
HONVEDELMI MINISZTERIUM
BESZERZNSI HTVA.TAT

Nyt. sz6m: 238-1612016

RESZVETELI FELHiVAS

Beszerz6si azonosit6 : 87 0021 1 6-01 I 029 -0045

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

Honv6delmi Miniszt6rium Beszerz6si Hivatal
Cime: 1135 Budapest, Lehel fica35-31.
Telefon: +36 I 433-80-15
Telefax: +36 I 433-80-07
Email : beszerzes@hm. gov.hu

2) a) A vSlasztott elj:lrr{s:

A22812004. (VII.30.) Korm6nyrendelet (tovribbiakban: Korm. rendelet) 55. $ alapj5n
hirdetm6ny kozzetetelevel indu16 t6rgyaliisos elj rir6s.

b) a gyorsitott eljrirSs alkalmazhsfnak indokolisa: nem gyorsitott elj6r6sr6l van szo

c) annak feltiintet6se, hogy keretmeg{llapodrisr6l van-e sz6: nem keretmeg6llapod6sr6l
van sz6

d) elektronikus 6rver6s alkalmazisira keriil-e sor: nem keri.il sor elektronikus
6rver6sre

e) A szerz6d6s meghatirozfisa, amire ajfnlatot k6rnek: Ad6sv6teli szerzodls

3) a) A beszerz6s thrgya 6s mennyis6ge:

,,Rendvidelmifelszerelds beszerzdse III. Gumibot, hosszitott gumibot"
Mennyis6ge:

R6szajdnlati
kiir

Megnevez6s Tervezett mennyis6g

I Gumibot 800db-s0%

2. Hosszftott gumibot 1000 db + 30 %

A mriszaki kovetelm6nyeket jelen r6szv6teli felhiv6s 1. sz. mell6klete tartalmazza,
melyet az elozetes ir6sos ig6ny benyrijtrlsa (fax: (1) 433-8007, e-mail:
szepesi.andrea@hm.sov.hu) alapj6n t6ritdsmentesen elektronikus riton bocs6t
Aj 6nlatkdro rendelkez6sre.

b) A teljesit6s helye:
MH Anyagell6t6 Rakt6rb6zis

1 135 Budapest, Lehel utca 41.

c) Annak meghatdrozisa, hogy az ajinlattevfl a beszerz6s tirgydnak egy r6sz6re
tehet-e aj6nlatot: igen



d) oA r6szajinlat t6tel6nek szempontja:

Rak. Megnevez6s Tervezett mennyis69

I Gumibot 800db-50%

2. Hosszitott gumibot 1000 db + 30 0h

e) Annak meghatdrozisa, hogy lehet-e ttibb vriltozati ajinlatot tenni: nem.

4) Az ajrinlatok elbir{lisrinak szempontja:

Azajdnlat elbir6l6sa a22812004. (VII.30) Korm. rendelet 21. $ (2) bekezd6s a) pontja

alapj6n a legalacsonyabb osszegti ellenszolg6ltat6s bir6lati szempont elve szerint

torl6nik a nett6 ossz6r figyelembe v6tel6vel.

5) A tetjesit6s hatr{rideje, vagy a szerz6d6,s id6tartamaz szerzod6skot6stol sz6mitott 80.

nap, r6szteljesit6s (400 db/alkalom) megengedett.

6)o A nyertes ktiziis ajfnlattev6kt6l gazdasfgi trirsas{g l6trehozhshnak megkiivetel6sc: --

7. a) A r6szv6teli jclentkez6s hat:lridej e: 2076. m6jus 26. ll:00 6ra.

b) A r6szv6teli jelentkez6s benyrijtfsinak cime (helys6g, utca,hinszdm, emelet,

szobaszdm): Szem6lyes benyrijtis eset6n:

Neve: Honvedelmi Miniszt6rium
Beszerz6si Hivatal

Cime: I 134 Budapest D6zsa Gyorgy rit 51. II. 6piilet foldszint 17.

HM BH kozbeszerzesi okm6ny 6tvevo helyisegben

(Ajrintatkdrf felhfuja a tisztelt rdszvdtelre jelentkezdk fig,,elmdt, hogy a rdszvdteli
jelentkezis jelen pontjdban megjelAh helyre ldrtdnri leaddsa o rdszvdteli jelentkezdsek

bedrkezdsdnek iddponlia. A megielah helyre torldnd bel|pletds iddt igdnyel, ezdrt a
beldptetd.s idriigdnydt figgtelembe venni sziveskedjenek. A rdszvdteli ielentkezdsek
benyujtdsdnak pontos idripontia az dtvdteli helyisdgben elhelyezett 6ra alapjdn CET

szer int kcrill ntegallap{t dsra.)

U gyf6lfo gadSsi ido : Munkanapokon 0 8. 00 - | 2.00 kozott
R6szveteli jelentkez6sek lead6sa: Munkanapokon 08.00-12.00 kozott, r6szv6teli
j elentkezes hat6ridej e napj 6n a r 6szv 6teli j el entkez6s hat6ridej 6i g.

Az Ajinlatk6r6 a r6szv6teli jelentkez6st akkor tekinti hatSridore benytijtottnak, ha jelen

pontban megjelolt hat6ridore 6s megadott cimre beerkezett.

A k6sve belrkezl r6szv6teli jelentkez6sek (a R6szv6teli felhiv6sban rneghat6rozott

hat6rido lej6rta ut6n nyfijtott6k be) erv6nytelenek.

A r6szv6teli jelentkez6s be6rkez6se sordn az iltvevo az 6tv6tel pontos idopond6t rdvezeti
a R6szv6teli jelentkez6st tartalmaz6 zttrt borit6kra, ami igazolj a az iltvltelt.

Postai feladds eset6n:
Neve: Honvedehni Miniszt6rium

Beszerzesi Hivatal
Cime: 1555 Budapest Pf.: 74.
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Amennyiben r6szveteli jelentkezl,slt rlszvetelre jelentkezS postai riton ktildi rneg

Aj6nlatk6ro reszere minden esetben ezt a postacimet haszn6lja.

Ajfnlatk6ro felhivja reszv6telre jelentkezo figyelm6t arra, hogy amennyiben r6szv6teli
jelentkez6s6t postai riton kiildi meg, irgy vegye figyelembe, hogy a HM belso elosztiisi

tigyrendj6bol ad6d6an a r6szv6telre jelentkez6snek a postafi6kb6l az Aj6nlatk6rohoz
torl6no meg6rkez6se ak6r tobb munkanapot is igenybe vehet. A postai felad6s

ko ckinatit a r 6szv ltelre j elentkez6 viseli.

c) A r6szv6teli jelentkez6s nyelve:

A r6szv6teli jelentkez6s nyelve magyar, joghat6s kiv6lt6s6ra csak a magyar nyelvu
nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. A r6szv6telre jelentkezo a nem magyar nyelven

k6sztilt okm6nyr6l felelos rnagyar nyelvri fordit6st kcjteles csatolni kozvetlentil a nem

magyar nyelven kesztilt okm6nyt kovetoen. Ellenkezo esetben az Ajitnlatk6ro ezen

dokumentumok tartalm6t nem veszi figyelembe. Az Ajdnlatkero.felekis fordit6s alatt azt

6rti, hogy az adott fordit6st vagy hivatalos fordit6 k6szitette 6s a megfelelo m6don

hitelesitette, vagy az reszvetelre jelentkezo klszitette 6s c6gszeni al6ir6ssal hitelesitette,

de tarlalm66rt mindk6t esetben az reszvetelre jelentkezo felelos.

d) A r6szv6teli jelentkez6sek felbont6sdnak helye:

I 134 Budapest D6zsa Gyorgy tt 51 . II. 6pi.ilet floldszint I 7.

HM BH kozbeszerzesi okminy 6tvevo helyis6gben

8.* Az (els6) tdrgyalis id6pontja, lefolytatis{nak menete, az ajdnlatk6r6 iital elfiirt
alapvet6 szabdlyok:

- Az Ajdnlatkero az Aj6nlatt6teli szakaszban minimum egy t6rgyal6si fordul6
megtart6s6ttervezi, melyre Aj6nlatk6r6 kiil6n 6rlesit6st nern kiild Aj6nlattevo reszere.

- Tfugyalirs helye: HM Beszerzesi Hivatal X. emeleti t6rgyal6term6ben (1 135 Budapest,

Lehel utca35-37.; III. 6ptilet X. emelet 1017. tbrgyal6terern)

- A t6rgyal6sok az ajAnlattevok nev6nek alfabetikus sorrendi6ben keriilnek megtaft6sra,

f6l 6ra ktilonbs6ggel.
- Az elsd ttlrgyaltisi fordulf iddpontju tz ojdnlattdteli htrtdridd leidrtdt kivetd 5.

munkanup, 10.00 dro.
- Aj6nlatkero fenntartja mag6nak a jogot, hogy - ig6ny eset6n - tdbb t6rgyal6si fordul6t

tartson, ebben az esetben a k6vetkezo trlrgyaldsi fordul6t negelozo utols6 t6rgyal6son

kertil m e gh atdr ozhsr a az ij tir gy al 6si fordul 6 i d op ontj a.

- A t6rgyal6sok sor6n, amennyiben Aj6nlattevo rn6dositja ajdnlatitt, azt koteles ir6sban,

az Ajinlatklro rlszere legk6sobb a v6gleges aj6nlatt6teli hat6ridoig benyujtani.

- A t6rgyal6st, illetve t6rgyal6sokat kovetoen a v6gleges aj6nlat benyfrjt6sinak
hat6rideje: Ajdnlattevovel lefolyatott utols6 t6rgyal6son tneghathrozottak szerint.

9) A jogi, p6nziigyi, gazdas{gi, miiszaki 6s szakmai alkalmassfg elbfrfl{s6hoz sziiks6ges
info rmr{ci6k, a megkiivetelt igazoL{si m6d me gh at6r ozisiv al: --

a) A r6szv6telre jelentkezfi jogi helyzet6t tanrisit6 okiratok:
- Az elj6r6sban nem lehet r6szv6telre jelentkezo, alv6llalkoz6, aki eset6ben a

22812004. (VII. 30.) Korm6nyrendelet 23. $ (1) bekezd6s valamint a 24. $ d) 6s e)

pontj6ban felsorolt kizir6 okok fennrillnak.
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Megkiivetelt igazolisi m6d :

- r6szv6telre jelentkezonek 6s a beszerzls 6rt6k6nek l0 %-6t meghalad6 mert6kben

ig6nybe venni kiv6nt alvhllalkoz6nak a 22812004. (VII. 30.) Korm6nyrendelet 25. $

(2) bekezd6s szerint kell rgazolnia, hogy nem lartozlk a 22812004. (VII. 30.)

Korm6nyrendelet 23. $ (1) bekezdesben 6s a 24. $ d) 6s e) pontjSban foglaltkizhro
okok hatAlya al6.

- reszv6telre jelentkezo 6s a beszerzes 6rtekenek l0 %-6t meghalad6 m6rt6kben

ig6nybe venni kiv6nt alvhllalkoz6 csatoljon olyan igazollst a 22812004. (VII. 30.)

Korm. rendelet 23. $ (1) bekezd6s d) pontj6ra (egytittes adotgazolls) vonatkoz6an,

amely a22812004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. $ (2) bekezd6s a) pont szerint kertilt
benyrijt6sra (eredeti vagy kozjegyzo iltal hitelesitett). Amennyiben Ajilnlattevo vagy a
beszerzes 6rtek6nek 10 %-6t meghalad6 m6rt6kben igenybe venni kiv6nt alvdllalkozo
szerepel akoztartozSsmentes adozoi adatbiuisban, rigy az ad6zhs rendj6rol sz6l6 2003"

evi XCII. torv6ny 85/A. $ (7) bekezd6se alapjin elegendo annak teny6re val6

hivatkoz6s.

- reszv6telre jelentkezonek es a beszerzls ert6k6nek l0 %-6t meghalad6 m6r16kben

ig6nybe venni kivilnt ah,6llalkoz6nak a r6szv6teli jelentkez6si hat6rido lei6rt6t6l
sz6mitott 60 napn6l nem regebbi keltezesri eredeti cegkivonattal, illetve azzal

egyen6rt6kri egyeb okirattal vagy azok kozjegyzo 6ltal hitelesitett rn6solat6val kell
igazolnia, hogy nem tarlozik a 22812004 (VII. 30.) Konninyendelet 24. $ d)
pontj6nak hatSlya al6. Felhivjuk r6szv6telre jelentkezo figyelm6t, hogy a 60 napos

hat6rido nem a kozjegyzo 6ltali hitelesit6s kelt6re, hanem az okiat ki6llit6s6nak
kelt6re vonatkozik.

- r6szv6telre jelentkezonek 6s a beszerzls lrtekenek l}o/o-fit meghalad6 m6rt6kben
igenybe venni kiv6nt alvf,llalkoz6nak a 2005. evi CIX. torv6ny szerinti hadiipari
tev6kenys6 g v6gzds6hez sziiks6ges engeddly eredeti vagy kozjegyzo iital hitelesitett
m6solat6val kell igazolnia, ho gy nem tartozlk a 228 I 2004. (VII. 3 0.) Kormdnyrendelet
2a.$ e) pont hat6lya al6.

- Abeszerz6s tdrgya (gumibot, hosszitott gurnibot) a 16012011. (VIII.l8.) Korm.
rendelet 1. mell6klet XXV. fejezet l. pont a) 2. alpontja al6 keriilt besorol6sra.

b) A minimrllis p6nziigyi 6s gazdas{gi alkalmassigi felt6telek meghat:lrozisa, az azokat
bizonyitti igazolfsi m6dok megieliil6s6vel:

- A 22812004 Korm. rendelet 27.5 (1) bekezd6s a) pontja alapj6n a r6szv6telre
jelentkezo 6s a 22812004 (VII.30.) Korm. rend 31.$ (1) bekezd6s b) szerinti
alv6llalkoz6k eset6ben csatoland6 a fo szdmlavezeto p6nzigyi int6zrn6nytol szinnazo
igazolSst, az alibbt tartalommal:

- A p6nzintezet iital vezetett sz6ml6(k) pdnzforgalmi jelzoszimai, plnzintezet mi6ta
yezetr a szbml|jdt, a szdmlln a r6szv6teli felhiv6s fe1ad6s6t6l visszaszimitott 12

h6napban sorban 6116 t6telek voltak-e, ha igen hdnyszor 6s milyen id6tartamban.

- Aj6nlatkero felhivja a rdszv€telre jelentkezo figyehn6t arra, hogy a r6szv6telre
jelentkezonek 6s a 22812004 (VIL30.) Korm. rendelet 31.$ (1) bekezd6s b) szerinti
alvdllalkoz6inak a penzigyi, gazdasdgi alkalmass6g kor6ben megltathrozott
felt6tel eknek kiilon-kiil on on5ll6 an kel I megfel elniiik.

c) A minimflis miiszaki, szakmai alkalmass{gi felt6telek meghatirozisa, az azokat
bizonyit6 igazo16si m6dok megieliil6s6vel:

- A 22812004 Korm. rendelet 28.$ (1) bekezd6s e) pontja alapj6n r6szv6telre
jelentkezonek rendelkeznie kell b6rmely nemzeti rendszerben akkreditdlt tanrisit6
szenezettol s'ztrmaz6, abeszerzls titrgydhoz illeszkedo, az ISO 9001:2008 vagy azzal



5

egyen6rt6kti szabv6ny szerinti minos6girinyit6si rendszer6nek 6rv6nyes, b6rmely
nemzeti rendszerben akkredithlt szervezet 6ltal kiadott tanusitv6nyhval vagy annak

hitelesitett m6solat6val, vagy a minos6gbiztosit6s 6rdek6ben tett egy6b

int6zked6seinek bizonyit6k6val, vagy annak kozjegyzo 51ta1 hitelesitett m6solat6val.

- Az Ajinlatk6ro f'elhivja a reszvetelre jelentkezo figyelmdt arra, hogy a r6szv6telre
jelentkezS €s a 22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 31.$ (1) bekezd6s b) szerinti

alviilalkoz6i a mriszaki, szakmai alkalmass6g k<ir6ben meghatirozott felt6teleknek

egytittes en is megfelelhetnek.

- A 22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 29. $ (4a) bekezd6se alapjitn, ha tobb

r6szv6telre jelentkezo kozosen nyujt be r6szveteli jelentkez6st, a szerzodds

teljesit6s6re val6 alkalmass6 minosit6shez a r6szv6telre jelentkezok egyiittesen is

megfelelhetnek.

- A 22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 29. $ (4b) bekezdes alapj6n a 27. $ (1)

bekezd6s a) 6s b) pontja szerint igazolhato alkalmass6gi minimum kovetelm6nyen

kiviili alkalmass6gi minimum kovetelmenyeknek a reszv6telre jelentkezo a beszerzes

6rt6kenek tiz szizalekii nem meghalad6 mert6kben igenybe venni kiv6nt

alvdllalkoz6val egyiitt is megfelelhet. A beszerzes 6rt6k6nek tiz szhzalekht nem

meghalad6 rn6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvlllalkozo az eloirt igazol6si m6dokkal

azonos m6don koteles rgazolni az adott alkalmass6gi felt6telnek tort6no megfelel6st,

tovAbbd a r6szveteli jelentkezesnek tartalm azniakell ezen alviilalkoz6 nev6t, cimet.

d) A r6szv6telre jelentkez6 kizdriisfnak, illet6leg teljesit6sre alkalmatlannf
min6sit6s6nek szempontj ai:

Ktzirisra keriil r6szv6telre jelentkezo, ha vele, vagy alv6llalkozojtxal szemben

fenndllnak a22812004. (VII.30.) Korm. rendelet 23.$ (1) bekezd6s 6s a 24.$. d) 6s e)

pontj a alatt felsor olt kizhro okok.

Alkalmatlan a r1szv6telre jelentkezo 6s a beszerzds 6rt6kenek 10 o/o-6t meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6, ha

- r6szr,6te1re jelentkezo vagy a beszerzls 6rt6k6nek l0 %-6t meghalad6 m6rlekben

igenybe venni kivdnt aivdiiaikozo a 228 2004 1VIi.30.) Kormdnynendelet 31. } (i)
bekezd6s b) pontja szerinti alviilalkozo a 27. $ (1) bekezd6s a) pontja szerint

becsatolt, fo sz6mlavezeto pdnzintlzettol szirmazo igazolils alapj6n r6szveteli felhiv6s

felad6s6t6l visszasz6mitott 12 h6napban volt 30 napot meghalad6 idotartamir sorban

5ll6sa.

Alkalmatlan a r6szv6telre j elentk ezo, ha

- rlszvdtelre jelentkezo es/vagy a beszerzls 6r16k6nek 10 o -et meghalad6 m6rt6kben

igenybe venni kiv6nt alvtilalkoz6 nem rendelkezik a beszerz6s tdrgyithoz illeszkedo,

az ISO 9001:2008 vagy azzal egyen6rleku szabvirny szerinti minos6gir6nyit5si

rendszer6nek 6rvenyes, akkreditdlt szervezet 6ltal kiadott tanusitv6nybval, vagy annak

m6solat6val. Az Aj6nlatk6r6 az ISO 9001:2008 szabvhnnyal egyenert6kri tanusit6snak

6s a minos6gir6nyit6si rendszer egyen6rt6kti egy6b bizonyit6kdnak fogadja el b6rmely

nemzeti rendszerben akkredit6lt szervezettol szhrmaz6, a beszerzbs thtgyShoz

illeszkedo tanrisit6st amennyiben:

- az ISO 9001 ilgazat specifikus szabvinya szerinti, vagy

- nemzetkozllegelfogadott minos6girinyitSsra vonatkoz6 szabvdny szerinti.

Ilyen p61d6ul a k<ivetkezo szabviny: TL 9000 Min6segir6nyit6si Rendszer (QMS).

10.* Az 57. S (3)-(5) bekezd6s6ben foglaltak: --
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ll. * Az aj{nlatk6r6 riltal mfr kivilasztottak nevei 6s cimei: --

12. A hirdetm6ny feladisinak id6pontj a: 2016.6prilis 15.

13. a)* Keretmegillapodis eset6ben a keretmegillapodris el6irt id6tartama: --

b)* Keretmegdllapodfs eset6ben a keretmegrillapoddsban r6szt vev6 gazdasigi
szerepl6k lfitszima: --

14. A szerz6d6s v6dett foglalkoztat6k szimira fenntartott: Nem.

15. Egy6b informdci6k:

Beszerzds azonosit6 : 87 002 I I 6 -0 1 I 029 -004 5
tJgyintdzo: Szepesi Andrea ka. (tel: 11474-llll125-708)
Az eljhrls azonosit6t a r1szveteli jelentkez6sen 6s valamennyi - az eljhrhshoz tartoz6 -
dokumentumon a r6szv6telre jelentkezok ttintess6k fel.

Aj6nlatkero hi6nypotl6st biztosit a 22812004. (VII.30.) Korm6nyrendelet 42.5 (1)

bekezd6s alapjrin, azzal a kit6tellel, hogy az rijabb hi6nyp6tl5s sor6n a kor6bban mir
megelolt hi6nyok nem p6tolhat6ak.

R6szv6telre jelentkezo nyllatkozzon, hogy a term6kazonosit6shoz sziiks6ges

ad atszol 96l tat6st a me ghatir ozott h at6riddre v6ll alj a.

A r6szv6telre Jelentkez6 a rilszv6teli szakaszban nem tehet ajinlatot.

Aj6nlatk6ro a reszvlteli jelentkez6sek elbir6ldsilnak befejez6sekor ir6sbeli 6sszegez6st

k6szit a rdszvlteli jelentkezlsrol, melyet a leheto legrovidebb idon beltil megkiild
r6szv6telre J elentkezonek.

Az eljirilslezdrssiigminden, az eljhrhssal osszefiiggo kapcsolattart6sra kizhrolag irisban
kertilhet sor. Az Ajr{nlatk6r6 visszautasit minden szem6lyes vagy nem dokument6lhat6
kapcsolattart6si fonn6t.

15.1. A r6szv6teli jelentkez6s formai kiivetelm6nyei:

A r6szv6teli jelentkez6st papir alapon egy p6ld6nyban kell benyujtani. A papir alapri

peld6nyhoz csatolni kell a r6szv6teli jelentkez6st I p6ld6nyban elektronikus adathordoz6n
(elsz6 n6lkiil olvashat6, de nem rn6dosithat6 pdf. file) is; elt6r6s eset6n a papir alapi az

ir6nyad6.

A papir alapri r6szveteli jeler-rtkezest az al6bbiak szerint kell benyrijtani:

- areszvdteli jelentkezlst cegszenien al6 kell imi,
- roncsol6srnentesen, nern bonthat6 k<it6sben,

- folyamatos, valamennyi infonn6ci6t tartalmaz6 oldalsz6rnoz5ssal 6s

tartalomj egyzekkel kell ell6tni,
- az oldalakat leszign6lva,
- zdrt csomagol6sban (borit6kon c6gszeru al6ir6ssal).
- A borit6kon fel kell tiintetni:

,,R6szv6teli jelentkez6s a 87002116-011029-0045 beszerz6s azonosit6 szSmri kiizbeszerz6si
elj rlrris ban ;,,C SAK BIZOTTSACIL,q.C BONTHAT6"
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- a rflszv6teli jelentkez6si hat6rid6

A r6szv6teli jelentkez6snek tartalmaznia kell, hogy osszesen h6ny lapb6l 5ll.

A r6szv6teli jelentkez6st a lapsz6mokat is felttintet6 tartalomjegyzbkkel kell ell6tni.

A r6szv6teli jelentkez6st a szoveges r6szek tekinteteben Al4 m6retri lapokon, g6pelve 6s

javit6sok, beszrir6sok n6lktil kell elkesziteni.

Az Al4 m6retn6l nagyobb formftumri lapokat a mtiszaki rajz eloirSsai szerint A/4
meretrire kell hajtogatni 6s a r6szv6teli jelentkez6shez mell6kletk6nt kell csatolni.

Az Ajinlatk6r6 felhivja areszvdtelre jelentkezo figyelm6t, hogy ahol az Aj6nlatk6ro a

22812004. (VII.30.) Korm. rendelet valamelyik pontj6ra hivatkozva k6r nyilatkozatot, ott a
r6szv6telre jelentkezo pontosan idezze a jogszabiiyi helyet.

A r6szv6teli jelentkezes borit6j6t koveto elso lap a Felolvas6lap kizirolag az al6bbi
adatokat tartalmazhatja:

I . a r6szv ltelre j elentkezo nev 6t,

2. areszvdtelre jelentkezo cimet,
3 . a r 6szv etelre j elentkezo elerhetoseg6t,
4. clgszeri aliirist,
5. kapcsolattarl6 nev6t, telefonsz6m6t, e-mail cim6t,
6. mely reszajdnlati kone keriilt benyfjtisra a r6szv6teli jelentkez6s.

15.2. Beadandri egy6b igazoLlsok 6s nyilatkozatok:

- A reszv6telre jelentkezo ny(rjtsa be azon szem6lyek al6ir6si cimp6ld6nyait/ tigyved
6ltal ellenjegyzett al|iris mrntilitt vagy azok m6solatait, sziiks6g eset6n

meghatalmazdsirt is, akik az e1j6r6s sor6n a szerzodes alilirhsira jogosultak.

Amennyiben az aliirhsra jogosult szem6ly nem cegjegyz6sre jogosult, r6szv6telre
jelentkezo csatolja be ezen szem6ly meghatalmazisdt, 6s a meghatalmazS szern6ly

allirisi cimp6ld6ny6t eredeti vagy m6solati p6ld6nyban.

- A r6szv6telre jelentkezo (aki kotelezetts6gv6llal6sra, illetve a szerzodes aliirhsdra
jogosult) nyllatkozzon a 22812004. (VII.30.) Korm. rendelet 31. $ (1) bekezdes b)
pontja alapjin a beszerzes 6rt6k6nek l\%-ilr meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni
kivdnt alvdllalkozokrol vagy azok neml6t6rril. A beszerzes 6rt6kenek l}Yo-at
meghalad6 rn6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 eset6n nevezze meg azon

teriileteket 6s annak szdzalekos ardnyht, ahol az alv6llalkoz6t ig6nybe kiv6nja venni.
(Aj6nlatk6ro hivatkozik a22812004. (VII. 30) Konn. rendelet 3l .$ (4) bekezd6s6re.)

- A r6szv6telre jelentkezo nyllatkozzon, a22812004. (VII. 30) Korm. rendelet 31. $ (1)

bekezd6s a) pontja alapj6n a beszerzls azon reszerol, amellyel osszefiiggesben

harmadik szem6llyel szerzodbst fog kotni.

- A r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a beszerzes erl6k6nek l0%o-6t nem
meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvillalkoz6 nem tartozik a kiz6r6 okok
hatiiya al6. Amennyiben Aj6nlattev6 a beszerzls ert6k6nek l0 o -fi nem meghalad6
m6rt6k6ben ig6nybe venni kivilnt alv6llalkoz6val felel meg a 22812004. (VII. 30)
Korm. rendelet 27. $ (l) bekezd6s a) pont szerinti alkalmass6gi minimum
kovetelm6nyen kivtili alkalmass6gi minimum ktjvetelm6nynek, ,igy Aj6nlattevo
nyllatkozzon ezen alviilalkoz6 neverol 6s cim6rol.

- A r6szv6telre jelentkezo es a Korm. rendelet 31. $ (1) bekezd6s b) pontja alapj6n a

beszerzls 6rt6k6nek l}%-at meghalad6 m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6
nyllatkozzon a sz6ml6it vezeto p5nzintflzetekrol, a fo szdmlavezeto penzint|zet
megjelol6s6vel;
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A r6szr,6telre jelentkez6 nyilatkozzon,hogy nyertessege eset6n az ellen1rt6k utal6sdt

mely bankszimlira k6ri (a bank es a bankszdmlaszlm megad6sdval);

Ardszvltelre jelentkezo nyilatkozzon,hogy a tantsitott minos6gir6nyit6si rendszer6t a

szerzodds teljes idotartarna alatt fenntartja, tov6bb6 tudom6sul veszi, hogy a

min6s6gir6nyit6si rendszer tanrisitottsSgirnak megszun6se szerzod6sszeg6snek

minosiil.

A r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon annak tudom5sulv6tel6rol, hogy a r6szv6teli
jelentkez6s, ill. az ajrlnlat elkeszit6s6vel es beadisdval kapcsolatos <isszes kolts6g a
r6szv6telre jelentkezot terheli, eredm6nlelen elj6r6s eset6n az Ajtnlatkero a felmeri.ilt

k<i1ts6get nem t6riti meg;

A r6szvetelre jelentkezo nyilatkozzon annak v6llal6sdr6l, hogy a 35512011. (XII. 30.)
Korm. rendelet alapjin elismeri a KormSnyzati Ellenorz6si Hivatal jogosultsitgitt a

szerz6d6ssel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kikot6sek ellenorz6s6re mind saj6t maga,

mind alvill alkozor vonatkoz6s6ban;

A r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon annak elismer6s6rol, hogy az Allami
Sz6mvevoszek a 2011.6vi LXVI. torv6ny 5. $ (5) bekezd6se alapj6n vizsghlhatja az

iilamhdztafiils alrendszereibol finanszirozott beszerz6seket 6s az illlamhintartSs
alrendszereinek vagyonft erinto szerzod6seket a Vevon6l (vagyonkezelondl), a Vevo
(vagyonkezelo) nev6ben vagy kepviselet6ben elj6r6 term6szetes szem6lynel 6s jogi
szem6lyn6l, valamint azoknii a szerzodo felekn6l, akik, illetve amelyek a szerzodes

teljesit6s66rt felelosek, tov6bb6 a szerzodes teljesites6ben kozremrikodo valamennyi
gazdiiko d6 szerv ezetne|,

A r6szvetelre jelentkezo nyilatkozzon arra vonatkoz6an, hogy jelen elj6r6sban,

tovfbbd nyertesk6nt t<irt6n6 kihirdet6se eset6n a szerzodes teljesit6se sor6n nev6ben 6s

alvdllalkoz6ja nev6ben sem j6r el a22812004.(VII.30.) Korm. rendelet 7/A. $ szerinti

osszef6rhetetlens6gi szab 6lyokb a iitkozo szem6ly.

A reszv6telre jelentkez6 nyilatkozzon arr6l, hogy reszv6telre jelentkezo, alv6llalkoz6
6s a gy6rt6 rendelkezik-e NATO Kereskedelmi 6s Konnhnyzati C6g Koddal (a k6d
megad6s6val), illetve amennyiben nem rendelkezik, akkor nyilatkozzon arr61, hogy
v6llalj a a megszerzlslhez sztikseges adatszolg6ltat6si ktitelezetts6get;

A reszv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a beszerzesi elj6rfs nyertesek6nt eleget

tesz a HM t6rca term6kkodifik6ci6s tev6kenys6g6nek v6grehajt6s6hoz sztiks6ges, az

fitala sz|llitott term6kek azonositrls6t szolg6l6 adatszolghltatilsnak a szerzod6sben

meghat6rozottak szerint, es a term6kazonosit6shoz sziiks6ges dokument6ci6t az

aj 6nlatk6ro rendelkez6s6re bocs6tj a.

A reszvetelre jelentkezo nyilatkozzon, hogy nyertess6ge eset6n a szerzodls al6ir6s6ra

ki jogosult. Amennyib er7 ez a szem6ly nem azonos a c6gjegyz6sre jogosult szemellyel,
csatolja be n6vre sz6l6 meghatalnazdsit.

A r6szv6telre jelentkezo nyrlatkozzon, hogy a kis- 6s kozlpvdllalkoz6sokr6l,
fej I o d 6 si.ik timo gatdsitr6 I s z6 16 torv6ny szerint v6l I alkoz 6s a :

mikrov6llalkoz6snak
kisv6llalkozisnak
k oz6pv |llalkoziisnak mino stil
nem tartozik a torv6ny hatilya al6
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A r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a m6solatban beny(rjtott dokumentumok

az eredetivel azonosak.

A r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy a r6szv6teli jelentkez6s elektronikus

adathordoz6n benffitott (elsz6 n6lkiil olvashat6, de nem m6dosithat6 pdf. file)
p6ld6nya a papir alapu p6ld6nnyal megegyezik.

A r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzorr, hogy a r6szv6teli felhiv6sban 6s mtiszaki

kovetelm6nyekben foglalt, valamennyi formai 6s tarlalmi k<ivetelm6ny, utasit6s,

kikot6s 6s mtiszaki eloir6s gondos 6ttekint6se ut6n kijelenti, hogy a reszv6teli

felhivfsban 6s a mtiszaki kovetelm6nyekben foglalt valamennyi felt6telt megismerte,

meg6rtette 6s azokat a jelen nyilatkozattal elfogadja.

R6szv6telre jelentkezo nyirjtson be az iitala megjelolt rdszajinlati korben a r6szv6teli
jelentkezesi hat6rido lejirtit megelozo 30 napn6l nem r6gebbi gy6rt6i nyilatkozatot a

vonatkoz6 mriszaki k<ivetelm6nyeknek val6 megfelel6srol a r6szv6teli felhiv6s 1. sz.

mell6klete szerint.

A r6szv6telre jelentkezo nylatkozzon, hogy tudom6sul veszi, hogy ktiteles

minosegvizsgilatot elosegiteni, a vizsgillatokhoz AjSnlatk6ro minos6gbiztosit6si

k6pviseloje reszlre a szi.iks6ges mint6kat (a vonatkoz6 szabvSnyokon eloirt

mennyis6gben) eszkozriket, dokument6ci6kat biztositani t6rit6smentesen.

A r6szv6telre jelentkezo nyllatkozzon, hogy tudom6sul veszi, hogy Aj5n1atk6r6

minos6gbiztositAsi k6pviseloje jogosult saj6t, vagy az iitala megltatirozott akkredit6lt

min6s6gell enorzo laborat6riumban min6s6gi bevizsgil6sokat vegezrri, illetve
v6geztetni.

A r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon, hogy az 1. rlszajbnlati kcir (gumibot)

vonatkozis6ban a haszniiatba v6telt k<ivet6. .........(minimum 24 h6nap)

garancittt v6llal a meghib6sodott term6k cser6j6vel, javit6s6va1.

A r6szv6telre jelentkezo nyilatkozzon,hogy a2. r6szajfunlati kor (hosszitott gumibot)

vonatkoz6s6ban a haszn6latba v6telt kriveto .........(minimum 24 h6nap)

gar ancilt v6ll al a meghib 6sodott term6k cser6j 6ve1, j avit6s 6val.

R6szv6telre jelentkezo nyllatkozzon, hogy a taruisitott minos6gir6nlt6si rendszer6t a

szerzodls teljes idotartama alatt fenntartja, tov6bb6 tudom6sul veszi, hogy a

min6s6gir6nyit6si rendszer tanrisitotts5g6nak megszrin6s e szerzod6sszeg6snek

minosiil.

Reszv6telre jelentkezo nylatkozzon, hogy tudom5sul veszi, hogy a szerzod6s aliirflstfi
koveto 10 napon beliil keszitsen es nyrijtson be j6v6hagy6sra a HM VGH KMBBI
rdszere az ISO 10005:2005 szabviny eloir6sainak megfelelo minos6gtervet. A
benyirjtand6 minos6gterv tarlalmazza a sziilitisi titemtervet a felhaszn6land6

alapanyagok vagy k6szterm6kek rendelkez6sre 6116s6t. A HM VGH KMBBI a

minos6gtervet 6rtekeli 6s annak megfelelos6ge eset6n j6vahagyja, vagy visszakiildi az

Elad6 rcszdre 6tdo1goz6sra. A minos6gtervet HM VGH KMBBI MKSZO
osztfulyvezeto hagyja j6v6. A minos6gi 6tv6teli feladatok j6v6hagyott minos6gterv

n61kii1 nem kezdhetok meg.

Ajdnlatkirf felhiuja riszvdtelre jelentkezd Jigelmit, hogt a riszviteli szakaszban a

riszvitelre jelentkezd nem tehet ajdnlatol A rdszvdteli szakaszban azAjdnlatkirf a rdszvitelre
jelentkezdnek csak a szerzddds teljesitdsire vald alkalmassdgdrdl, illetdleg alkalmatlansdgdrdl
d0nt.
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A fentiekre vald tekintettel o 228/2004. (V11.30.) Korm. rendelet 62. S (I) bekezdds b)

pontjriban foglaltaknak megfelelfien u rdszvdteli jelenlkezds drvdnytelen, ha a rdszvdtelre
j ele nt kez6 fi dn I otot tes z.

Csatolva: 1. sz. mell6klet: Muszaki kovetelm6nyek (4 lap)

2. sz. melleklet: Atl6that6s6gi nyilatkozat (2lap)

Budapest, 2ol6.6prilis I I- ,

Kesziilt: 1 p6ld6nyban
Egyp6ldany: l0 lap
Ugyint6z6 (8): Szepesi Andrea (25-703)
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l. sz. melleklet23S-1612016 HM BH sz6mhoz

UUSZAKI KOVETELMENYEK

GUMIBOT
I. AZ ESZKoZ RENDELTETE SE :

Az MH hazai 6s nemzetkozi rendfenntart6 szakfeladatainak v6grehajt6s6hoz

sziiks6ges int6zked6staktikai seg6deszkoz.

2. AZ F,SZKoZ MEGNEVEZESE: ,,GUMIBOT'
Az eszkoz nagy ellenSll6 k6pess6gti, fekete szinti, iit6s6ll6, rugalmas gumi

vagy miianyag anyagir tomor rird.

Mriszaki param6terei:

- A gumibot 6tm6ro je: 32 +2 mm.

- A gumibot teljes hossza: 780 + 20 mm.

- A markolat, k<irk<ir6sen bordlzott, 125 + 5 mm hosszf, a

markolat elott kirposrln kisz6lesedo k6zv6dovel.

- Csukl6ra erositheto, 6llithat6, a markolatn6l Stfizott

szijjal I p inttal I egyen ell 6tva.

3. .l6rAllAs, MEGJELOIps, csoMAGoLAs ES EGYEB

FELTETELEK

A term6kre a haszn6latba v6teltolr szimitott minimum 2 6ves j6t6116st kell

biztositani.

I A haszn6latba v6tel a nyertes Aj6nlattev6vel megkcit6sre keriilo szerzod6s teljesit6s6tol sz6mitott maximum

ketto 6ven beliil megtort6nik.
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!!'rt't'"

l. sz. 6bra Gumibot

Megjegyz6s: a fot6 csak t6j6koztato jellegti, att6l formai elt6r6s lehets6ges, ha

az eszkoz megfelel az elvinhsoknak 6s a vele szemben t6masztott miiszaki

k<ivetelm6nyeknek.

:i.1' ',:i-.
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HOSSZiTOTT GUMIBOT

HETK szdmo: 25 3991 llIS 03

I. AZESZKLZ MEGNEVEZESE ES RENDELTETESE

l. l. Megnevezds: Hosszitott gumibot

1.2. Rendeltetds: a nernzetkcizikotelezetts6gv6llal6sb6l ad6d6 rendfenntart6 szakfeladatok

biztons69os v6grehajtils6hoz sziikseges int6zked6staktikai seg6deszkoz.

2. F6BB VTUSZA XI (TECHNIKAI) ADATOK

- Utofeliilete: 90+5 Shore kem6nys6gri gumi,

- Mtianyag m6trixir kompozit merevito bet6ttel,

- Markolatabordhzott, csrisz6sg6tl6 feliilettel elldtott,

- Rendelkezik az i.itofeliilet 6s a markolat kozritt kialakitott, az titofeli.ilet fel6

csokkeno kupos k6zv6do peremmel,

- Szine fekete,

- Teljes hossza: 790+20 mm,

- Trimege:842+20 gr,

- Utofeliilet etm6roje'.29t2 mm,

- Markolat hossza: 136+4 mm,

- Merevito bet6t hossza: 760+4 mm,

- Merevito bet6t 6tm6roje: 8tl mm,

- Kripos klzvedo fels6 ritm6roje: 62+5 rnrn,

- Kirpos klzvldo als6 6tm6rdje megegyezlk az titofeltilet 6tm6roj6vel,

- Markolat v6g6n furat van a csukl6szij r6szdre,

- Rendelkezik csukl6szijjal, amelynek anyagabor, sz6less6ge 8-10 mm,

- Gumibot szakit6szil6rds6ga legal6bb 400 Nhnm2,

- Szakad6si nyul6s minimum 300%.
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s. "lorArlAs ps ncvnnn FELTETELEK

a haszn6latb a vltel( krivetoen min. 2 6v j6t6ll6s rendeltet6sszerii haszn6lat mellett,

Magyar nyelvii kezel 6si utasit6s sal r endelkezzen.

Hosszitott gumibot
(ti$ eko ztat6 j el I e gti 6bra)

2 A haszndlatba v6tel a nyertes Aj6nlattev<ivel megk6t6sre keriil6 szerz6d6s teljesit6s6t6l sz6mitott maximum
kett6 6ven beliil megtort6nik.

t-
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2. sz. rnell6klet238-1612016 HM BH szAmhoz

NYILATKOZAT

nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tiirv6ny 5tl6that6 szervezet fogalm6ra
vonatkoz6 felt6teleknek va16 megfelel6s16l

(sz6khely: c5gbejegyzesrel al6fu6sra jogosult

k6pviseloje, jelen okirat aliirisival, ezennel btintetojogi felelossegem tudatiiban

arr6l, hogy a(z) (terjes n6v) .......... :]:::::::- ....... a nemzeti vagyonr6l

sz6l6 2011. evi CXCVI. torv6ny 3. $ (l) bekezd6senek 1. pontjar alapjin 6tl6that6
szervezetnek minosiil, egyidejrileg az azt alSthmaszto dokumentumok m6solat6t
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

cd gtr e gyz1sr e I aliir 6sr a j o go sult

' f. $ (t) E tcirveny alkalmazds6ban

l. dtlrithat 6 szervezel :

all az alian, a koltsdgvetdsi szerv, a koztestuler, a heiyi onkonn anyzar, a nernzetistlgi onkonn6nyzat, a tdrsulds, az egyhazi
jogi szem6ly, az olyan gazd6lkod6 szervezet, arnelyben az 6llam vagy a helyi iinkorm6nyzat kiil<in-kiilcin vagy egyiitt 100%-

os reszesed6ssel rendelkezik, a nemzetkcizi szervezet, a kiilftildi 6llarn, a kiilfiildi helyhat6s6g, a ktilftildi 6llatni vagy

helyhat6srlgi szerv 6s az Eur6pai Cazdasdgi T6rsigrol sz6l6 rncg6llapod6sban r6szes 6llarn szab6lyozott piac6ra bevczetett

nyi lv6 nosan mfikcid<i r6szv6nyt6rsasSg,
b) az olyan belftldi vagy kiillcildi jogi szern6ly vagy jogi szern6lyis6ggel nem rendclkezo gazdtrlkod6 szervezet, atnely

megfelel a kcivetkezo felteteleknck:
ba/1 tulajdonosi szerkezete, a pdnzrnos6s 6s a terroriznus finanszirozdsa rnegeltlzes6rol 6s rnegakad6lyoz6s6r6l sz6l6

trirv6ny szeri nt meghat6rozott t6nyleges tul aj donosa ntegi srnerheto,

bb) azEur6pai Uni6 tagdllarn(tban, az Eur6pai Cazdas|gi T6rs6grol sz6l6 rnegrlllapod6sban r6szes 6llarnban, a Gazdasdgi

Egyiithnflkdddsi es Fejleszt6si Szervezet tag6llarn6ban vagy olyan 6llamban rendelkezik ad6illetosdggel, amellyel

Magyarorsz6gnak a kettos ad6ztatiis elkeriil6s6rol sz6l6 egyezrn6nye van,

bc) nen minosiil a t6rsas6gi ad6r6l 6s az osaal6kad6r6l sz6l6 tcirv6ny szerint tneghat6rozott ellentirz<itt kijlftrldi
tilrsas6gnak,

bd) a gazditlkodo szervezetben k<izvetleniil vagy krizvetetten tcibb mint 25%o-os tulajdonnal, befoly6ssal vagy szavazati

joggal bir6jogi szern6ly, jogi szern6lyis6ggel nern rendelkezo gazd6lkod6 szervezet tekintet6ben aba), bb) 6s6clalpont
szerinti feltdtelek fenn6l lnak;

c) az a civil szervezet 6s a vizit6rsulat, arnely rnegfelel a ktivetkez6 felt6teleknek:
ca) vezeto tiszs6gviset6i megismerhetok,
cb) a civil szervezet 6s a vizit6rsulat, valamint ezek vezeto tiszts6gviseloi nem 6tl6that6 szervezetben nem rendelkeznek

25%o-ot megha I ad6 r6szesed6ssel,

cc) szlkhelye az Eur6pai Uni6 tag6llamAban, az Eur6pai Gazdaslgi T6rs6grol sz6l6 rneg6llapodSsban r6szes 6llamban, a

Gazdasrigi Egyiitrmiikdd6si 6s Fejlesa6si Szervezet tagSllam6ban vagy olyan 6llamban van, amellyel Magyarorsz6gnak a

kettos ad6aat6s elkeriil6s6rol sz-616 egyezmlnye van;
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Az Stlithat6s6gi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vagy azokat al6t{maszt6
dokumentumok

A nemzeti vagyonr1l szdl6 2011. dvi CXCW. tdrvdny 3 S 0 bekezddsdnek l. pont b) alpontja
szerinti

mowar gfizddl kodd szervezetek eseldben

Alulirott, (n6v) mint a

(c6gnev)
(sz6khely)

(ad6sz6m) torv6nyes

6ltalam k6pviselt szervezet olyan belfoldi vagy

szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazd5lkod6 szervezet,

felt6teleknek:

k6pviseloje nyilatkozom, hogY az

ktilfoldi jogi szem6ly vagy jogi
amely megfelel a kovetkezo egytittes

a) tulajdonosi szerkezete, a penzmos6s 6s a terrorizmus frnansziroz6sa megel5z6serol 6s

megakadflyozdshrol sz6l6 t<irv6ny szerint meghatirozott tenyleges tulajdonosa

megismerheto, amelyrol az l. pontban nyilatkozom, 6s

b) ad6illetos6ge .... o.rziigU an [orszdg megnevezdseJ taliihat62, amely

fu megfelelf aldh rtzanddJ'
. az Eur6pai Uni6 tag6llarna,
. az Europai Gazdashgi T6rs6grol sz6l6 rneg6llapod6sban r6szes iilama,
. a Gazdas6gi Egytittmukod6si 6s Fejleszt6si Szervezet tagillama,

o olyan 6llam, amellyel Magyarorszilgnak a kettos adoztaths elkertil6s6rol sz6l6

egyezmenye van, 6s

c) r,"* *in6.i.il tirsas6gi ador6l 6s az osztalekador6l s26161996. 6vi LXXXI. torv6ny 4.

$ 11. pontja szerinti ellenorzott kiilfoldi t6rsas6gnak, 6s

d) az 1ltilamk6pviselt szervezetben krjzvetlentil vagy k<izvetetten tobb mint 25oh-os

tulajdonnal, befoly6ssal vagy szavazatrjoggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel

nem rendelkezo gazd6lkod6 szeruezettekintet6ben az a),b) 6s c) alpont szerinti

felt6telek fenn Allnak.

l. Nyilatko zat tfinylegcs tulaj donosr6l

Az 1ltalamk6pviselt szervezetnek a p6nzmos6s 6s a terorizmus finanszitozdsa megelozeserol

6s megakadhlyozishr6l sz6l6 2007. 6vi CXXXVI. tdrveny 3. $ r) pontja alapjin a kovetkezo

termeszetes szem6ly(ek) a t6nyleges tul aj dono sa(i ) :

Kelt:
P. H.

cd gtr e glzdsr e I al6ir 6sr a j o go sul t

2 Amennyiben Aj6nlattevonek Magyarorsz6gon talehat6 az ad6illet6s6ge, rigy az keriiljdn feltiintetesre,

amennyiben m6s orsz6gban, rigy 6rtelem szer[ien az az orszhg keriiljon megad6sra'

SorszSm Tenyleges tulajdonos Sztilet6si hely es ido Anyja neve R6szesedes

m6rt6ke %o-ba:n


