
HONVEDELMI MINISZTERIUM . sz. p6ld6ny

BESZERZNSI TTTV,q.TA.I,

Ny1. sz6m: 353 - 1412016

RESZVETELI FELHiVAS
Beszerz6si azonosit6: 87 0021 I 6-7 41 027 -0042

l) Az ajinlatk6r6 neve, cime, telefon- 6s telefaxszhmai, e-mail cime:

Honv6delmi Miniszterium Beszerz6si Hivatal
Cirne: 1135 Budapest, Lehel utca35-37.
Telefon: +36 1 433-80-15
Telefax: +36 I 433-80-07
Ernail : beszerzesC@hrn. gor'.hu

2\ a\ A r'{lasztott eljrlr6s:

A 2Z8;ZOO4. (VII.30.) Konn6nyrendelet (a tov6bbiakban Konn. rendelet) 55. $ alapj6n

hird etmeny kozzttetellvel indul6 t6rgyal 6so s elj 6r6s.

b) a gyorsitott eljr{rfs alkalmazdsrinak indokolfsa: -

c) annak felttintet6se, hogy keretmeg6llapodSsrtfl van-e sz6: -

d) elektronikus 6rver6s alkalmazhsira kerlil-e sor: -

e) A szerz6d6s meghatirozhsa,amire ajrinlatot k6rnek: Ad6sv6teli szetzodes

3) a) A beszerz6s tirgya 6s mennyis6ge: Gumiabroncs beszerzese (harcj6rmtivekhez) 2016

Fsz. M6ret Jelleg
Felhaszn6kisi

helv
Mennyis69

(db)
Mennyis6gi elt6r6s

lehet6s6ge

l. r 3.00-18 (340-457) KI-80N
(v6d6szalagsal eeYiitt)

terep BTR-80 JJ +'15 o/'

b) A teljesit6s helYe:

MH Anyagell6t6 Rakt6rb6zis (MH ARB), 1135 Budapest, Ujsz6szt.37-39.

c) Annak meghat6roz6sa, hogy az aiinlattevd a beszcrz6s tfrgyinak egy r6sz6re

tchct-e ajinlatot: nem

d) *A r6szajinlat t6tel6nek szempontja: --

e) Annak meghatfroz6sa, hogy lehet-e tiibb vSltozatfi aiinlatot tenni: nem.

4) Lz ajfnlatok elbirril6s:[nak szempontja:

Az aj1nlatok elbir6l6sa a 22812004. (VII.30) Korm. rendelet 21. $ (2) bekezd6s a) pontja

alapjan a legalacsonyabb osszegri ellenszolg6ltat6s bir6lati szempont elve szerint

tortenik a brutt6 egys6g6r figyelembe v6tel6vel'

5) A teljesit6s hatSrideje, vagy a szerz6d6s id6tartamaz 2017. m6jus 31., eloszitllit6s 6s

r1szszitmlirzis I alkalommal megengedetl, a minim6lis sz6llit6si mennyis6g 16 darab

gumiabroncs.

6)* A nyertes kiiztis ajdnlattev6kt6l gazdasfgi t6rsasdg l6trehoz6s6nak megkiivetel6se: --

7, a) A,r6szv6teli jetentkez6s hatirideje: 2016. 05.02. 11.00 ora.
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b) A r6szv6teli jelentkez6s benylijtisinak cime (helys6g, utca, hinszim, emelet,

szobaszfm):

Neve: Honv6delmi Miniszt6rium
Beszerz6si Hivatal

cime: 1134 Budapest D6zsa Gydrgy rit 51. II. 6piilet floldszint 17.

HM BH Kozbeszerz6si Okm6ny 6tvevo helyisegben

(Ajrintatkdrf fethiuja a tisztelt Rdszvdtelre jetentkezdk .figelmdt, hogy a rdszvdteli

jelentkez,ls jelen pontjdban megjel\lt helyre torldnri leaddsa qz rdszvdteli ielentkezdsek
bedrkezisdnek idripontja A megielAlt helyre tortdnf beldptetds idcit igdnyel, ezdrt a

beliptetis idriigdnydt figelembe venni sziveskedjenek. A rdszvdteli .ielentkezds

benytijtdsdnak pontos idcipontja az dtvdteli helyisdgben elhelyezett dra alapjdn CET

szerint keriil megitllapitdsra.) A postai felad6s kockdzatii a Rdszvdtelre ielentkezd
viseli.

Ugyf6lfogadfsi ido: Munkanapokon 08.00-1 2.00 kozott

A reszv6teli jelentkez6s lead6sa: Munkanapokon 08.00-12.00 kozott, a r6szveteli

jelentkez6si hat6rido napj6n a r6szv6teli jelentkez6si hat6ridoig.

Az Ajdnlatk6r6 a reszv6teli jelentkez6st akkor tekinti hat6ridore benyfijtottnak, ha jelen

pontban megjelolt hat6ridore 6s a fent megadott cimre be6rkezett.

A kesve be1rkezo r6szv6teli jelentkez6sek (a r6szv6teli felhiv6sban meghatSrozott

hat6rido lej 6rta ut6n nyrij tottfk b e) 6rv6nyt elenek.

A r6szv6teli jelentkez6s be6rkez6se sorin az iltvevo az /irvbtel pontos idopontj6t rivezetr

a r6szv6teli jelentkez6sttartalmaz6 z6rtboit6kra, ami tgazolja az ittv1telt.

Postai feladis eset6n:

Neve: Honv6delmi Miniszt6rium
Beszerz6si Hivatal

Cime: 1555 BudaPest Pf.: 74.

Amennyiben R6szvetelre jelentkezo rdszveteli jelentkezlsdt postai riton ktildi meg

Aj6nlatk6ro rlszlre,minden esetben ezt a postacimet haszn6lja.

Aj6nlatkero felhivja a R6szvetelre jelentkezok figyelmet arra, hogy amennyiben

r6szv6teli jelentkez6s6t postai irton kiildi meg, rigy vegye figyelembe, hogy a HM belso

eloszt6si tigyrendj6boi ad6d6an r6szveteli jelentkez6snek a postafi6kb6l az

Aj6nlatk6rohdz torteno megdrkezl,se akSr tobb munkanapot is ig6nybe vehet' A postai

felad6s kocklzatbt a R6szv6telre jelentkezo viseli'

c) A r6szv6teli jelentkez6s nyelve:

A r6szv6teli jeleltkez6s nyelve ltlagyar, joglrat6s kiv6ltSs6ra csak a lllagyal nyelvti

nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ai6szv6t.lr" jelentkezo a neln magyar nyelven k6sztilt

oim6nyr6l felelos magyar nyelvri fordit6st koteles csatolni kozvetlentil a nem magyar

nyelven kesztilt okm6nli kOvetoen. Ellenkezo esetben az Ajinlatklro ezen dokumentumok

tartalm6t nem veszi figyelembe . Az Ajdnlatklro feletds fordit6s alatt azt 6rti, hogy az adott

fordit6st vagy hivatalos fordit6 k6szitette 6s a megfelelo m6don hitelesitette, Yagy a

r6szv6telre jiientkez6 k6szitette 6s c6gszeni al6ir6ssal hitelesitette, de tartalm66rt mindk6t

esetben a r6szv6telre jelentkezo felel6s.

d) A r6szv6teli jelentkez6sek felbontisinak helye:

Neve: Honv6delmi Miniszt6rium
Beszerz6si Hivatal

Cime: 1134 Budapest D6zsa Gyorgy rit 51. II. 6piilet loldszint 17. iroda
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HM BH Kdzbeszerz6si Okm6ny 6tvevo helyis6gben

8.* Az (els6) tdrgyalfs iddpontja, lefolytatisinak menete, az ajfnlatk6r6 6ltal el6irt
alapvet6 szabilyok:

Az Aj inlatt6t el i s z ak as zb an kertil me gh at6r o z6sr a.

9) A jogi, p6nziigyi, gazdasigi, miiszaki 6s szakmai alkalmass{g elbirdlhsirhoz sztiks6ges

informf ci6k, a me gktivetelt i gazol 6si m 6d megh athr ozisiv al:

a) A r6szv6telre jelentkez6 jogi helyzet6t tanrlsitri okiratok:

Az eljhrisban nem lehet r6szv6telre jelentkezo, Alv6llalkoz6, aki eset6ben a 22812004

(VII.30.) Korm. rendelet 23. $ (1) bekezd6s6ben, a24. $ d) es e) pontjAban felsorolt kizdro

okok fenn6llnak.

A 22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 25. $-a alapj6n kell igazolni, hogy r6szv6telre

jelentkezo, 6s a beszerzes 6rtekenek 10 oh-ii neghalad6 rn6rt6kben igenybe venni kiv6nt

Alv6llalkoz6 eset6ben nern 6llnak fenn 23. $ (1) bekezd6sben es a24. $ d) 6s e) pontj6ban

foglalt krzir6 okok.

R6szv6telre jelentkezonek 6s a beszerzls 6rt6k6nek lO %-at rneghalad6 m6rt6kben igenybe

venni kiv6nt Alvallalkoz6nak a reszv6teli jelentkez6si hat6rido lejilrt/f,ol sz6mitott 60

napn6l nem r6gebbi keltez6sti eredeti c6gkivonat6val illetve azzal egyen6rt6kti egy6b

"r.d.ti 
okirattal vagy azokkozjegyzo 6ltal hitelesitett m6solat6val kell igazolnia, hogy nem

hrtozik a 22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 24. $ d) pontj6nak hat6lya al6. A 60 napos

hat6rido az okirat ki6llit6sdnak kelt6re vonatkozik.

Reszvetelre jelentkezo 6s a beszerzes 6rtek6nek lOoh-6t meghalad6 m6rt6kben ig6nybe

venni kivant alvallalkoz6 aZZ8I2O04. (VIL 30.) Korm6nyrendelet 24. $ e) bekezd6s6re

vonatkoz6an csatolja a2OO5.6vi CIX. Torveny alapj6n ki6llitott, a haditechnikai termekek

gy1rtisira es a haditechnikai szolgiiltat6sok nyfjtfs6ra vonatkoz6 engedlly koziegyzo

vagy kiadm 6nyoz6 6ltal hitelesitett m6solat6t.

Abeszerz1s t6rgya a 160120ll (VIII.lS.) Korm. rendelet VI. Fejezet a) pontj6ba keri.ilt

besorol6sra.

b) A minimdlis p6nziigyi 6s gazdasigi alkalmass{gi felt6tclek meghatirozisa, az azokat

bizonyit6 igazolisi m6dok megieliil6s6vel:

AZZ}IZOO4 (VII.30.) Korm. rendelet 27. $ (1) bekezdes a) pontja alapj6n a r6szv6telre

jelentkezo 6s a22g11004 (VII.30.) Konn. rend 31.$ (1) bekezd6s b) szerinti alv6llalkoz6k

Lset6ben csatoland6 a fo sz6ml avezeto pdnzi,gyr intezmdnytol szdtmaz6 nyilatkozat, az

al6bbi tartalommal:

- a p1nzigyr int6zrn6ny iital vezetett sz6rnla(k) plnzforgalmi jelzosz6rnai

- ap6nziigyi int6zrn6ny rni6ta vezeti a szirml|jti,
- fizet6si kotelezetts6g6nek pontosan eleget lesz-e,

- szimlirj1n az elj6r6st megindit6 felhiv6s megkiild6set megelozo 1 6vben el6fordult-e

30 napot meghalad6 sorban 6116s

Aj6nlatk6ro felhivja a r6szv6telre jelentkezo figyelm6t arta, hogy a r6szv6telre

jeientkezonek 6s i zzstzoo4 (vII.30.) Korm. rendelet 31.$ (1) bekezd6s b) szerinti

alv6llalkoz6inak a p6nztigyi, gazdasitgi alkahnass6g krir6ben meghatirozott felt6teleknek

kiilon-ktilon, on6ll6an kell megfelelniiik.
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c) A minimilis mtiszaki, szakmai alkalmassdgi felt6telek meghatilrozisa, az azokat

bizonyit6 igazolisi m6dok megiel0l6s6vel:

- R6szv6telre jelentkezo-a 22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 28.$ (1) bekezd6s f) pontja

alapj6n csatolja be b6rmely nemzeti rendszerben akkreditrilt tanrisit6 szervezettol

szirmaz6, a beszeruls t6rgy6hoz illeszkedo az ISO 9001:2008 vagy azzal egyenert6kti

szabvfny szerinti minos6gir6nyit6si rendszer6nek 6rv6nyes, b6rmely nemzeti rendszerben

akkredit6lt szervezet 6ltal kiadott tantsitv6nyLt,vagy annak hiteles m6solat6t.

- R6szv6telre jelentkezo a22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 28.$ (1) bekezd6s f) pontja

alapjfin csatolja be a beszerzls tdrgyihoz illeszked6, AQAP 2ll0 vagy 2120 normativ

dokumentum szerinti minos6gir6nlt6si rendszer 6rv6nyes tanrisitv6nyilt vagy annak

m6solat6t.

- R6szv6telre jelentkezo es abeszerzes 6rt6k6nek l0%-6t meghalad6 m6rt6kben bevonni

kivant alv6llalkoz 6-a22812004 (VII.30.)Korm. rendelet 28.$ (1) bekezd6s a) pontja alapj6n

csatolja be az elj6r6st megindit6 felhiv6s megktild6s6t megelozo 36 h6nap legjelentosebb

sz6llii6sainak ismertet6set a beszerz6s tirgyirhoz illeszkedo (terep jellegri, tehergepj6rmu

gumiabroncsra vonatkoz6) igazolt referenci6val legal6bb a k<ivetkezo tartalommal:

gep1a.-.i tipusa, az ellenszolg6ltat6s osszege, mennyis6ge, a teljesit6s ideje, a szetzoddst

[OtO maslk f61 megnevez6se, valamint a szerzod6sszeni teljesit6sre vonatkoz6 adat

megjelol6se.

A 22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 29. $ (4a) bekezd6se alapj6n r6szv6telre

jelentkezonek 6s a beszerz6s 6rt6k6nek tiz szhzal6k6t meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni

ti,r6nt alv6llalkoz6knak egyi,ittesen kell megfelelniiik az eloirt alkalmass6gi

kovetelm6nyeknek.

A Z2gl2OO4 (VII.30.) Korm. rendelet 29. $ @a) bekezd6se alap16n, ha tobb r6szv6telre

jelentkezo kozosen nyujt be r6szveteli jelentkez6st, a szeruodls teljesit6s6re va16

alkalmasse minosit6sh iz irbszvltelre jelentkezok egytittesen is megfelelhetnek.

A228l2OO4 (VII.30.) Korm. rendelet 29. $ (4b) alapj6n a27. $ (1) bekezd6s a) 6s b) pontja

szerint rgazolhat6 aikalmass6gi minimum kovetelm6nyen kiviili alkalmass6gi minimum

kovetelm6nyeknek a r6szvetelre jelentkezo a beszerz6s 6rt6kenek tiz szilzal5kdt nem

meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6val egyiitt is megfelelhet. A

beszerzes 6rt6kenek tiz szbzal1k6t nem meghalado m6rt6kben ig6nybe venni kiv5nt

alv6llalkoz6 az eloirt igazol6si m6dokkal azonos m6don koteles igazolni M adott

alkalmass6gi felt6telnek tort6no megfelel6st, tov6bb6 a reszv6teli jelentkez6snek

tartalmaznia kell ezen alv6llalkozo nev6t, cim6t'

d) A r6szv6telre jelentkez6 kizirisinak, itlet6leg teljesit6sre alkalmatlannf

min6sit6s6nek szemPontj ai:

Kiz6r6sra kertil r6szv6telre jelentkezo, ha vele vagy az alvillalkoz6jdval szemben

fenn6llnak a Z2812OO4. (VII. 50.; for-. rendelet 23.$ (1) bekezd6s 6s a 24.$. d) es e)

pontja alatt felsorolt kiz5r6 okok.

Alkalmatlan a r6szvetelre j elentk ezo, ha

- rbszv1telre jelentkezonek 6s/vagy a 22812004 (VII.30.) Korm6nyrendelet 31. $ (1)

bekezd6s b) pontja szerinti alviililkoz6nak a 27. $ (1) bekezd6s a) pontja szerint becsatolt,

fo szitmlavezetd p6nziigyi int6zm6nytol sz6rmaz6 nyilatkozata alapj6n M elj6rSst

megindit6 felhiv6s felad6s6t6l visszasz6mitott 12 h6napban volt 30 napot meghalad6

idotartamir sorban 6ll6sa.



5

Alkalmatl an a r 6szv 5telre j elentk ezo, ha

- rlszvdtelre jelentkez6 nem rendelkezik a beszerzds t6rgy6hoz illeszkedo, az ISO
9001:2008 szabvdny (vagy azzal egyen6rt6kti) szerinti minosegir6nyit6si rendszer6nek

6rv6nyes tanirsitviny 6v al, v agy annak hitel es m6sol at6val.

(AjSnlatk6ro az ISO 9001:2008 szabvilnnyal egyenert6kti tanrisit6snak 6s minosegir6nyit6si
rendszer egyen6rt6kii egy6b brzonyitekirnak fogadja el b6rmely nemzeti rendszerben

akkredit6lt szervezettol szdrmazo, abeszerzes t6rgyilhoz illeszkedo tanirsit6st amennyiben:

- az ISO 9001 |gazat specifikus szabvilnya szerinti, vagy

- nemzetkrizileg elfogadott minos6gtrfnyitSsra vonatkoz6 szabv6ny szerinti.

Ilyen p6lddul a kovetkezo szabviny: TL 9000 Minos1girhnyititsi Rendszer (QMS).

- reszvdtelre jelentkezo nenr rendelkezik a beszeruls t6rgy6hoz illeszkedo, az AQAP
2170 vagy 2720 normativ dokurnentum szerinti minos6giriinyit6si rendszerenek 6rvenyes

tanrisitv6ny 6v al v agy annak m6solat6val.

- rdszvetelre jelentkezo 6s a beszerz6s ert6kenek 10%-itt meghalad6 m6rt6kben bevonni

kiv6nt alv6llalkoz6 egytittesen nem rendelkezik a beszerzls t6rgy6hoz illeszkedo,

mind<isszesen nett6 20.000.000,- Ft igazolt referenci|val az elj6r6st megindit6 felhiv6s

felad6s6t6l sz6mitott 3 6v vonatkoz6s6ban.

10.* Az 57. $ (3)-(5) bekezd6s6ben foglaltak: --

ll. * Az ajdnlatk6r6 iital m6r kivilasztottak nevei 6s cimei: --

12. A hirdetm6ny feladis6nak id6pontj a: 2076. 03. 25.

13. a)* Keretmegdllapod6s eset6ben a keretmegdllapodrls el6irt id6tartama: --

b)*Keretmegfllapodris eset6ben a keretmeg6llapodfsban rilszt vev6 gazdas:igi

szerepl6k l6tszfma: --

14. A szerz6d6s v6dett foglalkoztat6k szhmhra fenntartott: Nem.

15. Egy6b informfci6k:

Beszerz6s azonosit6 : 87 0021 1 6-7 41 027 -0042

t)gyint6z6: Szepesi Andrea ka. (tcl: 11474-1llll25-708)
Az eljhrils azonosit6t a r6szveteli jelentkez6sen 6s valamennyi - az eljtrilshoz tartozo -
dokumentulnon a r6szv6telre jelentkezok ttintessek fel.

Aj6nlatk6ro hi6nyp6t16st biztosit a 22812004. (VII.30.) Korm6nyrendelet 42.5 (1)

bekezd6s alapjfn, az ijabb hi6nyp6tl6s sor6n a kor6bban m6r megjelolt hi6nyok nem

p6tolhat6ak.

A r6szv6telre jelentkezl a rilszvfiteli szakaszban nem tehet ajinlatot, az ilyen
r6szv6teli jelentkez6s a Korm. rendelet 62. S (1) bekezd6s b) pontja alapjin
6rv6nytelen.

15.1. A r6szv6teli jelentkez6s formai kiivetelm6nyei:

A r6szv6teli jelentkezest papir alapon egy p6ld6nyban kell benyujtani. A papir alapri

plldinyhoz csatolni kell a r6szv6teli jelentkez6st 1 p6ld6nyban elektronikus adathordoz6n

(elsz6 n6lktil olvashat6, de nem m6dosithat6 pdf. file) is.
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A papir alapir r6szv6teli jelentkezest az al6bbiak szerint kell benyrijtani:

- arlszvbteli jelentkez5,st cegszenien al6 kell imi,
- roncsol6smentesen, nem bonthat6 krit6sben,
- folyamatos, valamennyi informdci6t tartalmazo oldalsz6mozissal 6s

tartal omj eg y z6l&el kel I el I 6tni,
- az oldalakat leszigndlva,
- z6rt csomagol6sban (borit6kon c6gszeni al6irdssal).
- A borit6kon fel kell ti.intetni: Az Aj6nlatk6ro 1. pontban megjeldlt nev6t 6s a

benyujt6si m6dnak megfelelo cim6t; ,,R6szv6teli jelentkez6s a ,,Gumiabroncs
beszerz6se (harcjfnnrivekhez) 2016" tirgyi 87002116-741021-0042 beszerzls
azonosit6 sz6mi hirdetm6ny kozzetltelevel indul6 t6rgyal6sos kozbeszerzlsi
eljSr6sban; ,,CSAK BIZOTTSAGILAG BONTHATO" feliratot, valamint a

r6szv6teli j elentkez6si hat6ridot.
- Arlszveteli jelentkezesnek tafiahnaznia kell, hogy osszesen h6ny lapb6l 5ll.
- A r6szv6teli jelentkez6st, a lapszhmokat is feltiinteto tartalomjegyz6kkel kell

ell6tni.
- A r6szveteli jelentkez6st a szoveges r6szek tekintet6ben Al4 m6retti lapokon,

g6pelve 6s javit6sok, beszirrisok nelkiil kell elk6sziteni.
- Az Al4 mbretnel nagyobb formdtumir lapokat a mriszaki rajz eloirhsai szerint N4

m6rettire kell hajtogatni 6s a r6szv6teli jelentkez6shez mell6kletk6nt kell csatolni.

- A r6szv6teli jelentkez6s borit6j6t koveto elso lap a Felolvas6lap kizhr6lag az

al Sbbi adatokat hrtalmazhatja:

- a R6szv6telre Jelentkezo nev6t,

- a R6szv6telre Jelentkezo cimet,

- a R6szvetelre Jelentkezo el6rhet6s6g6t,

- c6gszerti al6ir6st,

- kapcsolattart6 nev6t, telefonsz6rn6t, e-mail cim6t.

Az Aj6nlatk6ro felhivja a r6szv6telre jelentkezo figyelm6t, hogy ahol az Aj6nlatk6ro a

22812004. (VII.30.) Konn. rendelet valamelyik pontj6ra hivatkozva ker nyilatkozatot, ott a

r6szv6telre j el entkezo ponto san iddzze a j o gszab5lyi helyet.

15.2. Beadandti egy6b igazolfsok 6s nyilatkozatok:
- reszv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a tanrisitott minosegir6nyit6si rendszer6t a

szer zo des telj es i dot artama al att fennt artj a.

- r6szv6telre jelentkezo nyfjtsa be cegjegyzdsdrc- jogosult szern6ly(ek) eredeti vagy

kozjegyzo 6ltal hitelesitett, vagy tigyved 6ltal ellenjegyzett a k6pviselet m6dj6nak megfelelo

al6ir6si cimpeld6nyait.

- r6szv6telre jelentkezo (aki k6telezetts6gv6llal6sra, illetve a szerzodbs al6ir6s6ra
jogosult) nyllatkozzon a22812004. (VII.30.) Korm. rendelet 31. $ (1) bekezd6s b) pontja
alapj6n a beszerzds ert6k6nek l0%-6t meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt
alv6llalkoz6kr6l vagy azok neml6t6rol. A beszerz6s 6rt6k6nek ll%-irt meghalad6 m6rt6kben

ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 eset6n nevezze meg azon teriileteket 6s annak szdzal5kos

arhnyii, ahol az alvillalkoz6t ig6nybe kiv6nja venni.

- reszv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a beszerzes 6rt6k6nek lUo/o-ifi nem
meghalad6 mert6kben ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem tartozlk a kizdr6 okok hatilya
al6.
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- r6szv6telre jelentkezo 6s a 22812004.(VII.30.) Korm. rendelet 31. $ (l) bekezd6s b)
pontja alapj6n a beszerzls 6rt6k6nek l\%-et meghalad6 m6rtekben ig6nybe venni kiv6nt
alvSllalkoz6 nyllatkozzon a szirmllit vezeto p6nziigyi int6zetekrSl, a fo szitmlavezeto
p 5nzigyi intezmeny me gj elol 6s 6vel.

- rlszvetelre jelentkezo nyllatkozzon annak tudom6sulv6tel6r5l, hogy a reszv6teli
je1entkez6s ,lll. az ajlnlat elk6szit6s6vel 6s beadds6val kapcsolatos <isszes krilts6g a r6szv6teke
jelentkezot terheli, eredm6nytelen elj6r6s eset6n az Ajhnlatk6ro a felmeriilt kiilts6get nem

teriti meg.

- r6szvetelre jelentkezo nyilatkozzon annak v6llal6srlr6l, hogy a 35512011. (XII. 30.)

Konn. rendelet alapj6n elismeri a Korm6nyzati Ellenorz6si Hivatal jogosults6g6t a

szerzod6ssel es a teljesitessel kapcsolatos kikot6sek ellenorzes6re mind saj6t maga, mind

alvilll alkoz6i vonatkoziis6ban.

- r6szv6telre jelentkezo nyllatkozzon annak elisrner6s6rol, hogy az Allami
Sz6mvevoszek a 2Ol1.6vi LXVI. tcirv6ny 5. $ (5) bekezdese alapj6n vizsgiihatja az

illlanrhdztartis alrendszereibol finanszirozott beszerz6seket 6s az 6llamh6ztarl6s

alrendszereinek vagyonAt 6rinto szerzod6seket a megrendelSnel (vagyonkezelon6l), a

megrendelo (vagyonkezelo) nev6ben vagy kepviselet6ben eljilr6 term6szetes szem6lynel 6s

jogi szem6lyn6l, valamint azoknill a szerzodo felekn6l, akik, illetve amelyek a szetzodes

teljesit6s6ert felelosek, tov6bb6 a szerzodes teljesit6s6ben kozremtikodo valamennyi

gazd5'lko d6 s z ervez etn6l .

- r6szv6telre jelentkezo nyllatkozzon arra vonatkoz6an, hogy jelen elj6r6s 6s

nyertess6ge eset6n a szerzodes teljesit6se sor6n nev6ben 6s alv6llalkozoja nev6ben sem j6r el

Aj6nlatkerovel munkavlgzbsre ir6nyul6 jogviszonyban 6116 szem6ly, vagy annak a22812004

(VII.30.) Korm. rendelet 7/A. $-a szerinti kozeli hozzittartozoja.

- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon arr6l, hogy r6szv6telre jelentkezo, rendelkezik-e

NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati C6g K6ddal (a k6d megad6s6val), illetve amennyiben

nem rendelkezik, akkor nyilatkozzon arr61, hogy v6llalja a megszerzeslhez sztiks6ges

adatszol 96ltatesi kdtelezetts6get.

- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a beszerzlsi elj6r6s nyertesek6nt eleget

tesz a HM t6rca tenn6kkodifik6ci6s tev6kenys6genek v6grehajt6s6hoz sztiksEges, az illtala

szfllitott term6kek azonosit6s6t szolg6l6 adatszolg6ltat6snak a szerzodesben meghat6rozottak

szerint, 6s a term6kazonosit6shoz sztiks6ges dokument6ci6t az ajinlatkero rendelkezdsete

bocs6tja.

- r6szvetelre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a mdsolatban benyrijtott dokumentumok az

eredetivel azonosak.

- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy nyertess6ge eset6n a szerzodes al6ir6s6ra ki
jogosult.

- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy nyertess6ge eseten az ellen€rtek utal6s6t

mely bankszdml6rak6ri (a bank 6s a banksz6mlaszhm megadis6val).

- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a kis- 6s koz6pv6llalkoz6sokr6l, fejlod6siik

t6mogat6s6r6l sz6l6 tcirv6ny szerint v6llalkoz6sa.

- milaov6llalkoz6snak
- kisv6llalkoz6snak
- koz6pvdllalkozf snak minosiil
- nem tartozik a torv6ny hathlya alh.

- r6szvetelre jelentkezo nyllatkozzon, hogy a mtiszaki kcivetelm6nyekben

meghatirozottaknak mindenben eleget tevo term6ket aj6nl meg.
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- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon annak elfogadis6r6l, hogy az iitala lesz6llitott
gumiabroncsok az 6tad6skor 12 h6napn6l nem lehetnek r6gebbi gy6rt6sriak.

- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a szerzodbs keret6ben sz6llitott
gumiabroncsok a Magyarorszdgon 6rv6nyben l6vo krizleked6sbiztons6gi felteteleknek minden

szempontb6l megfelelnek.

- r6szv6telre jelentkezo nyilalkozzon, hogy a szerzodls keret6ben sz6llitott
gumiabroncsok forgalombiztonsrlgi 6s vezet6stechnikai szempontb6l megfelelnek a vegyes

haszn6latu igenybev6tel felt6teleinek.

- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy nyertess6ge eset6n a szerzodls keret6ben

sz6llitSsra keri.ilo gumiabroncsok jelen R6szv6teli Felhiv6s 3. pontban felttintetett eszkozokre

a gyirt6 6ltal eloirt - jelen Reszv6teli Felhiv6s 1. sz. rnelleklete szerinti - rntiszaki

kcivetelm6nyeknek minden szempontb6l rnegfelelnek (suly es sebess6g korl6t, kozponti

abroncstolto haszn6lata).

- reszvetelre jelentkezo nyilatkozzon annak elfogadSsdr6l, hogy a memyisegi 6tv6telt

koveto egy even beltil, a rendeltetesszeni haszn6lat sor6n, arnennyiben a gumiabroncson

gy6rt6si technol6gi6b6l ad6d6 rneghib6sod6s kovetkezlkbe, akkor a meghib6sodott abroncsot

koteles vagyok ellenszolg6ltat6s n6lktil kicser6lnr.

- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a gumiabroncsok rendelkeznek oldalfalra

siitott j6v6hagy6si jellel6s gy6rt6si idot egy6rtelmtien jelolo sz6msorral (pl.: DOT).

- r6szvetelre jelentkezo nyllatkozzon, hogy a szdllitand6 gumiabroncsok 6pek,

deform6ci6 es szennyezod6s (viz, olaj, s6r, stb.) mentesek.

- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy eloir6s szerinti trirol6s rnellett garantillja,

hogy'a tenn6k hosszabb idejri t6rol6sa (5 6v) sorSn nem szenved minos6gromldst.

- r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon,hogy amennyiben a mennyis6gi 6tv6telt koveto

24 h6napon beliil a rendeltet6sszeni haszn6lat sor6n gy6rt6si technol6gi6b6l ad6d6

rneghib6sod6s krivetkezik be az abroncson, akkor a meghib6sodott abroncs cserejet

el lenszol griltat6s n6lktil vegrehaj tj a.

- r6szvetelre jelentkezo nyrlatkozzon, hogy saj6t maga 6s a teljesit6sben

krizremtikodo alv6llalkozoja megfelel adott tev6kenys6g teljesites6hez szi.ikseges vonatkoz6

jogszab6lyi 6s kereskedelmi eloir6soknak.

- r6szv6telre jelentkezo nyllatkozzon annak elfogad6s6r6l, hogy a

krimyezetv6delemrnel kapcsolatos kotelezetts6gek 6s annak kolts6gei r6szv6telre jelentkezot

terhelik.

Csatolva: 1. sz. melleklet: Mtiszaki kovetehnenyek - I lap

Budapest, 2016.m6rcius JC'

'\.. i, - ..r'll)''



l. sz. mell6klet a 353-1412016 nyt. szdmhoz

Mtiszaki ktivetelm6nyek

A beszerz6sre kertilS gumiabroncsok ig6nyelt mennyis6gben, a szerzod6sben
meghatirozott idopontra tdrt6no lesz6llit6sa - az MH Anyagell6t6 Rakt6rb6zis telephelyere -

azElad6 koteless6ge, ami6rt kisz6llitrlsi dijat nem sz6mithat fel.

Guniobrottcsokkol szemben tdrussztott kdvetelmdnyek, el6[rdsok:

- A lesz6llit6s idopontjSban az abroncsok gy6rtrlsi ideje 6ta eltelt ido nem
haladhatja meg a 12 h6napot, jelol6sbeli hi6nyoss6g eseten a nyertes piiyitzo
j ognyil atko zata is elfo gadhat6 ;

- Forgalombiztons6gi es vezet6stechnikai szempontbol biztosits6k a vegyes
hasznrilatri i g6nyb ev6tel ek feltetel ert ;

- A beszerzesi elj6r6s soriln felttintetett technikai eszkozokre a gyirt6 6ltal eloirt
mtiszaki param6tereknek minden szempontb6l feleljen meg (srily 6s sebess6g
korl6t, kozponti abroncstcilt 5 haszndlata);

G arancidl is fe ltite I e k :
- Amennyiben a mennyis6gi 6tv6telt koveto 24 honapon beltil a rendeltet6sszeni

hasznillat sor6n gy6rt6si technol6gi6b6l ad6d6 meghib6sodSs kovetkezik be az

abroncson, akkor Elad6 a meghibilsodott abroncs cser6j6t ellenszolg6ltat6s nelktil
v6grehajda;

- Eloir6s szerinti t6rol6s mellett Elad6 garantiija, hogy a term6k hosszabb idejii
t6rol6sa sor6n (5 6v) nem szenved minosegroml6st;

- Ajenlattevo ajbnlatirban nyfjtsa be 5 6v idotartamra trirt6no t6rol6s m6dj6ra,
kortilm6nyeire, valamint az 6llagmegorz6sre vonatkoz6 eloir6sokat, utasitrisokat;

Aj6nlattevo v|llalja, hogy ajbnlatinak benyujt6sakor t6rit6smentesen
rendelkez6sre bocs6jda a gurniabroncsok magyar nyelvti, reszletes
termekleir6s6t;

Kim u tatf s a harcj {rm iivekhez szi.iks6ges gumiabron cs tip us(ok)161, m 6ret(ek)16l :

Fsz. M6ret Jelleg Felhasznil6si hely

1 1 3.00-l 8 (340-4s7) Kr-80N

(v6d6szalaggal egyiitt)

terep BTR-80


