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Felhívás

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://honvedelmibeszerzes.kormany.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14338007Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Légzésvédő eszk. éves alkatrész és fenntart. anyagKözbeszerzés 
tárgya:

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági HivatalAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás - 
EKR001037182018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági 
Hivatal

EKRSZ_
35246750

Budapest HU110 1135

Lehel Utca 35-37.

Fodor Péter

beszerzes@hm.gov.hu +36 14338012
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97M Spiroscape: Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs) 1. Szakító zár (Plomba) 70 db 2. Szelepcsiga 35 db 3. Nyomásmérő 15 db 4. 
Csukja tömlő nélkül 40 db 5. Tömlő rendszer, bilincsekkel és O gyűrűvel 20 db 6. Palacknyak O gyűrű 10 db/cs 20 cs 90M Spiromatic (
90U;QS): Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs) 1. Sziterszűrő 200 db 2. Speciális kenőanyag (szilikon zsír) 1 db 3. Speciális kenőanyag 
1 db 4. O gyűrű 10 db/cs 2 cs 5. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db 6. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db 7. Szerviz csomag
C-QS háttámlához 20 db 8. Tautomata tömlő egy. 0,82m 50 db 9. Biztonsági szelep 8 db 10. Tautomata tömlő 90 0,5m 60 db 11. 
Nyomásmérő klt 15 db 12. Réz tömítés nyomásmérőhöz 30 db 90M Spiromatic álarc és tüdőautomata (90Ués S): (535) 207C: Fsz. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

35111100-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzésre tervezett rendszeresített szakanyag kizárólagos hazai forgalmazója a Spirooptic Kft. (1051 Budapest Sas u. 21.), ezért 
részekre történő ajánlattétel nem indokolt.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság Jászberényi út, Kihelyezett Haditechnikai Raktár 1108 
Budapest, Jászberényi út 39-41.

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:180vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

35111100-6

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Árubeszerzés

Légzésvédő eszk. éves alkatrész és fenntart. anyag

97M Spiroscape: Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs) 1. Szakító zár (Plomba) 70 db 2. Szelepcsiga 35 db 3. Nyomásmérő 15 db 4. 
Csukja tömlő nélkül 40 db 5. Tömlő rendszer, bilincsekkel és O gyűrűvel 20 db 6. Palacknyak O gyűrű 10 db/cs 20 cs 90M Spiromatic (
90U;QS): Fsz. Megnevezés Mennyiség (db/cs) 1. Sziterszűrő 200 db 2. Speciális kenőanyag (szilikon zsír) 1 db 3. Speciális kenőanyag 
1 db 4. O gyűrű 10 db/cs 2 cs 5. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db 6. Szerviz csomag C-QS háttámlához 20 db 7. Szerviz csomag
C-QS háttámlához 20 db 8. Tautomata tömlő egy. 0,82m 50 db 9. Biztonsági szelep 8 db 10. Tautomata tömlő 90 0,5m 60 db 11. 
Nyomásmérő klt 15 db 12. Réz tömítés nyomásmérőhöz 30 db 90M Spiromatic álarc és tüdőautomata (90Ués S): (535) 207C: Fsz. 
Megnevezés Mennyiség (db/cs) 1. Belső belégző m. 90U maszkhoz 10 db/cs 10 cs 2. O gyűrű beszéd m. 90U és S maszkhoz 10 db/cs 4 
cs 3. Szerviz csomag 90U automatához 15 db 4. Szerviz csomag S maszkhoz (*) 40 db 5. Szerviz csomag S automatához (*) 40 db 6. 
REVITOX gyorscsatlakozós tömlő 95 db 7. Rögzítő fejpánt kapocs (4 db/cs) 5 cs 8. Fejpánt 20 db Kompresszorhoz: Fsz. Megnevezés 
Mennyiség (db/cs) 1. Triplex szűrő 50 db 2. Bauer mineral kompresszor olaj (1 liter) 12 db 3. Micronic szűrő Poseidon P100-hoz 27 db 
4. Töltő tömlő 10 db 5. Szelep ülék 25 db 6. Kondenz leeresztő cső csatlakozó 5 db 7. Szelep ülék 15 db 8. O gyűrű (40586) 10 db 9. O 
gyűrű (205212) 10 db 10. Egyfázisú villanymotor (109112) 1 db 11. Aerotest Simultan HP levegő teszter klt 1 db

Légzésvédő eszk. éves alk.rész és fennt. any.ut. p

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság Jászberényi út, Kihelyezett Haditechnikai Raktár 1108 
Budapest, Jászberényi út 39-41.
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II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

legalacsonyabb árAjánlati ár (mindösszesen nettó ár) HUF

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Megnevezés Mennyiség (db/cs) 1. Belső belégző m. 90U maszkhoz 10 db/cs 10 cs 2. O gyűrű beszéd m. 90U és S maszkhoz 10 db/cs 4 
cs 3. Szerviz csomag 90U automatához 15 db 4. Szerviz csomag S maszkhoz (*) 40 db 5. Szerviz csomag S automatához (*) 40 db 6. 
REVITOX gyorscsatlakozós tömlő 95 db 7. Rögzítő fejpánt kapocs (4 db/cs) 5 cs 8. Fejpánt 20 db Kompresszorhoz: Fsz. Megnevezés 
Mennyiség (db/cs) 1. Triplex szűrő 50 db 2. Bauer mineral kompresszor olaj (1 liter) 12 db 3. Micronic szűrő Poseidon P100-hoz 27 db 
4. Töltő tömlő 10 db 5. Szelep ülék 25 db 6. Kondenz leeresztő cső csatlakozó 5 db 7. Szelep ülék 15 db 8. O gyűrű (40586) 10 db 9. O 
gyűrű (205212) 10 db 10. Egyfázisú villanymotor (109112) 1 db 11. Aerotest Simultan HP levegő teszter klt 1 db

Igen

Nem

Nem

Igen

180

Nem

Nem

Igen

97M Spiroscape: Fsz. Megnevezés Opció (db) 1. Szakító zár (Plomba) +30 db 90M Spiromatic (90U;QS): Fsz. Megnevezés Opció (db) 9
. Biztonsági szelep +2 db Kompresszorhoz: Fsz. Megnevezés Opció (db) 1. Triplex szűrő +5 db Az opció lehívásának módja: az opció 
mennyisége az ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés megküldésekor tájékoztatja az Ajánlattevőt 
az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről. Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben 
foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges 
mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.

Nem

Nem
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Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás 

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

P1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja
szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint: - pénzintézet által vezetett 
számlák számlaszámai; - mióta vezeti Ajánlattevő a számláját/számláit; - számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásától (
megküldésétől) visszafelé számított 12 hónapon belül sorban állás előfordult-e, ha igen akkor milyen időtartamban, attól függően, hogy
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A „sorbaállítás” kitétel alatt
Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő a Kbt. 100.§ (5) bekezdése alapján 
előírja, hogy Ajánlattevőnek Korm. r. 1.§ alapján a Korm. r. 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint kell igazolnia ajánlatában, hogy megfelel
a P1) pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is 
vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény 
alátámasztására. A Kbt. 65. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességvállalónak nyilatkoznia kell. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével 
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő 
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés 
szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely 
kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 
Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült 
kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolás: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k); m
) és q) pontban, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban foglaltak nem állnak fenn. Közös ajánlattétel esetén a közös 
ajánlattevők mindegyikének, be kell nyújtaniuk a kizáró okok fenn nem állásáról szóló igazolást. Az alvállalkozó és adott esetben az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése alapján nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 
62. § (1) bek. g)-k); m) és q) pontban, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározott kizáró okok. A 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Nemleges 
nyilatkozat is benyújtandó!) A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az 
ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint, továbbá a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § 
alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 114. §. (1) bekezdése szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjában, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározott kizáró okok fennállnak. Öntisztázás: Ajánlatkérő 
hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Az Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) 
bekezdése szerint ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjában, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum - figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra - nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő 
köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében a megkövetelt információkat. Az egységes 
európai dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő az általa igazolt (rész)teljesítések alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően - a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint 
kiállított teljesítésigazolást követően - az ajánlattevő által kiállított (rész)számla ellenében fizeti meg annak ellenértékét a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az 
ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire. Amennyiben a 
Költségviselő az Ajánlattételi felhívás 6. pontjában meghatározott határidőhöz képest késedelmesen teljesít, a ki nem fizetett számla 
összege után az Ajánlattevő (Eladó) részére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni. A 
fizetési feltételek részletes szabályait az Ajánlattételi felhívás 5. számú mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján eltekint a műszaki és szakmai alkalmassági feltétel előírásától.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

feladásától visszafelé számított (egy éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás. Amennyiben az 
Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg 
tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől)
visszafelé számított 12 hónapon belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 35. § (8) 
bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és 
nem követeli meg a nyertes ajánlattevőktől a gazdálkodó szervezet alapítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglaltakra

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.2) Az ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.2) Műszaki leírás:

Ajánlatkérő a szerződést biztosító mellékkötelezettségek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adja: - Amennyiben az Eladó a Ptk. 6:
186.§ (1) bekezdése alapján a szerződést olyan okból, amelyért felelős késedelmesen (szerződéstervezet 3.1. pontjában meghatározott 
határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelmesen szállított termékek nettó 
értékének 1%-a /nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 15 %-a. - A késedelmi kötbér fizetése 
nem mentesíti az Eladót a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. - A Vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a 
szerződést amennyiben az Eladó a szerződésben szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a 
fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét
súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért az Eladó felelős, a Vevő 
a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a késedelmes, vagy a nem teljesítéssel érintett 
szerződéses mennyiség nettó értéke, mértéke annak 25 %-a.

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi [Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 89. §.-ára], melyen a végleges ajánlat írásban 
történő beadására hívja fel Ajánlattevőt. Amennyiben további tárgyalási forduló megtartása válik szükségessé, Ajánlatkérő előzetesen 
az Ajánlattevő tudomására hozza a további tárgyalások menetét és azok lezárásának időpontját. A további tárgyalás időpontja – 
amennyiben szükséges – az első tárgyaláson kerül meghatározásra. Ajánlatkérő az első tárgyalás időpontjáról külön értesítést nem 
küld. A tárgyalás(ok) arra irányul(nak), hogy az Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson 
kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt. A jogosultságot igazolni kell. A tárgyalás helye: HM Védelemgazdasági Hivatal 
1135 Budapest, Lehel u. 35-37. III. ép. X. em. 1017. tárgyaló Felhívjuk tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy az épületbe történő bejutás 
kb. 5-10 percet vesz igénybe.

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

2019.02.07IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásával a Kbt. 98. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

2019.01.31 14:00

HU

60

2019.01.31 16:00
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2018.12.19

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

b) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő az alkalmasságot a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P1). c) Ajánlattevő ajánlatát a Felolvasólap értelemszerű kitöltésével adja meg. Az 
ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, az Ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat 
tartalmazó ajánlatot. d) Az Ajánlattevő által szállított alkatrészek és fenntartási anyagok rendelkezzenek gyártói megfelelőségi 
nyilatkozattal. Kizárólag az „Interspiro légzésvédelmi eszközök és kompresszor technikai kiszolgálása” (Ikt 1-623/05) Technológiai 
Utasításban szereplő eszközökhöz alkalmazható alkatrészek és fenntartási anyagok ajánlhatóak meg. e) Ajánlatkérő az eljárás 
eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő 
kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően az ajánlati kötöttség időtartama alatt a Kbt. 79. § (2) 
bekezdés figyelembe vételével tájékoztatja az Ajánlattevőt. f) Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján hiánypótlás lehetősége biztosított. A Kbt.
44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazásával üzleti titkot (az üzleti titok védelméről 
szóló 2018. évi LIV. törvény] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot
tartalmazó adatok nem tartalmazhatnak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Abban az esetben, ha Ajánlattevő üzleti titokra 
hivatkozással az ajánlat valamely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, akkor ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolnia 
tekintetben, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok az ajánlat melyik oldalától kezdődődően és melyik oldaláig bezárólag kerültek 
csatolásra. h) A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. i) Az eljárás megindításának napján hatályos magyar jog az irányadó, így különösen a 2015. évi CXLIII. törvény és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai. j) Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
létrehozását a szerződés teljesítéséhez. k) Az Ajánlattevő csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat: − Az Ajánlattevő nyújtsa be 
azon személyek eredeti aláírási címpéldányait, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáit, vagy azok másolatait, szükség esetén 
meghatalmazását is, akik az eljárás során kötelezettségvállalásra, és a szerződés aláírására jogosultak, − Nyilatkozatminta kizáró 
okokról − Átláthatósági nyilatkozat − Kötelező nyilatkozatok − Kereskedelmi ajánlat l) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, 
hogy a jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződéstervezetet nem kell kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani. m) Az 
Eljárás azonosítója: (8-211/MHLK/Kbt/HBTI/265/2018).

V.3) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem




