3. $ r) pontja alapjrin a k6vetkezii

term6szetes szem6ly(ek) a t6nyleges tulajdonosa(i):

l6

Az itldthat6sdgi nyilatkozathoz csatoland6 adatolq vary azokat alitimaszt6
dokumentumok

A nemzeti vaglonrdl szdl6 2011. dvi CXCVI. tarviny 3. S (l) bekezddsdnek 1. pont b) alpontja
szerinli

nasvar eazdilkodd szervezetek eseldben

Alulirott, (n6v) mint a
(c6gn6v)

(sz6khe1y)

P. H.

cdgjegyz5sr e I aliirrisra j o gosult

6 amennyiben Aj6nlattev6nek Magyarorsa4gon tal6lhat6 az ad6illet6sege, fgy zz keriilj6n feltiinletesre, amennyiben

m6s orszagban, rigy 6rtelem szer[ien az az orszlg keriiljdn megad6sra.

Kelt:

Sorszdm T6nyleges tulajdonos Szi.ilct6si hely 6s id6 Anyja ner.e R6szesed6s

m6rt6ke %-ban
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6. szi.rnt kieg6szito kozbeszerzbsi dokumentum

HONVf DELMI MINISZTERIUM
BESZERZfSI HIVATAL

Nl.sz:

Szerz6d6s azonositri:

sz. p6ld6ny

Y Al;" anrozAsr xnRntszERZoDEs
TERVEZET

,,Keretszerz6d6s TEMPEST szdmitdstechnikai eszkiizdk javitiisrlra, karbantart isfua,,, az
iizemk6pess6g helyre6llitrisahoz sziiks6ges anyagok biztositfs6val (2016-2018)

-2016-
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mely l6trej6tt a 87002115-271217 eljanls azonosit6jri, a k6zbeszerz6sekr6l s2616 2015. 6vi

GXLIII. trirv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) I13. $ (l) bekezdes nllt eljrfuis keret6ben

lefolytatott kdzbeszerz6si eljriflis eredm6nyek6nt a MegrendelS 6s az Ajrinlattev6

(v61lalkoz6) (tov6bbiakba: egyiitt Felek) k6z6tt az Aj6nlatt6teli felhiv6s es a benyujtott

ajrinlat alapj6n, az alulirott helyen 6s napon, az albbi felt6telekkel:

Megrendelii:
Honv6delmi Miniszt6rium Beszerz6si Hivatal (HM BH)
Sz6khelye: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37.

Postacime: 1555 BudaPest, Pf. 74.

K6pvisel<i: Dr. Tomka BamabriLs foigazgat6

Telefon: (l) 236-5141

Telefax: (l ) 433-8007
P6nzforgalmi jelzoszdrn: I 0023002-00334844-00000000

Ad6azonosit6 sz6m: 15830542- l -51

(Tovdbbiakban: Megrende16)

V6llalkoz6:
C6g megnevez6se:
Sz6khelye:
Postacime:
K6pviseki:
Telefon:
Telefax:
P6nzforgalmi j el zoszitm:

Ad6azonosit6 szim:
(Tovibbiakban: Vrillalkoz6)
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l. A szerz6d6s tirgya, mennyis6ge, egys6gdrak

Keretszerz6d6s TEMPEST szdmit6stechnikai eszk<izdk javit6sdra, karbantafiAsira", az
{izemk6pess6g helyreellitrisehoz sztks6ges anyagok biztositrisiival (201 6-201 8)

201 6-ban'. brutt6 I 4.999.950.-Ft (HUF) keretiisszegig

20 I 7 -ban: brutt6 I 4.999.950. -Ft (HUF) keretrisszegi g

201 8-ban: brutt6 14.999.950.-Ft (HUF) keretdsszegig

2. Teljesit6s ideje 6s helye

2.1. A teljesit6s hatirideje:

2016. 6vben: 2016. december 3 l.
2017 . 6vben: 2017. december 31 .

2018. 6vben: 2018. december 31.

2.2. Teljesft6s helye:

MH Anyagell6t6 Raktrirbrlzis, Elektronikai Anyagraktar (tov6bbiakban: MH ARB)

2100 Gdd6ll6, D6zsa Gydrgy rit 59-61.

Megrendel6 6s V6llalkoz6 meg6llapodnak, hogy a jelen javitrisi-bevizsgrikisi
keretszerz<id6sben 6s a szerztid6s elvdlaszthatatlan r6sz6t k6pez6 mell6kletben megnevezett
berendez6sek javitrisrlra-bcvizsg6lisrira vonatkoz6 szolg6ltat6sit V6llalkoz6 az alAbbi
fel tetelek sz.ct',nt v 6gzi :

- A jelen szerztid6sben meghatiirozott term6keket a Vrillalkoz6 saj6t felel<issegi k<ir6ben 6s
sajdt k<ilts6g6re szrillitja el 6sjavit6s utin vissza a teljesit6s hely6re.

- MH ARB biztositja a Vdllalkoz6 szakembereinek a teljesit6si helyre t<irt6n<i bejutrisSt.

- MH ARB vrillalja, hogy a Vrillalkoz6 sziirn6ra a berendezdsekhez val6 hozzhfer*sl a
szokiisos munkaid6ben biaosida (h6tl6t6l-csttdrt<ikig 08. 00 6ra.6s 15. 00 6ra" p6nteken
08. 00 6ra 6s 12. 00 6ra kdzdtt).

- V6llalkoz6 a szerzbdls teljesit6se son{n a TEMPEST tantsitvrinnyal rendelkez6 eszk6z6k
javitAs6t, bevizsgrilisit kizin6lag az aftibbi, 6rv6nyes telephely biaons6gi tanrisitvrinnyal
rendelkez6, magyarorsziigi telephely6n v6pi:
A V6llalkoz6 telephelye:

- V6llalkoz6 kdtelezetts6get vrillal arr4 hogy ajavitdsi, bevizsgril6si tev6kenys6get az ellirt
k<ivetelmenyeknek megfelel6en a vonatkoz6 szabitlyoz6k, ritmutat6k el6iriisai szerint
vEgzi, eziltal szavatolva az eszkdz,ikTEMPEST tantsitvanyainak 6rv6nyess6g6t;

Sorsziin.r Ajanlott szolg6ltat6s megnevez6se
Aj6nlati
egys6gSr
(Ft) nett6

ATA
27%
(F0

Brutt6
egys6g6r (Ft)

I Javitris technikusi 6radij (Ft/6ra)

2. Javit6s m6mdki 6radij (FV6ra)

-r- Bevizsgil6s tcchnikusi 6radija (Ft/6ra)
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v6llalkoz6 vrillalja, hogy a javitrisi, bevizsgtllasi tev6kenys6gbe bevonni kivint
szakemberek rendelkeznek 6rvenyes, legal6bb ,,bizalmas" vagy ann6l magasabb szintii

szem6lyi biztonsigi tanrisitvrfumyal.

V6llalkoz6 a javitrisi- bevizsgrilisi munkrik sor6n biztositja az eszkdzdket gyriLrt6 c6gek

6ltal meghatrirozott technikai param6tereket 6s az el<iirt technikai kiszolg6l6st.

A szerz6d6s teljesit6se soriin a kdmyezetv6delemmel kapcsolatos kiitelezetts6gek 6s

annak k6lts6gei V6llalkoz6t terhelik.

Megrendel6 r6sz6r6l a teljesit6s sor6n a min6s6gbiztositasi k6rd6sekben a Honv6delmi

Miniszt6rium V6delemgazdasdgi Hivatal Kutat6s-fejlesa6si, Min6s6gbiztositasi 6s

Biztonsigi Beruhizrisi Igazgat6s6g (tov6bbiakban: HM VGH KMBBI) jir el'

Megrendel6 r6sz6r6l a javitrlsi- munkalatok b6rmely szakaszriban cllen6rz6st v6gezhet,

.v|bb1 az MH errc a feladatra kijel6lt szakembere(i), aki(k) betekinthe(nek) a

szerz6d6ssel iisszcfiiggo 6s a min6s6gct 6rint6 dokument6ci6kba, illetve feljegyz6sekbe.

Az. elvlgzcfi szolgriltatiist a Kiilts6gvisclS kijeldlt kapcsolattart6ja a v6llalkoz6 riltal

k6szitctt munkalapon igaz'olja.

v6llalkoz6 feladat:it magas szinvon alon, az eszkiz gyirt6ia riltal eloirt mriszaki

parametereknek, technikai kiszolg6lasnak megfelel5en, a vonatkoz6 jogszab6lyok

cl6irrisainak megfeleloen v6gzi.

villalkoz6 vallalja, hogy- a szerz6d6sben meghatilrozott dijak a szerzodfis id6szak6ban

nem v6ltoznak, a-szolgriliatrisokat valamennyi eszkdzre a szerzbdbs teljes idotartama alatt

biztositja. A szerz6d6s szerinti brutt6 6radijak az Ap l, n6veked6se eseten nem

emelke-tlhetnek, az Afe m6rt6kenek cs6kken6se eset6n a nett6 6r az irinyad6'

V6llalkoz6 az eszkizok javit6s6t- 6s a bevizsg6l6s6t sajit telephely6n v6gzi'

Vritlalkoz6 a meghibasodott eszk6z6ket A MH ARB bazisdn (Gtid6ll5, D6zsa Gy. rit 59-

6l .) veszi rit, illelve a javitist, bevizsgdldst kdvet6en az eszkozdkel az MH ARB r6sz6re

adja 6t (cim: G6d6l1o, D6zsa Gy. u. 59-61 .).

Az eszk6z6k atades-etv6tele a fentr helyszincn felvctt atades-etv6teli jcgyz6k6nyv alapjan

tiirt6nik.

A sz6llitrisi k<ilts6gek a Vrillalkoz6t tr:rhelik, kiszrilkisi dij nern keriilhet felsz6mit6sra.

Az MH ARB r6szer6l kijel<ilt szem6ly az- eszkoz etv6tele soran, csak annak

miikdd6k6pess6g6nek ellentirz6se ut6n igazolja a teljesit6st vallalkoz6 munkalapj6n.

V6llalkoz6 az eszkdzok el- 6s visszasz6llit6srit a K6lts6gvisel6 i.igyint6z6j6vel tdrt6n6

egyeztet6s alapjin v 6gzi.

V6llalkoz6 a javitrisi- bevizsgAlisi ig6ny (faxon ttirt6n6 megkiild6s6t) bejelent6s6t kiivetii

2 munkanapon beliil a javitand6- bevizsg6land6 eszk6z6ket az MH ARB G<idti1l6, D6zsa

Gy. rit 59-61. sz6mri telephelyr6l a munkav6gz6sre elszillitja.

v6llalkoz6 az Atvett cszk6z6k javitrisrit, bevizsg6liisat az 6lv6telt k6vet6 5 munkanapon

beliil v6grehajtja , 6s az eszkbzdket visszasz6llida.

Amennyiben V6llalkoz6 az eloirt id6n beliili javit6st 6nhib6j6n kiv0li okok miatt (pl-

alkatr6sz beszerzls idrisziiksdglete stb.) nem tudja teljesiteni, akkor azt a Kiilts6gviselS

kijel6lt nglnt6z6j6nek ir6sban halad6ktalanul jelzi a teljesites elhuz6d6sa okrinak 6s a

teijesit6s varhat6 id6pontjrlnak megjeldl6sdvel (az MH fenntartja a jogot arr4 hogy a

3avitasi iao elhuz6d6i6t okoz6 t6nyez6re vonatkoz6an a v6llalkoz6t6l igazol6st k6rjen

be).



3.1

3.3.

4.1.

2l

- Arnennyiben a javitis teljes kdlts6ge (munkadij, javit6-, - 6s kell6kanyag felhaszn6l6s)
eszk6z6nk6nt nem haladja meg a nett6 80.000,- Ft-ot, ajavit6st V6llalkoz6 automatikusan
elv6gzi, de az elv6pett munkriLr6l t6teles kimutatiist k6szit, melyet a szdmkihoz csatol.

- Amennlben a javit6s teljes kdlts6ge eszk6ztink6nt meghaladja a nett6 80.000 Ft-ot,
V6llalkoz6 telefaxon r6szletes 6raj6nlatot kiild a K6lts6gvisel6 r6sz6re (a K<ilts6gvisel6 az
6rajdnlatot 5 munkanapon beliil elbir6lja 6s ddnt6s6r6l V6llalkoz6t telefaxon 6rtesiti).

- A nett6 80.000,- Ft-ot meghalad6 jar.itrisi ktilts6g eseteben az adott eszkdz javit6sa csak a
Kdlts6gvisel6 visszajelz6s6t (ddnt6s6t) kdvetden kezdhet6 meg.

- V6llalkoz6 az elvlgzett munkrikr6l 2 p6ld6nyos munkalapot k6szit, melynek alj6n
igazoltatja a munka elv6gz6s6t a kapcsolattart6 szem6llyel, annak akaddlyoztat6sa esctdn
a kijeldlt helyettes6vel (a helycttes aliiiriisa eset6n sziiks6ges az alirirl szem6ly nev6nek
olvashat6, nyomtatott betrikkel tdrt6n6 feltiintet6se, valamint el6rhet6s6ge). A
kapcsolattart6 szcm6lyek (vagy akad6lyoztatdsuk eset6n kijeldlt helyetteseik) igazol6sa
n6lkiili munkalapok igazol6srit a Kdlts6gvisel<i megtagadhatja.

- V6llalkoz6 havonta <isszesitett szemliit k6szit, amelyben feltiinteti az elvlgzel munkiik
ellcn6rt6k6t. A ki6llitott 6s igazolt munkalapokat Vrillalkoz6nak a havi szdrnlakhoz kell
csatolnia, 6s Megrendelcih<iz cljuttatnia (a ki6llitott 6s igazolt munkalapok megl6tc a
sz6,rnla benyrijtdsdnak felt6tele).

- v6llalkoz6 az adott h6napban v6gzett bevizsg6lisok alapjrin a nem, vagy gazdas6gtalanul
javithat6 eszkoz6krSl kimutat6st k6szit, amelyet a havi dsszesitett sziimlival egyiitt
megkiild a Kdlts6gviselSnek.

- A teljesit6sr<il sz6l6 jegyz6k6nyv, illerve a sz6llit6lev6l egyiittesen a szAmla
befogadris6nak feltdtele.

3. JritilL{s, szavatossdg

A beszerelt term6keknek meg kell felelniiik a magyar jogszabdlyokban szerepl6
szabvdnyoknak 6s a m[iszaki ekiirilsoknak az ajinlatban meghatdrozott felt6teleknck, 6s
rendelkezniiik kell a rnagyarorszrigi forgalornba hozatalhoz sziiks6ges enged6llyel.

A Vdllalkozri fenn6ll6 j6t6llisi, szavatoss6gi felel6ss6g6re a ptk. 6s a vonatkoz6 egy6b
jogszabrill,ok rendelkez6sei az irdnyad6k.

A Vrillalkoz6 a jelen sz-erzi5d€s alapjrin az iitala elv6gezctt nrunk6kra 3 h6nap, a javitott
alkatr6szekre 6 h6nap, a be6pitett uj alkatr6szeke, r6szegys6gekre I 6v garanci6t vrillal.

4. M i n 6s 6gb iztos itri s

A szerzrid6ssel kapcsolatos katonai min5s6gbiztosit6si feladatok, kdtelezetts6gek, jogok

Jelen Szerz6d6s kdvetelm6nyei dllami minSs6gbiztosit6s hat6lya al6 tartoznak,
a HtvI Vedelem gaz.das|gi Hivatal Kutat6s-fejleszt6si, Min6s6gbiztositrisi 6s Biztons6gi
Beruhiz6si lgazgatbs|g (tovribbiakban: I{M VGH KMBBD k6pvisel<ije, mint a magyar
Allami Min6s6gbiztositdsi Szervezet, jogosult a mintis6gbiztosit6si k6rd6sekben a
Megrendel<i k6pviselet6re.

A mintis6gbiztosit6ssal kapcsolatosan felmeriil6 k6rd6sek esetdben 6rtesitend6:

HM VGH Kutat6s-fejleszt6si, Min6s6gbiztositdsi 6s Biztonsrigi Beruh6z6si lgazgatbslg
lgazgat6:. Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon; (+36)1433-8041
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Fax: (+36) 1237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

4.2. A V6llalkoz6 az ISO 9001 szabviiny szerinti vagy azzal egyen&'ki min6s6gir6nlt6si

rendszer6t 6s az AQAP 21 l0 normativ dokumentum kdvetelm6nyei alapjin a tanrisitoft

min6s6girinltrisi rendszer6t a szerz6d6s teljes id6tartama alatt miikiidteti. A

min6s6girrinyit6si rendszer tantsitotts6grinak megsztin6se szerzSd6sszeg6snek min6siil.

4.3. A V6llalkoz6 a szerz6d6s al6irris6t6l sz6mitott 15 napon beltil k6szitsen 6s nyrijtson be

j6v6hagy6sra a HM VGH KMBBI r€szlre az AQAP 2105 el<iiriisainak megfelel6en
-train6segtervet. 

A HM VGH KMBBI MKSZO a Min6s6gtervet 6rt6keli 6s 5 munkanapon

beliil, annak megfeleftis{ge eseten j6v6hagyja, vagy visszakiildi a Y6llalkoz6 r6sz6re

6tdolgoz6sra. A Min6s6gtervet HM VGH KMBBI MKSZO osztrilyvezet6 (ig.h.) hagyja j6v6.

o Gyirt6skdziellen<irz6s

A HM VGH KMBBI fenntartja magdnak a jogot a teljesit6s folyamatainak V6llalkoz6

telcphe'ly6n t6rt6n6 ellen6rz6sere. A gy6rt6sk<izi ellen6rzisck sor6n a term6kek 6s szolg6ltatisi

tevikenys6gek ellen6rz6se a Vrillalkoz6 6ltal alkalmazott rnin6s6gellendrz6si rendszerben kcriil

,egrehajtasia oly m6don, hogy a vizsg6latok biztositsrik a mliszaki k6vetelm6nyekben

meghatilrozott 6sszes k6vetelm6ny ellen6rz6s6nek a lehet6s6g6t

A V6llalkoz6 biztositsa a min6s6gbiztosit6si feladatok elv''gztsbhez sziiks6ges

infrastrukturat, a HM VGH KMBBI kepvisel6jenek a vizsgalat helyszineire t6rt6n6 bel6p6s6t, a

vizsgalathoz sziiks6ges azon m6r6eszkSz<iket 6s tesztberendezeseket melyeket a szakmai

tev6kenys6ge sor6n maga is haszn6l'

A gy6rt5sk6zi el1en6rz6sr6l helyszini jegyz6k6nyv k6sziil, amelyb6l a vrlllalkoz6' a HM

VGH KM-dBI 6s a gy6rt6skdzi ellen6rz6sbcn reszt vev6 sz.ervezetek eredeti p6ld6nyt kapnak' A

szolgaltatrisi tev6kenys6g tov6bbi koordin6l6sa- tov6bbi ellen6rz6sek a gydrt6sk6zi ellen6rz6s

rneg6llapit6sainak fliggv6ny6ben keriilnek megtervez6sre'

. Min6s6gi 6tv6tel

A V6Lllalkoz6 a tervezett minSs6gi 6tv6teli feladatok id6pontja el6tt minimum 5 nappal

ajdnlja fel a term6ker a HM VGH KMBBI r6sz6re ritv6telre a ,,Felajturlas HM VGH KMBBI

6tr,6tel re" forman5,omtatr'6nyon.

A rnin6s6gi etv6teli feladatokat a I{M VGH KMBBI k6pvisel6j6b6l 6116 bizottsig hajtja

vegre a V6llalkoz6 jelenleteben.

A min6s6gi iitr,6tel sor6n meg kell gy6z<idni a TEMPEST eszk6z6k6n l6v5 biztonsigi

matricdk s6rtetlens6g6r6l, valamint a biztons6gi tanrisitviinyok megl6t6rSl'

A min6s6gi 6tv6teli feladatok6l helyszini jegyz6krinyw k6sziil. A megfelel6re min5sitett

termekek eset6n, a HM VGH KMBBI kdpvisel6je kiadja a Megfelel6s6gi lgazol6st. A

Ir{egfelelSs6gi Igazolis a sz6mla befogad6srinak felt6tele.

. Mennyisegi 6tv6tel

A mennyis6gi ritveteli feladatokat a min6s6gi :itv6teleket k<ivet6en a mtszaki k6vetelm6ny

3. pond6ban foglaltak alapj6n kell v6grehajtani.
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5. Fizet6si felt6telek

5.1.

xOlrsfcvrsnl6:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:

Telefax:

P6nzforgalmi szdm:

5.2. Yillalkozit a szrlrnla benyijt6s:ira ut6lag jogosult, el6leg fizet6s6re nincs m6d.

5.3. A Villalkozfinak a szrimldt a Kiilts6gviseld (MH ARB) nev6re 6s cim6re kirillifva a
Kiilts6gvisel6 cim6re kell benyijtani.

5.4 A teljesit6s ellen6rt6k6nek kifizctdse a szimla kezhez vetel6t6l sz6mitott 30 naptdri napon
beliil, a MAK mrikdd6si rendje szerint, a Vrlllalkoz6nak a foly6szriml6j6ra t<irt6n6 6tutal6ssal
tdrt6nik.

5.5. A Megrendel<i hivatkozik az ad6zits rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. t6rv6ny Art.
36/,4.. g-ra.

5.6. Amennyiben Aj:inlattev6k6nt szerziidl fel a szerz6d6s teljesit6s6hez Alvdllalkoz6t vesz
ig6nybe, rigy a kifizet6s a Kbt. 135.9 (3) bekezd6se szerint t6rt6nik.

5.7. A benyujtott szr{mftitnak meg kell felelni a hatrilyos jogszabilyban foglaltaknak. A nem
megfelel6en ki6llitott 6s ajelen szerz6d6sben el6irt tartoz6kokkal nern rendelkez6 sz6ml6t a
Kiilts6gvisel6 8 napon beltl visszakiildi a Villalkozrinak. A Vrillatkoz6 6ltal ism6telten
benyujtott sziimla ellen6rt6ke a 3.3. pont szerint esed6kes.

5.8. A Kiilts6gviseld k6sedelmes fizet6s esetdn kdtelcs a Ptk. 6:155 g (l) bekezd6s szerint el6irt
k6sedelmi kamatot fizetni. A Ptk. 6:155. $ (2) bekezd6s6ben meghatilrozott esetben
Vdllalkozri behajt6si krilts6grital6nyra jogosult.

6. Kdrt6rit6s, kiitb6r

6.1 Amennyiben a Vrillalkoz6 a szerz<id6st neki felr6hat6 okb6l k6sedelmesen teljesiti, rigy
k6sedelmi kdtbert kdteles fizetni, melynek m6rt6kc a kdsedelmesen teljesitett szolg6ltat6s
nett6 6rt6k6nek 0,3%o-a lnap,legfeljebb azonban a szerzodds adott 6vi nett6 6r6k6nek 15%-
a.

Hib6s teljesit6s eset6n a Villalkoz6t a k6sedelmi kdtb6r m6rt6k6nek megfelel6 m6rt6kii
kdtb6r fizet6si k6telezetts6g terheli, melynek idritartama a min6s6gi kifog6s bejelent6s6t6l a
szolgriltatrisnak kifog6stalan min6s6gben t6rt6n6 teljesit6s6ig eltelt id6.

A k6sedelmi 6s a hib6s teljesit6si kdtb6r fizetdse nern mentesiti a V6llalkoz6t a szolgiltat6s
teljesit6s6nek kiitelezetts6ge al6l.

A Megrendel6 jogosult a szerz6d6st<il el6llni, illetve felmondani a szerz<id6st amennfben a
villalkoz6 a vrillalt teljesit6si hatarid6t legal6bb 15 nappal meghaladja, hib6s teljesit6s
eset€n a fenn6ll6 k6telezetts6g6nek a r6sz6re meghat6rozott hatif id<in beliil nem tesz eleget,
vagy a szerz6d6sb6l fakad6 egyeb kdtelezetts6g6t srilyosan megszegi. Ezekben az
esetekben, tovdbbri ha a szerz6dds teljesit6se a v6llalkoz6nak felr6hat6 okb6l meghifsul, a
Megrendel6 meghirisul6si kdtb6rre jogosult, melynek alapja a hib6s vagy kdsedelmes vagy
a nem teljesit6ssel 6rintett szolg6ltat6s nett6 6rt6ke, mdrteke annak 2O%o-a.

MH Anyagell6t6 Rakt{rbrizis (tovdbbiakban:

Kiilts6gvisel6)
Nagy Attila ezredes, parancsnok

1 163 Budapest, I)jszlszu.37-39.
(1) 401-23-20

(t) 401-23-21

1 0023002-00290 I I 5-00000000

6.3

6.4

6.2
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6.5 A kiitb6rt a v6llalkoz6 a Megrendel6 61tal kiilddtt felsz6lit6 lev6l alapj6n, annak

klzhezvltelltol szilmitott 30 napon beliil kiiteles megfizetni.

6.6 A Megrendel6 k<itb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem zii{a ki a szerztid6sszeg6sbol ered6

egy6b ig6nyek 6rv6nyesit6s6nek lehet6s6g6t.

Si yos szerz6d6szeg6snek min6siil kiil6n6sen, de nem kizrlr6lagosan:

a) V6llalkoz6 megs6rti a szerz6desben meghat6.rozott titoktartrisi ktttelezettseg6t;

bi V6llalkoz6 megszegi a szerz6d6snek a k6zeli hozzltartoz6 szerz6d6s teljesitds6be va16

bevon6sfra vonatkoz6 rendelkez6s6t;

c) A szerz6d6s teljesit6se sor6n deriil ki, hogy v6l1alkoz6 az ajanlaftetel, illetve a

szerzod6sk6t6s sor6n l6nyeges k<iriilm6nynil, t6nF6l val6tlan vagy hamis adatot

szol96ltatott;
d) V6'ilalkoz6 szerzoddszeglst krivet el, 6s a szerz6d6sszege$ az arra t6rt6n6 t<ibbsztiri

felsz6lit6s ellen6re sem sziinteti meg, vagy ism6tl<id6en hasonl6 szerz<id6sszeg6st k6vet el'

7.Vis maior

7 .l . Vis maior esemenYek:

Az alibbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akaratiin kivil fl16 egyik felnek sem

felrohat6 kdrtilmenyekk6nt mlntesitik a Feleket jelen szerzdd6s alapjrin terhel6

kritelmeik teljesit6se i6l, f"1t6u", hogy ezen kiiriilm6nyek a jelen szerz6des- al6ir6s6t

kdvet<ien j6nnek l6tre, illetve a jelen szerz6d6s aliir6s6t megel6z<ien jiittek l6tle' am

kdvetkezm6nyeik - melyek g6tolj6k vagy k6sleltetik a szerz6d6s teljesit6s6t - az emlitett

idSpontban m6g nern voltak el6re l6that6k, igy kiiliin6sen:

a. term6sziti katasztr6fiik (vi1l6mcsap6s, fiildreng6s, ri.rviz, hurrikdn 6s hasonl6k);

b. tifu, robbanris, jrirvanY;

c. radioaktivsug6rz6s,sugirszennyez6d6s;

d. h6boru vagy m6s konfliktusok, megszrill6s ellens6ges cselekmenyek, mozg6sit6s,

rekvir6l6s vagY embarg6;

e.felkel6s,forradalom,lazad6s,katonaivagyegy6bAllamcsiny,polgarhaboru6s
terrorcselekmenYek;

f. zendiiles,rendzavar6s,zavargisok.

7 .2. Vis maior esem6nyek kihat6sai

Annak 6rdek6ben, hogy barmely vis maior escm6ny a fentiekkel dsszhangban a

szcrz6deses kdtclmck ieljesit6s6t akadrilyoz6 t6nyez6k6nt felhozhat6 legye-n, a jelen

szerz<id6s teljesites6ben akad6lyozott felnek irrisban tdj6koztatnia kell a m6sik felet a fenti

kiil<inleges lOthenyek bekdvetkezter6l . Ezt a 6jekoztat6st indokolatlan k6sedelem

n6kil lell megtenni azt kiivet6en, hogy az illet6 szerz6d6 F6l felismerte a k6telmek

teljesitese al6i mentesit6 indokk6nt felhozhat6 k6riilm6nyek felmeriilt6t. A fenti

6iesitesben meg kell jeliilni a teljesit6s virhat6 kesedelmi iddszak6t is, amennfben ez

felm6rhet6 az adott Pillanatban'

7.3. Amennyiben a mentesil6s indoka megszrinik, tgy en<il a t6nF6l a m6sik Felet is

6rtesiteni kell (irasban is), tovdbb6 lehet6s6g szerint arr6l is t6j6koztatni kell, hogy a

mentesiil6s indok6t jelent6 kiiliinleges kiiriilm6nyek miatt k6sedelmes int6zked6seket

mikor foganatositjii,k.
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8. Akadilykdzl6s

8.1 Ha a szerzdd6 Felek valamellke el6rel6that6lag nem tud szerzldlsszertien teljesiteni,
k6teles a m66ik felet az akadily felmerfrldse utrin, annak megiel6l6s6vel halad6ktalanul, de
legk6s6bb 48 6lin beliil ir6sban 6rtesiteni az akadhly jelleg6nek, illetve vdrhat6
megsziin6se idej6nek felt0ntet6s6vel.

8.2. Akaddlynak nern min<isiil a fizet6si felt6telekben meghatiirozott feladatok teljesit6s6nek
k6sedelme.

8.3. Akad6lykdzl6s a fenti felt6telek mellett is csak ugy fogadhat6 el, ha annak a mdsik fel
igazolt tudomfsi{ra jutiisa megel6zte az akadiiyozoft feladat vdgrehajtrisi hatdridej6t.

8.4. Akad6lykdzl6s esetdn az aztkdzlo f6lnek bizonltrisi k6telezetts6ge van.

9. Szerz6d6s m6dositr{s, megsziintet6se

9.1. Jelen v6llalkoziisi keretszerz6d6s felteteleit kizAr6laga Felek k6z6s, ir6sos 6s mindk6t fel
6ltal alairt szerzoddst rn6dosit6 dokumentumban rdgzitetl akarata alapjiin 6s az szcrint
lehet m6dositani, vagy abban brirmif6le jellegii veltoztatiist eszk6zdlni a Kbt. l4l. g-riban
foglaltak szerint.

9.2. Jelen vdllalkoz6si keretszerz5d6s kdz6s megegyez6ssel megsztintethetd.

9.1. A jelen szerz<id6s 6.4. pontjiban foglalt esetben a szerz6d6s azonnali hat6llyal szunik
meg.

10. Ertesit6sek, kapcsotattartis

10.1. Minden, a szerz6d6s keret6ben a felek 6ltal egymiisnak kiilddtt 6rtesit6snek irott fonniban
(ajdnlott lcv6lben, telefaxon,) kell tdrt6nnie. Ezcn 6rtesit6sek hat6lya a cimzett {ltali
v6telkor, illetve neki tiirt6n<i k6zbesit6skor 6ll be.

10.2. A, Szerz6d6s v6grehajtris6val <isszefiigg6 6rtesit6seket a Vrillalkoz6 6s Megrendel6 alSbbi
cim6re kell postai fton vagy telefaxon megktildeni:

V6llalkoz6:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Megrendel6:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

K6lts6gvisel6:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

ll. Zir6 rendelkez6sek

1l.l' Az esetlegesen felmeriil6 vit6s kerdeseket a Felek trirgyalisos riton igyekeznek rendezni.
Amennyiben a targyalisok nem vezetnek eredm6nyre, a Polgriri perrendtart6sr6l sz6l6
1952. 6vi III. tiirv6ny szab6lyai szerint jrimak el.
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11.2. Felek kdtelezettseget v6llalnak arra, hogy jelen szerzodds tartalmera vonatkoz6, illetve a

szerz<id6s teljesit6se sor6n tudom6sukra jutott, a Felek 6rdekkdr6b e tafiozi informici6kat

bizalmasan kezelik, azokat harmadik f6l tudom6s6Lra csak a miisik f6l irisbeli

hozzij itrulilsiv al hozzAk.

11.3. Vallalkoz 6 a 35512011.(XII.30.) Korm. rendelet alapj6n elismeri a Kormrinyzati

Ellen<irz6si Hivatal jogosult siryAt a szerzodlssel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kikiit6sek

ellen6rz6s6re mind saj6t maga, mind a Szolg6ltat6i vonatkoz6silban'

I 1 .4. Vrillalkoz6 elisrneri, hogy az Allami Sz6mvevriszdk a 201 L 6vi LXVI. tv. 5. $ (5)

bekezd6s alapjri.n vizsg6lhatja az 6llamhAztart6s alrendszereibSl finanszirozott

beszerz6seket 6s az |llanthhztart6s alrendszereinek vagyon6t erint6 szerz6d6seket a

megrendel6n6l (vagyonkezekin6l), a megrendel6 (vagyonkezel6) nev6ben vagy

k6pviselet6ben elj6r6 term6szetes szcm6lynel 6s jogi szemelyn6l, valamint azokn5l a

szinodo felekn6i akik, illetve amelyek a szerz<id6s teljesites6drt felel6sek, tov:ibb6 a

szerz6d6s teljcsit6s6ben kozremiikcido valarnennyi gazd6lkod6 szervezetnel.

1l.-<. v6llalkoz6 kdtclczi magdt ara, hogy jelen szerz6d6s teljesitdse sor6n nev6bcn 6s

alv6llatkoz6ja nev6ben sem j6r cl a Megrendel<ivel munkav6gz6sre ir6rryul6

jogviszonyban rill6 szem6ly, r,agy annak a Ptk. 8:1. $ (l) bek. 1) pontja szerinti kdzeli

hozzbtartozdja.

I1.6. A Kbt. 136. $ (l) bekezdes alapjan a V6llalkoz6 v6llalja, hogy

a) nem fizet, illetve sz6mol el a szerz<id6s teljesit6s6vel dsszefiiggesben olyan kdlts6geket,

arnelyek a Kbt. 62. $ (l) bekezdes k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

tirsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6i amelyek a nyertes ajanlattev6 ad6kdteles jdvedelm6nek

cs6kkent6s6re alkalmasak;

b) a szcrz6d6s teljesit6senek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t az aj6nlatk6r6 sz6m6ra

megismerhetSvd ieszi 6s a 143. $ (3) bekezd6se szcrinti i.igyletekr6l az ajinlatk'rothalad6ktalanul

6rtesiti.

11.7. A Kbt. 143. $ alaPjin

11.7.1. A Megrendel6 a szerzriddst fchnondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint a

szerzdd6st<il el6llhat, ha:

a) 1'elt6tleniil sztikseges a szerzod6s olyan lenyeges m6dosit6sa, arnely eseteben a Kbt. 141' S

alapjrin rij k6zbeszerzdsi eljrirrist kell lcfolytatni;

b) a Megrendelci nem biztositja a Kbt. 138. $-ban foglattak betart6s6t, vagy az aj5nlatteviikdnt

szerzidi fll szem6ly6ben 
"rr-6ny"r"n 

olyan jogut6dl6s k6vetkezett be, amely nem felel mcg a

Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagY

c) az EUMSZ 258. cikke alapj6n a ko.zbeszgrzles szabiilyainak megszegese miatt

k'6,"1.r",t.6g.r"g6si eljarris indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga az EUMSZ 258. cikke alapjan

i,rai ott "f:iart"* 
kimondta, hogy- az Eur6pai Uni6 jog6b6l ered6 yalalelr .kdtelezetts6g

tekintet6ben k6telezetts6gszeg6s l6rt6nt, 6s a bir6s6g 6lta1 meg6llapitott jogs6rt6s miatt a

szerz6d6s nem semmis.

ll.T.2.AMegrendel6ktitelesaszerzod6stfelmondani,vagyaPtk..banf"cl.d.qszerint-
att6l clillni, ha a szerz6d6s megk6t6s6t k<ivet6en jut tudomdsara, hogy a szerz<id6 fdl tekinteteben

a k6zbeszerzesi eljrir6s solin fiz6r6 ok 6llt fenn,6s ez6rt ki kellett volna zitmi a kdzbesze,,6sr

elj:irrisb6l.

I 1.7.3. Megrendel<i jogosult 6s egyben kdteles a szerz(jd6st felmondani - ha sziiks6ges olyan

hatririd6vel, airely tehetov6 teszi, tigy a szerz<id6ssel 6rintett feladata ell6t6s5r6l gondoskodni

tudjon , ha
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a) a V6llalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben
fennrlll a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjriban meghatArozott felt6tel;

b) a V6llalkoz6 k6zvetetten vagy k6zvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely

tekintet6ben fenn6ll a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban megh atarozott felt6tel. Az egyik
f6l 6ltal a m6sik f61nek kii1d6ft drtesit6seket ir6sban, lev6lben vagy telefaxon kell megkiildeni, 6s

irdsban vissza kell igazolni.

1 1.8. A Honv6delmi Miniszt6rium 6s a Magyar Honv6ds6g al6,rendeltjein6l esetlegesen

bek6vetkez6 szervezeti v6ltozdsok miatt a jelen szerz6d6s alanyai tovitbb| az abban

szerepl<i egy6b szervezetek - jogut6d szewezetei kritelesek 6s jogosultak a szenod{s
szerint elj6rni.

11.9. Jelen szerzodds 4 eredeti p6ldrinyban k6sziilt, 1 p6ldriny a Vdllalkoz6t, 3 p6ld6ny a

Megrendel6t illeti meg.

1 1. I 0. A jelen keretszerzod6s a Megrendelo 6ltali al6ir6st k6r,et6 napon l6p hatrilyba.

11.11. Jelen szerz<id6st a Vrillalkoz6 6s a Megrendel6 erre felhatalmazott k6pvisel<ije elolvas6s
ut6n, mint akaratukkal mindenbet egyezot, c6gszeriien al6irjdk.

Jelen szerz6d6s mell6klete:

l. szimri mell6klet: Miiszaki ktivetelm6nyek (
2. szimir mell6klet: Atlathat6segi nllatkozat (2 lap)

Budapest,2016.

Vrillalkoz6 k6pvi sel6j e

Dr. Tomka Barnab{s
foigazgati

K6sziilt: I p6ldrinytran

-Egy 
p6lddny: 27 lap

Ugyint6z6 (tel.): Viimosin6 Kiizmds Anita ka. (25-360)


