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I.   FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

I.1.A KOZBESZERZESI DOKUⅣ IENTUM TELJESSEGE ES PONTOSSAGA

A gazdasagi szerep16,勾
`nlattCV6 feld6s az`■

,hogy dに■6Hzze a K6zbcszcrz6S

Dokumentumに tes atv`tda
M, hogy a Eazdasag)Ajanlatkdr<i semmilyen kifog6st sem fogad el, amelynek

szerepki. ajrinlattevo elmulasaota a Ktizbeszerz6si Dokumentum

megbizonyosodni ajriLnlatrinak benyujtdsdig arr6l, hogy a megval

sziiks6ges minden inform6ci6 rendelkez6s6re 6,11, 6s ajiinlatrfurak elfo

reszenek etv6tel6t.

A gazdasrigi szerepl<inek, Aj6nlattevtinek sajiit mriszaki alapjdn kciteless6ge

feladatokhoz
eset6n k6pes a

feladat teljes k6ni megval6sitdsiira a megkdtdtt szerzciddsben fcL6telek mcllctt

村罰 attev6 1加 hthak bCadな卜J egybcn dismeH,hogy minden― a mcwJ6sltashoz

szuks6ges ― info1111△ ci6 rendclkcz6s6re `1lt, a kё zbeszerz6si dokumentumot Os a fcll」 vast

szよmal kompctcnctta binOkaban meriZSま lta 6s a bennc mcgfogdmazott fcladatokat

mc[Ⅳa16sftasra alkalmasnak talalta

Mindcn,aJanlattcv6`ltal irasban ncm 6szrevaclczctt,a kOzbeszqrzcsi dokumentumban

esetlegesen  e16fordu16  pontaJansagb61,  va涯

szuks6gcss6gb61 ad6d6 sziks`ges iladat e

t6bbletk61tscgcl aJanlatk`め altal tё rt`n6megtdr

J61 巧

“

latk`r6 Jtal irisban drenddt,

szcrz6dёskOt6st kё vet6en elkё vctctt hib`kb61, illewe vis maiorb61 ad6d6 tObblctk01ts6gek,

tOvabba a Kbt― ben mcghatをozott csetek k6rめcn felm昴nh esetlegcs k61scgek Aimlatk`r6

azonban ilh～ ia az」 加lattcv6k■ gvdm6t.hogv czcn eSetckben is a Kbt― bcn foJahak szeHnt

kell eli6rni

I.2.KIEGESZITO TAJEKOZTATAS KERES

Amennylben a gazdasagi szerep16 r6szё re a Kё zbcszerz6J Dokumcntumban,valalllint

aZ elarast me」 ndi6 FelHv6sban foglJtak nem egy`ndmtek,ncm宙 lagosak.frasban k6rhct

aZ AJhlatkё r61ol kttgeszft6可
`kozta`stA kicgcszft6向 6ko2勉taSSal kapcsolatban ttanlatk6め rogzlteni kivanJa az dabbiakat:

B`Πncly gazdas`gi szcrep16,aki az adott kё zbeszcrzё si elJ`risban aJanlattcv6 1ehet― a

Kbt 56§―

`banお
glaltaknak megfcLben― a mcgfeLЮ 勾狙lattё tCl`rdckё ben az elを

`Stmcglndit6 felHv`"all,valamint a k6zbeszerz6si dokumentumban fogldtakkJ kapcsolatban

frisban kicgё sがt6(6■elmez6)衝ёkoZtatlst k6rhct az巧 血latk`r6nevё bcn cJを 6 szcmdyt61 A

kicgcszft6 tttё kOZtat`st a k6r6s be6rkcz6s6t k6vct6cn ёssze■ hatをid6n bclil az alanlattcv6

megatta a Kbt H4 § (6)bckeZd6Sbcn foglaltak ngyclcmbev61e16vcl A kicgё szit6

埼ёk。′at`J az巧
`niatk6ronek csak akkor kdl megadnh,ha a ttё

kO五江as ck6sがにsc Os

翼墾1纂11顆聾馳[:li醍鰭換零壽[亦犠
bckczd6sben foglahak szcHnt az AJinlatt6teli ha伍五d6meghosszabbit`血ak lehct6sёg6vcl A

gazdasagi szercp16 kiZr61agos fcld6ss6gc,hogy a kieg6szit6 tttkoZtatisra vonatkoz6

k6rclmck id可

`ben meg6rkczzcnck fax vagy k6zbcsit6`Jan az村

加latk6r6 cimOrc

A v`laszokat(kicg6SZft6 taJёko2tattSt)valamenny1 6rdek16d6 gazdasagi szercp16

Cg,dCJilCg,kieg6szit6 t勾 6koZtatas fOnn勾 あ an,fraqban kapJa meg A kieg6szit6 t巧
`ko血

伍S

k6zbesiteinck min6stl,ha az 6rdck16d6 gazdasigi szcrcp16 a kicg6szit6可 6koztatist tclefⅨ

vagy e―mail`Jtt mCgkapta



I.3.AZ AJANLAT ⅣIODOSITASA

勾 inlattev6 az ttadattadi h江

“

d61可韻 ag m6doSthtta vagy VOnhaJa宙 SSZa

attlatat

I.4.AZ AJANLATTAL KAPCSOLATOS EGYEB KOVE

eljdrrist megindit6
meghatiirozott

I.5. VONATKOZO TOCSZE,EALYI RENDELKEZfS, TOVABBI T NNEIXTZES

Az eljrirrist megindit6 felhiv6sban 6s a K6zbeszerz6si nem szerepki
(Kbt.) hat6lyos

Az ajinlathoz csatolni kell az

dokumentumban, valamint a Kbtben
igazol6sokat.

kerd6sekben a ktizbeszerzesekrol sz6l6 2015. dvi CXLIII.
rendelkez6seit kell alkalmazni. Az eljri,r6st megindit6 felhivris 6s a

egyiitt kezelendci. de amennyiben az eljiir6st megindit6 felhiv6s ds

kdzdtt bdrmilyen elt6r6s mutatkozna, abban az esetben az eljrirrist

a kozbeszerzbsi
nllatkozatokat,

i Dokumentum
i Dokumentum

fclhivisban

fOJJtak az irmyad6ak

A kOzbeszerz6si clを
`S Crcdm6ny6r61 sz616 0sszegcz`st az 

村加lakё r6 a Kbl

vonatkoz6 rcndelkezё sei szcHnt valatncnnyi aanlatcv6 r6szOre egyidclilcg fo」 a mcgktldCni

16 ADASVETELISZERZODES
|

A k6zbcszcrz6si dokumenturn mcllё klet6t kё pez6 Ad`sv6teli szerz6d6st az aJanlathoz

nem kdl csatdH Aiinh"ev6nek arra vonatkoz6an kdi nvⅡ atkoznin.hogv az Adisv`teL

szerz6d`st viltoztatis n`lkil elfogadia.

I.7.KOZOS AJANLATTETEL

T6bb可 狙lattev6 k6zё sen is tehet attlatot Kё zOs可狙lattacl eset6n cLgend6,ha az

aJ老廿Jattev6k egylke veszi at a K6zbeszerz6si Dokumcntumot K6z6s aJaniattacl cset6n a

nyertes kOzOs aJanlattcv6knck cgyuttes 6s egyetcmleges fclc16ssegct kcliv411alniuk a szcrz6d`s

tCtCSit6Sё ё

“

 Amennyiben kё zOs aJhlatt`telrc kenl sor, a鳳 or aJanlatcv6k kё telcsek

bccsatolni cgンmis k6z6tti megallapodisukat crcdetiben vagy hitclcs misolatban, arncly

legalabb a kovctkcz6ket tartalinazza:                                |
― Aza」 anlat tをgyat;

― A kOzOs司
`JtteV6k megncvcz6st 6s a kё

z5s ttanlattev6k ta画 面t ICёgn6v.szё khcけ )

―  A kOzOs alanlattev6k vezet6 tattanak mette1016s`t:             |
‐  A kё zOs ttanlattev6k k`pviselct`rc Jogosult rncgnevez6s`t.valalnint a   r6szき e  adott

配 ghatalln颯

  鱚
鍬 Ъ薔 重

糧
雉

岬―  A kOzOs aJanlattcv6k egyctcmleges fcl

tetCSit`Sёre amcnnyibcn,mint nyertcs k

―  A kё zOs aanlattev6k sz`m16z`si ren街
`:zbeszcrz6si el`rassal kapcsolatos hataskё rok_ Kё zOs aJanlattcv6 tattai kё Zott, a k《

bemutatisit,

― A szerz6d`s tclcsi6SC VOnakoz`siball a kOzOs巧
`niatte、

6k kOzё ttl iladttok

mcgosztisinak ismertctOsa;

A kё z6s aJanlattcv6k mega‖ apodisanak az alabbi kovctelmё nycketis ki kcn e16gitenic:

‐ Felttggcszt6(hatalyba l`ptct6),illCNe bont6 felt`tci n`lklli:
―  A szcrz6d`s hatalya bc`‖ tinak vagy mcgszint`nck valalllcly id6ponthoz kё 16sc n61kili,

tov`bb`;
|



- Harmadik szem6ly beleegyezfls|hez, illetve hat6srig j6viihagyrisrihoz val6 k6tese n6lkiili
a kdzds ajrlnlattev6k valamennyi tagiriLnak az alfliris|val hatalyba kell l6pnie.

I.8.AZ AJANLATOKKAL KAPCSOLATOS KOVETELMENYE

Az Aj6nlatot az Kdzbeszerz6si dokumentumban kdziilt formiban 6s

hogy aj6nlatatartalommal magyar nyelven kell benyujtani. Az ajriLnlattev<i felel
megfelel6 alakban 6s id6ben keriiljiin benyujtasra. Amennyiben brirmel ajinlat a benyfjt6si
hat罰d6n61k6s6bb 6rkeJk az elを

`st mcgindft6 fclhivお
ban cimre azzal

kapcsol江 ban勾 狙 laよ

`r6a Kbt 68§
(6)bekeZd6SC alapJ“ j`r

巧缶latk`め 6Ⅳ

`nメ

elennё 町1lv加埼a

6s azl az ajrfurlatot

Az aj6nlatot egy eredeti 6s az eredeti aj6nlattal mindenben elektronikus
form6tumri p6ldinyban pld. pdf. kiterjesztdsben CD vagy DVD t6n kell benyrij tani.

Az ajrinlat minden oldaliit oldalsz6moziissal kell ellitni.

I‡鮮」轍排1111]脚麓熙如脳1轟壇暴棚露
hitcleslwe kell lez`ml,cs az al`bbi fcliratot kell feldhtctni raJta:

勾
`Jtt a,,ν

ノ′jv′ね
“
ブィスマ1,z″

“
ιηら‐z′″お′"″ζ〔rソ′,′″θ56イf6-234″―θ′′9 bοSZ`″

`S″ 0″OStt SZ`“ 所筋zル sz′″おブιしdrdSbα″ず,,CS4κ BIZθttS4GL4G BO力 %430"

A bcszerz6s azonosit6t az aJ`nlaton 6s valamennyl ― az e」をaShOZ tartoz6 -

dokulnentulmon fel kell intctni

Anlennylben a papir alapon bcnメ Jto■ p61dtty 6s az clcktronikus fonnitumban

bcnyuJto■ 可缶1江i p61d“ yok k6z6■ clt6“s vall,az attl江にr6a papfr alapon benyttto■

p61dttyt tё kinti iranyad6nak

A kёzbeszerz6J domentumban szercメ 6n,1江 kOZatmintよ aゅ t57§ (1)bCkCZd6s

b)pOntJa J輛 狙 可in10■ mintよ Az可如do■ mintよ hasznalata ncm tttllcZ6,dc amlo・

I。9.AZ AJANLATOKKAL KAPCSOLATOS HIANYPOTLAS,
KERES

FELVILAGOSITAS

Az ajrinlatok elbir{lasa sorfir az ajrinlatk6r6 iriisban es a t6bdi ajAnlattevo egyidejri

6rtesitdse mellett, hatririd<i megadrisiival hiri,nyp6tlast 6s felvi liigositdst k$rhet az ajanlattev6tol a

Kbt. 71. $-a alapj6n.

I.IO. AZ AJANLAT NESZTXfNT BENYUJTANDd IGAZOLASOI!
NYILATKOZATOK JEGYZEKE

- Felolvas6lap - Kiegdszitd Kdzbeszerz,lsi dokumentum l. sz. melldklet;

- Tartalomjegyz6k;

- Nyilatkozat az eljtrist megindit6 felhiv6s 13.) pontja szerifrti kizriro okokr6l az

ajiinlanevti vonatkozesaban - Kiegdszit6 Kdzbeszerzdsi dokumentum J. sz. melldklet:
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- Nllatkozat az eljArlst megindit6i felhiv6s 13.) pontja szerinti kizrir6 okok6l az

alv6llalkoz6(k) vonatkoziis6ban - Kiegdszitd Kdzbeszenisi dokumenlum 3 sz.

mell6klet;

- Nyilatkozat az eljiritst megindit6 felhivris 13.) pontja szeriirti kizdro okokr6l az

alkalmassiig igazoldsaban r6sztvev6 mAs szervezet vonatkopdsiiban - Kegdszit6
Kdzbeszerzdsi dokumentum 3. sz. melldklet:

- Az eljiiriist megindit6 felhivris 14.) pontjriban eloirtak szerinti - Pl I pdnz0gyi-g azdasAgi

alkalmass6gi kdvetelm6nynek val6 megfelel6sre vonatkoz6 nyilatkozat

- Az eljrirrist megindit6 felhiv6s 14.) pontja szerintr - M1) miiszaki-szakmai alkalmassiigi

k<ivetelm6nynek val6 megfelelesre vonatkoz6 nyilatkozat

- Az elj6rrlst megindit6 felhivris 14.) ponda szerinti - M2) miiszak if szakmai alkalmass6gi

kdveielm6nynek val6 megfelel6sre vonatkoz6 nllatkozat

- Kapacitast nyijt6 szervezet igenybevetele eseten a kapacitiisait rendelkezesre bocsdt6

szeflezet olyan szerz<iddses vagy el6szerz6ddsben vdllalt kdtelezettsegvdllal:isdt

rarralmazo okirat, amely aldtdmasaja, hogy a szerztidds tefjesitdsdhez sziiks6ges

eriiforriisok rendelkezdsre dllnak majd a szerz6d6s teljesitesdnek ldotartama alatt.

- Az eljirist megindit6 felhivris 21. g) pontjriban et6irtak szerint ll6ir6si cimp6lddny(ok)

vagy iigyved Sltal ellenjegyzett aLlir6s minta(k), sziikseg eseten r{eghatalmaz6s(ok)

- Az eljdrist megindit6 felhivris 21. g) pontjriban eloirt nyilatkozat a nemzeti vagyonr6l

sz6l6 201 l. 6vi CXCVI. ttirveny ritlithat6 szeNezel fogalmdra vonatkoz6 felt6teleknek

val6 megfelel<is6 grol- Kiegdszitd Kdzbeszerzisi dokumentum 4. szdm mel16klet

- Az eljrlrdst megindit6 felhivris 21. g) pontjriban el<iirt K<itelezo nyilatkozatok-

Kiegiszitd Kdzbeszerzisi dokumentum 5. szdm mell'lklet

- Amennyiben Ajrinlattevo nem a megajrinlott termdk gy6n6ja. a gydLrt6 6ltal kialliton
forgalmaziisi jogosultsrig6t igazol6 hatirozat milsolati p6ld6nya.

- Magyar nyelvri termekleir6s. amely tdbbek kdzdtt lartalmazza a megajilnlofl termdk

term6kk6djrivcikksz6m6t, pontos megrevez6s6t, kiszerel6si/csomagoliisi egys6g6t, a

dobozonk6nti nett6 6s brutt6 iirat.

r.lr. A KBT. 6e. $ (4)-(6) BEKEZDfS SZERINTI FELITiVAS ALAPJAN

BENYUJTANDO TCAZOIASOX:

- Az Ajrlnlatt6teli felhiv6s 14. pontja szerinti, P t ) P'rnigy'r-gazdasiigi alkalmassrigi

k6vetelm6ny igaz olisa' pinz ggti int izmdnytdl szdrmazd ryti latkozot :

- Ajanlatt6teli felhivds 14. pontja szerinti M1) Miiszaki- szakmai alkalmassiigot igazol6

dokumentumok -1SO

- Ajanlatt6teli felhiv6s 14. pontja szennti M2) Miiszaki- szakmai alkalmass6got igazolo

dokumentumok -R e fe ren ciaigazo I ds

\
Budapest,2016. i1 . i '^

靡 1■灘‐



II.  FEJEZET

PIUSZAKI KOVETELPIENY

,,ⅣIulti、itamin k6szim`ny beszerz6se"

Szavatoss6gi id6l. az ltadis-ittvdtelt6l szrim(tva minimum 2 6v.

Kiszerel6s/csomagoliisi egyseg: maximum 45 darab/doboz, lablella, kapszula,

1696tabletta.

Szerz6d6sszerii teljesit6s biaositiisdra szolgiil6 kdvetelm6nyek:

- a teljesit6s egyszeri megrendeles alapjrin tdrt6nik

- Csomagol6s: s6rtl6smentesen

- a szlllitis k6lts6gei az elad6t terhelik

Megnevez6s
Minimum

mennyis6g (mg)
Minlmum RDA

(°/o)

Vitaminok

renitol vagy B-

karotin
0,5 62,5

tiamin 100

nbonavin 1,4 100

iaCirL/nikOtinamid 16 100

pantot6nsav 6 100

folsav 0,2 100

cianokobalamin 0,001 40

kolekalcifcrol 0,005 100

o-tokoferol 12 100

Asv6nyi anyagok

kalcium 200 25

foszfor 150 21

magnezlurn 100 26

cink 10 100

j6d 0,1 65
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III. FEJEZET

MELLEKLETEK
AJANLOTT(NYILATKOZAT)MINTAК

|

C6gszcru alairis

l szlコni mel16klct

FELOLVASOLAP

Aj6nlattev6 neve:

Ajanlattev<i cime:

Aj rinlattevo el6rhetos6ge (telefon, telefax, e-mail cim) :

Kapcsolattart6 neve, telefonsz6ma, e-mail cime:

Aj6nlat:

Trlrgy: Multivitamin k6szitm6ny beszerz6se

Azをat igy kell mcgadni,hogy az tartalttazZOn mindcn j力 m16kos k61ts6get,iggetlcnil

atmak お1111勾 at61 ёs おrrおま61(pl VAM, k■ 16nbёz6 dtak ёS llCt`kek_szaniぉ ,

tartozよok,stb)                          |

Megnevez6s/Term6k neve

N€tt6 egys6gdr
(FU

tabletta/kapszula/
rdg6tabletta)

AFA IFt)

じrutt6 egysegar

(Ft/

thbletta/k,pszula/

rig6tabletta)

Multivitamin
tabletta/kapszula/riig6tabletta

Term6k neve



2 sztti mcl16klct
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VevS:

Kdpviseli:
Cime:
(Postacim)
Telefon:
Telefax:
Ad6sziima:

Pdnzforgal mi j e I zo szima:

Elad6:

K6pviseli:
Cime:
(Postacim)
Telefon:
Telefax:
Pdnzforgalmi j e I zo szitma'.

Ad6sz6ma:

SZERZODESИ二∠Ⅳy/4r

Ⅱonv`del面 Mhiszt`Hum V`dllemgazdasigi
Hivatal(HM VGH)

(1。vabbiakban:Vev6)

i;::棚話鍛 l讐鴛11135‐ 37

1駆£器・̈
Z I

(1)433‐ 8007

15714015-2-51

10023002-01782446-00000000

(tovdbbiakban Elad6)

PREAMBULUM

A jelen Adasvdteli szerz6dds l6trejStt a Felek koz6tt. a vev6 6ltal a 201 5. dvi CXLIll.
trirv6ny 115. $ (1) bekezd6s alapjan ..Multivitamin k6szitm6ny beszerz6se" tdrgyban nyilt

eljriras szerint lefolyatott eljrinis ajrlnlart6teli felhivrisa. miiszaki leiriisa. szerzod6sten'ezete,

valamint a nyertes ajriLnlat alapjan, az alulirott rrapon az alebbi feltetelekkel.

l. A szerz6d6s t6rPSra

l.l.Jelen szerzod€s alapjan Elad6 a jelen szerz6d6sben ds annak l.lsz. elviilasAhatatlan

melldklet6t kdpez<i miiszaki leinisban (tovribbiakban: Miiszaki leirds) r6szletesen

meghatdrozoft feltetelek szerint a 1.2. pontban meghatdrozott term6kek dtaddsara. a Vev6

a tirmekek iitv6tel6re, valamint a 2.1. pontban ldgzitett v6tel6r Elad6 r6szdre t<irten6

megfi zet6s6re k<iteles.

I .2.A2 ittad sra keriil6 termdkek:

A nyertes ajrinlat alaPj6n.

2. Az ellenszolg6ltatis iisszege

2.1.A Felek megiillapodnak abban. hogy az Elado szerzod6sszeni teljesit6s esetdn .... azaz

.... forint vdteliiLrra jogosult az al6bbiak szerint:



Brutt6 egys6gir (FU
tablettr/kapszula/r{

96tablefta)

Megnevez6s (kiszerel6si
egys6g feltiintet6s6vel)

Nett6 ews`gir(Ft/

tabletta/kapszu18/ri

g6tabletta)

AFA ct)

Mennyis6g
(doboz)

AFA(Ft) Brtltt6   を

(FtrdOboz)

Megnevez6s
(kiszerel6si
egys69
feltiintet6s6vel)

Nctt6      ar

(Fυdoboz)

Az 6r tafialmaz minden j6rul6kos k<iltseget, fiiggetleniil annak formdj6t6l 6s forrris6t6l

Ol. VAM, kukinb<iz<i dijak ds illet6kek, szillitas, tartozekok, stb.).

3. Teljesit6sihat{ridd

3. I .Teljesit6si hatririd<!:

A szerzoddskdtdst<il sz6mitotl 60 naptifu:i nap.

Eloteljesites 6s reszteljesites biztositott.

3.2. A tetjesites tdnyleges idopondakdnt a szillit6levdl vagy iitadiisr-iitv6teli jegyzokrinyv

datumiit kell tekinteni.

4. Teljesit6s helye

4.1 . Teljesit6s helye: MH Eg6szs6giigyi Kdzpont

I I 83 Budapest XVIII., Tiinde utca, hrsz. 01376#.

5. MinSs6gbiztositisi kiivetelm6nyelq aterm6kekitadfs-6w6tete

5.1. A szerzod6ssel kapcsolatos katonai minos6gbidositrlsi feladatok. kfitelezensdgek, jogok

Jelen Szerz<idds kdvetelm6nyei rillami min6sdgbiaositas hatdlya ald tartoznak, a Magyar

Honv6ds6g Logisztikai Krizpont Mtszaki Atvev<i 6s Vizsg6lati Osztrily (a tovribbiakban MH
LK MAVb) k6pviseldje. minr a magyar Allami Minos6gbiztosit6si Szervezet, jogosult a

min<is6gbiaositiisi kdrd6sekben a Vev<i kdpviselet6re.

Aw6teli feladatok szab6lyai

A termdkek min6sdgi iitv6telet az MH Eg6szs6giigyi K6zpont sakemberei vegzik a

beszdllitris alkalmrival.

6. Term6kazonositisikiivetelm6nyek' kodifikici6

6.1.Elad6 NCAGE k6dja:
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Ha aZ可制 att6teli szakaszban az Elad6 nem rendelkc」k NCAGE"ddal,a szerz6d6s
alttMstt kOvct6 10 munkanapon belil szolg`ltasson adatot a NATO Kereskedclmi 6s

Konnhyzati C`gk6d kiad`s■oz Az adatszolgaltatisl10z sガks6gcs forrna nyomta"“ y6s
kit61t6si itmutat6 MH LK MAVO r6szё r61 szcrczhct6 bc

A sz`1liand6 tclll16kckr61 a "Kodinkぉ i6s zを ad6k‖ szeHnt szolg1ltasson adatot a

羊椰 欝 1璽ittPL胤鯛躙 選鳳
T島

紹綿

Kiil{iildi ry6rtminy eset6n:

Gyrlrt6 adatai (n6v, cim, telefon/ NCAGE, ha van)

Szerz6des
szerilti

foly6sziim

Szerz6des
szerinti

megnevez6s

Cikksz5m
(az a szlm
amelyet a

gyirt6
azonosit6sra

haszn6l)

NATO
Rakt`d

Sz6m

oSN),ha
ismcrt

Megjegyzds

R6szletes
megnevezds

Az adatszolgiitatiis preferrilt form6ja a Microsoft Excel adatt6bla elektronikus formdban. A
file n6v: NCAGE(vagy az Elad6 neve)_szerz<iddsazonosit6("/" karakt+eket "_" karakterre
cser6lve).xls. Az Elad6 felel az alvrillalkoz6i riltal elodlliton termdkek adatszolgaltata,saert is.

A kodifik6ci6s adatszolgrlltatiis teljesit6s6r6l sz6l6 igazolls u 
"rilrlifiro, 

csatoland6,

kifi zetes6nek felt6tele.

Hazai ryfrtmfny eset6n a k6vetkezdvel eg6sziil ki.

Az adatszolgirltalirs r6sze m6g a jellemz6 techikai adatok cikksziimonk6nti bontiisban.

Minimum adatok: meret, srily, szin, sz6llithat6srig, funkci6k, jellemz6 mriktid6si

param6terek.

7. Fizet6si felt6telek, a teljesit6s igazolisa

7 .1.A Felek megiillapodnak abban, hogy Elad6 teljesit6se

szerz6d6sszeninek, ha az Elad6 a 2.1. pontban felsorolt, a miiszaki

term6keket a 4. pontban meghatiirozott hatarid6ben iladja 6s az 6t

okmriny aliirrisra keriilt.

'|.2.Elado a szlmlltJrbszsz6mlit egy eredeti 6s hiiLrom m6solati a vonatkoz6

jogszabdlyi eltiirrlsoknak megfelel6en illitja ki, az 6.ltalinos forgalmi l sz616 2007 6vi

CXXVII. tdrv6ny 163. $-ban foglaltak figyelembe v6tel6vel. A sz6llit6l

igazol6s minden esetben, valamint a kodifikrici6s adatszolgiiltatiis teljesi

a szimla kidllit6sd'nak felt6tele 6s egyben kdtelez6 mell6klete.

, a Megfele16s6gi
sz6l6 igazolis

akkor  tckinthet6

1cfrisnak mcgお le16

dis_atv6tclt igazo16

tartalmazza a
adatait

7.3.Elad6 szimlllat rlszszfunl6ja a jogszab6lyi el6ir6sokon tul minden

szerz6d6sazonosit6t, a szerz5d6s tArgy6t 6s Elad6 jelen szerz5d6sben

Ennek hiriny6ban kieg6szit6s c6lj6b6l a sz6ml6t a K6ltsdgviselti di a kibocsat6

r6sz6re, amely esetben a fizet6si hatririd6 a szab6lyszenien benyrijtott gzdmla Kdltsdgvisel6

6ltali befogadrisrinak napjat6l szrimit6dik, igy a Kdlts6gviselo k6sedelme ikizirt.

7.4.A sz mlAthl,szszdmllt a K<ilts6gvisel<i nev6re 6s cimdre ki6lliwa" a Kdltsdgvisel6 cim6re

kell eljuttatni. A szerz6d6s Kciltsdgvisel6je:

MH Eg6szs6giigl Kdzpont



Cime:
Kepviseli:
Telefon:
Telefax:
P€nzforgalmi j el zosz{ma'.
Ad6azonosit6 szrirna:

1134 Budapcst,R6bcrt Karoly陥  44
Szab6 1s"`n vezёめmagy
+361465‐ 1800
+361465-1850
10023002-00290469
15714163-2-51

75A21 pont szenni vё telを at a Kёhs`riSC16 az Elad6 sZml劉 mak r6szszamttinak
k`zhca`teに161s力m■o■ 30 napon bdu utata at az Elad6 jden slerz6dOsbcn metteldt

banksz`面 l勾 をa a P01g`ri Tё Ⅳ 6nykё nyvrol sz616 2013 6宙 V tёⅣ6ny(a tOVabbiょ ban:Ptk)
6:130§ (1)―(2)bckcZd`S`bcn foglaltaknak megfele16cn,a MAK izct6si szab`lyai szennt
Vev6 hivatkozik az A■ 36/A§―ra

7.6.A Kbt. 136. $ (1) bekezddse alapjdn Vrillalkoz6 v6llalja, hogy

a) nem frzet, illetve szimol el a szerz6d6s teljesit6sdvel dsszeffiggdsben olyan
krilts6geket, amelyek a 62. $ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
felt6teleknek nem megfelel<i tArsasdg tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek
ad6k6teles j6vedelm6nek cs6kkent6sere alkalmasak;

b) a szerzodl.s teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t az

ajdnlatkdr<i szAmfua megismerhet<iv6 teszi 6s a 143. $ (3) bekezd6se szerinti
iigyletek6l az ajrinlatkdr<it haladdktalanul 6rtesiti.

8. Szavatossig

8.1 .Elad6 a teljesitds idripontjdt6l sz6mitva . . .. 6v (minimum 2 6v) szavatossrigot vrillal.

9. A kiitb6r 6s a k6sedelmi kamat

9.l.Elad6 a Ptk. 6: 186. $ alapjrin, a 9.2. - 9.7. pontokban foglaltak szerint kdtb6rfizetesi
kdtelezetts6get viillal.

9.2.Amennyiben az Elad6 a szerz6d6sben viillalt k<itelezetts6gdt olyan okb6l kifoly6lag,
amely6rt felelos. k6sedelmesen teljesiti, rigy k6sedelmi k6tbert kiiteles fizetni, melynek
m6rt6ke a k6sedelmesen szellitott r6sz nett6 v6tel6rdnak 0,3V:o-a lnafl. A k6sedelmi kdtb6r
maxim6lis m6rt6ke a teljes nett6 v6tellr I 5%-a.

9.3.HibAs teljesit6s eseten az Elad6t a k6sedelmi kritb6r m6rt6k6nek megfelel6 m6rt6kii
kritberhzet6si kdtelezetts6g terheli, melynek idritanama a minrisdgi kffogrls bejelentds6tol a

Vevrih6z kifogristalan min<is6gben tdrt6nci teljesit6s6ig eltelt idri.

9 4 A k6scdelmi 6s

k6telezetts6gc a161

11 11111lU3じ じυ01l ιυ ltCllυ lCIJCDlι●。5■ 3 CItClι luυ       l
|

a lllbas tetesit6J k6tbtt izctese ncm menteSI貶 Elad6t a tetCSt6J

9.5.A Vev6 jogosult a szerz6d6stSl eldllni, illetve felmondani a amennyiben az

Elad6 teljesitese a villalt teljesit6si hatarid6t legal6bb 30 nappal Elad6 hib`s

teljesitds eseten a fenn6ll6 kdtelezetts6g6nek a rdszdre meghat6rozo hattd6n belil nem

tesz eleget, vagy a szerz6d6sb<il fakad6 egy6b k6telezetts6g6t sril i. Ezekben az

esetekben, toviibbii ha a szerz<id6sben villlalt kcitelezetts6g az fclrOhat6 okb61

meghirisul, a Vev6 meghirisul6si kdtb6ne jogosult. melynek mdrt6ke a teljes nett6 v6telar
20oh-a.

9.6.A kdtbdrt az Elad6 a Vev6 iiltal ktilddtt felsz6lft6 lev6l alapjrin. annak kdzhezr'6tel6t<il

sziimitoft 30 napon beliil k6teles megfizetni.

9.7.A Vevo kcitbdrig6nydnek drvdnyesit6se nem zArla ki a szerziiddsszeg6sbol eredo egydb
igdnyek drvdnyesitdsenek lehet6s6g6t.

Srilyos szerzod6szeg6snek min6stl kiildnrisen:
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o Elad6 vagy Alv6llalkoz6ja megs6rti a szerz6ddsben meghat6rozott titoktart6si
k6telezetts6get;

. Elad6 megszegi a szerz<iddsben a kdzeli hozzAtartoz6 szeruodds teljesitdsdbe

val6 bevonrls6ra vonatkoz6 rendelkez6st:
o Elad6 a Vev<i inisbeli engeddlye ndlkiil m6s Alv6llalkoz6t vesz igenybe;
. A szerz6des teljesit6se sorin deriil ki, hogy Elad6 u- ajriLnlatt6tel, illetve a

szerz6ddskrit6s soriin ldnyeges k6riilmdnyrtil, tdnyr6l val6tlan vagy hamis

adatot szolgaltatott;
. Elad6 szerz<id6sszeg6st kdvet el, ds a szerzoddsszegdst az arra tdrteno

tdbbsz<iri felsz6litris ellendre sem sziinteti meg, vag) ism6tl6doen hasonl6

szerztiddsszeg6st kiivet el.

9.8.A k6sedelmi 6s a hibris teljesit6si kiitber megfizet6se nem mentesitl az Elad6t a teljesites

kdtelezettsege alol.

9.9.A k6tb6rt az Elad6 a Vev6 6ltal kidllitott felsz6lit6 levdl alapjdn. dnnak kdzhezvetel6tol

szilmitott 30 napon beliil k6teles megfizetni.

9.10. Abban az esetben. ha a K<ilts6gviselti jelen szerz6d6s 7'5. podtjriban meghat6rozott

hatririd6hriz kdpest k6sedelmes fizetdst teljesit, a ki nem fizetett szdmla (isszege utan az Elado

rlszerc a Ptk. 6:155. $ (1) bekezddsdben meghatifuozott mertekti lidsedelmi kamatot 6s

behajt6si k6ltsdgAtalinl k6teles fizetni. Az Elad6 k6sedelmi kamatanak 6w6nyesit6se

c6ljrib6l szrirnl6t 6llit ki a K<iltsdgvisel6 nevdre 6s cimdre. Elad6 a behajtesi k6lts6grital6nyr6l

sz6l6 2016. 6vi IX. t6rv6ny szerint behajtrisi kdlts6grital6nyra jogosult.

10. Akad6lykiizl6s

10.1. Ha a szerzodl Felek valamelyike el6reldthat6lag nem tud szerz6ddsszeri.ien

teljesiteni, kdteles a mrisik Felet az akad6ly felmeriil6se idtipondriban. annak megjel6l6s6vel

haiad6ktalanul, de legkds6bb 48 6rrin beliil iriisban d(esiteni az akad|ly jelteg6nek. illetve

viirhat6 megsziindse idejdnek feltiintet6s6vel.

10.2. Akadalykdzl6s a fenti felt6telek mellett is csak rigy fogadhat6 el, ha annak a m6sik f6l

igazolt rudomrisara j ut6sa megeki zte az akadllyozott fetadat vdgrehajtrisi hataridejdt.

10.3. Nem minostil akadrilynak az akadrilyk<izlo f6l 6ltal az [6nlan6tel, vagy a

szerz6ddskdt6s id<ipontj6ban mrir ismert, olyan - teljesitest befoly6sol6

kiirtilm6ny, melyet az akadrilykiizl6 f6l tudomrisa ellen6re, a telj t6s param6tereinek

meghatiiroz6sakor nem vett figyelernbe, vagy an6l a miisik felet nem tii

10.4. Akadrilyk6zlds esetdn az aztkozlo f6lnek bizonyitrisi van.

10.5. Akaddlykdzl6s eset6n a szerzodo Felek k6z<isen d<intik el k<ivetkezm6nyei

visel6s6nek megoszt6siit, felsz6moldsiinak feladatait 6s hatriridej6t'

rdgzitik es a jelen szerztid6shez csatoljdk.

Meg[llapodrisukat ir6sban

|

1 1. Min6s5gi, mennyis6gi kifog{sok

ll.l. A Vevo - a j66lkisi idcin beliil - min6s6gi kifogrist nyujthat be a jelen szerzod6s

alapjrin szillitott eszkoz<ik vonatkozasdban, amennyiben az rendeltetdsszerti hasznrilat. illetve

el6iriisok szerinti t6.rol6s melletl meghibrisodik.

11.2. A Vev<i szakmai kepviseloje j6trillisi igdnyet ..Minos6gi kifogris jegyzoktinyri'-ben

r<lgziti 6s azt a Yevo az Elad6 r6szdre megkiildi. A ..Minos6gi kifog6s jegyzokdnyv"

minimrilisan az allbbi adatokat tarl.almazza:

- a szerzcidds szdma (beszerzls azonosit6);

- a reklamrilt termek azonosit6 adatai;

０
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- j6telhsi idriszak hat6rnapjai;

- a kifogrisolt term6k ew6telt kdveto trirol6sara, kezel6s6re vonatkoz6 adatok (a

felhasznril6 szervezet 6ltali Aw6tel idtipontj4 trirol6si k6riilm6nyek leir6sa tArolAs idotartama,
hasmdlatbav6tel id<ipontja) ;

- a kifogrls tri,rgya (a hib6s mrikddds, megadott param6terekt6l ral6 elt6res, a term6k
6llapotdban bekrivetkezeft viltozits leiriisa, a keletkezds id6pon$6r4 kdriilmdnyeire
vonatkoz6 informrici6k, nyilatkozat a rendeltetdsszeni alkalmaz6sr6l, elbirrls szerinti tarol6si
feltdtelekSl);

- a kifogas rendez6s6re tett javaslat, elvrlrds (csere, a term6k ertdkenek kifizet6se).

1 I .3. Min6s6gi kifogdst a Yevo az 6szlel6s6t6l szimitott legr<ividebb idtin beltil, de

bgk6s6bb az 6sJdё std sz価■o■ 15 nap e■dtdg jde面het be A IMθ″りおそ Jた7Fays

ルクZδたδ4)ν "megkild6s6nck postai ttittiidae a 15 napos ha`Hd6bclncm sttmft bele

I 1.5. Elad6 a ,,Min6sdgi kifogris jegyz<ikdn)'v" vagy ,.Mennyisdgi jegyz6kdnyv"
latot a Vev6vel. aki

szeml6j6t. A kivizsg6l6s soriin a Vev6 6rdekeit a Vev6 mi kdpvisel6je

kepviseli.

11.6. A bejelentett min6s6gi, vagy mennyisdgi kifog6s a Vev6

min6sdgbizositasi, szakmai kdpviselSi, valamint az Elad6 egytttes r6szv6tel6vel tdrt6nik,

melynek eredm6ny6t ..Vizsg6lati jegyzokiinlv'lben, vagy ,.Mennyis6gi kifog6s
jegyz6kony'r,"'-ben rdgzitik, melyet a jelenlev<ik aldirrisukkal hitelesitenek'

H7 A,,Vizsgilati jegyz6kё nw"vagy,,Mcllnブ sёgi kifOgお jegyz6ゅnyv"4p61dttyban,

a szokrisos jegyz6kdnlwi kell6keken tul, az alitbbi tartalommal k6sziil:
- Jelen szerz6d6s sz6ma:

a jegyz<ikdn1'v nyi lv6ntart6si sziirna;

a kifogris trirgy6t k6pez<i termdk azonosit6 adatai;

a vizsghlati m6dszer;
a j 6td1 ldsi 6s szavatossdgi id6szak hatrimapj ai ;

a jegyz6kdnyvben rtigzitett tdnyek vizsg6latrinak

a vizsgiial soriin feltiirt tov6bbi informrici6k;
a kifog6s minositdse, megalapozotts6g6nak,

a kifog6s rendez6sdre tett javaslat.
meghat6rozlsa;

1 1.8. benyujtott kifog6s kivizsgdl6sa, a meghib6sodfs elhrfu-i - a meghib6sod6s
telephely6n. Jogos
megsziintetes6hez

k6zhezv6tel6t6l szdmitott 5 munkanapon beliil kdteles felvenni a

int6zkedik 6s lehet6vd teszi a meghibiisodott, vagy mennyis6gileg

jelleg6t6l fiigg6en t6rt6nhet az iizemeltet6 szervezet, illetve

kifogds eset6n a j6t6lkisi ig6ny kivizsgdl6sihoz, a

kapcsol6d6 sziiliths szervezdse 6s k6lts6gei Elad6t terhelik.

11.9. Elad6 a jogosnak elismert kifog6sok eset6ben kdteles azoknak
jegyz6kdnyvben foglaltak szerinti rendezds6t az annak kelt6ttil

megkezdeni, €s azt azok megsziintetes6ig folyamatosan v6geznt'

11.10. A bejelentett min6s6gi kifogas kivizsgdliisdt kcivet6en ..Vizsg6lAti jegyz6kdnlw' -ben

megalapozailannak min6sitett minos6gi kifogiis esetdben. Eladb - a reklamdci6

uvlsgalesaval kapcsolatban addig felmeriilt igazolt k6lts6geit a K6hd6gviselo megleriti.

12. Vis maior

一　

　̈

　̈

一　

　̈

　̈

一　

一
　

Ａ

term6k mriszaki

kifogdsra vonatkoz6
5 munkanapon beliil

12.1. Vis maior esem6nyek
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Az al6bbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akaratrin kivi.il rill6 - egyik

- kdriilm6nyekk6nt mentesitik a Feleket jelen szerz6dds alapjrin terhelo
Sじ11l felるhat6

otelmeik teljesit6se
al6l, felt6ve, hogy ezen krirtilmdnyek a jelen szerzbdds al6ir6s6t kd j<innek 16tre, illefve
a jelen szerz6d6s aliitis6t megel6z<ien jdttek l6tre, 6m kdvetk - melyek g6toljrik
vagy k6sleltetik a szerzodds teljesitds6t - az emlitett idcipontban m
l6that6k, igy ktil6n6sen:

term6szeti katasztr6fak (villirncsap6s, fiildreng6s, 6rviz,
niz, robbanris, j 6rvriny;
radioaktiv sugarziis, sugirszennyez<id6s;

hurrik6n 6s hasonl6k);

h6boru vagy mris konfliktusok, megszrlllis ellenseges cselekrh6nyek, mozg6sitAs,

rekviriil rls vagy ernbargd;
e. felke16s, forradalom, liiaad6s, katonai vagy

terrorcselekm6nyek;
f. zendiil6s,rendzavards, zavargiisok.

12.2. Vis maior eson6nyek kihatasai

Annak drdekdben. hogy b6rmely vis major esemdny a fentiekkel dsszhafigban a szerzcid6ses

kdtelmek teljesit6s6t akad6lyoz6 t6nyezokdnt felhozhat6 legyen, a jelen szerzod6s

teljesit6s6ben akad6lyozott f61nek irrlsban tdj6koztatnia kell a m6sik felet a fenti kiiltinleges
kdriilmdnyek bekdvetkeztdr6l . Ezt a t6jdkoztat ist indokolatlan kdsedelem ndlkiil kell
megtenni azt kdvetSen, hogy az illet<i szerzod6 F6l felismerte a k6telmek teljesit6se al6l
mentesit6 indokk6nt felhozhat6 kdriilm6nyek felmeriilt6t. A fenti drtesitdsben meg kell
jeldlni a teljesit6s viirhat6 k6sedelmi id6szakrit is, amennyiben ez felmdrhet6 az adoll
pillanatban.

Amennyibar a mentesiil6s indoka megsziinik, rigy err6l a t6nyrtil a m6sik Felet is 6rtesiteni

kell (ir6sban is), tov6bb6 lehettis6g szerint arr6l is triLj6koztatni kell, hogy a mentesiilds

indok6t jelentri kiildnleges kdriilm6nyek miatt k6sedelmes intdzkeddseket mikor
foganatositj 6k.

13. Szerz6d6s m6dositisa, megsziintet6se

13.1. Felek tudomiisul veszik, hogy a jelen szerz6d6s kizrlr6lag

alapjrin m6dosithat6.

13.2. Jelen szerz6d6s kdztis megegyez6ssel, irasban 30 napos

Ptk. 6:212. $ szabrilyainak alkalmaz6s6val.

I megsziintethetti a

13.3. A Felek ir6sban, kdztisen aliirt okiratban rendelkemek a megsziin6s6vel

kapcsolatos elsziimol6sr6l, 6s a Feleknek a megsziintet6sr6l lkcz6 okiratban

meghatSrozott megszrindsi id<ipontig m6g fennrill6 6s teljesitend6

13.4. A szerz<id6st brirmelyik f6l azonnali hatrillyal felmondhatja a f6lhez eljuttatott

irasbeli 6rtesit6ssel, amennyiben a m6sik f6l a szerz6d6sben vdllalt l6n kdrelezettsdg6t
litis k6zhczv6tela

megkiildeni, ha a szerz6d6sszeg6s olyan srilyrl' hogy a s6relmet

tov6bbiakban nem viirrhat6 el a szerz<id6s fenntartiisa.

felsz6litdst nem kell
szenvedett f61t6l a

13.5. A Kbt. 143. $ alaPjrin:

13.5.1.4 Vev<i a szerz6d6st felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerz<id6stol elilllhat, ha:

a) felt6tleniil sztiks6ges a szerz<idds olyan ldnyeges m6dositrisa' amely

eset6ben a Kbt. 141. $ alapjan rij kdzbeszerzesi elj6rast kell lefolflatni;
b) az Elad6 nern biztositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartris6t, YaEy M

ａ

・ｂ

　

ｃ

ｄ

nem voltak el6re
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sulyosan megs6rti, 6s azt nem orvosolja az erre vonatkoz6 ir6sbeli fek

k<ivet6 5 napon beliil sem. A k6telezetts6g teljesit6s6re felhiv6 irasbeli

15



Elad6k6nt szerzodo f6l szem6lydben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s

kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-bart foglaltaknak; vagy

c) az ETJMSZ 258. cikke alapjrin a kdzbeszerz6s szab4lyainak megszeg6se

miatt kdtelezetts6gszeg6si elj6rris indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sdga az

EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljrirdsban kimondta. hogy az Eur6pai

Uni6 jogrib6l ered6 valamely kdteleze$s6g tekintetdben

k6telezetts6gszeg6s tdrtent, 6s a bir6srlg 6ltal megrillapftott jogsertes miatt a

szerz6d6s nem semmis.

13.5.2. A Vev6 k6teles a szerzoddst felmondani, vagy - a Ptk.-bair foglaltak szerint -
att6l elillni, ha a szerzodds megkdt6s6t kdvet6en jut tudomdqira. hogy a szerzodo

f6l tekintet6ben a k<izbeszerz6si eljrirris sorrin kizrir6 ok aflt fenn, es ezelt ki

kellett volna ziimi a kdzbeszerz6si elj6rdsb6l.

13.5.3. A Vev6 jogosult. ds egyben kdteles i szerz6ddst felmondani I ha sziikseges olyan

hatriridt vel- amely lehetOrd teszi, hogy a szerz<idessel 6rinteh feladata ell6trisrir6l

gondoskodni tudjon -, ha

d) a nyertes ajanlattev<iben kdzvetetten vagy ktizverleni{ 25%-ot meghalad6

tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szerirely vagy szern6lyes

joga szerint jogkepes szetvezet, amely tekintet6ben fennrill a 62' $ (l)
bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghat6rozon feltetdl;

e) a nyertes ajdnlattev5 kdzvetetten vagy kcizvetlennl 25%o-ot meghalad6

tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogl szon6lyben vagy

szem6lyesjogaszerintjogk6pesszervezetben,amelytekintet6benfenrrdl|a
62. $ (1) bekezd 6s k) pont kb) alpontj6ban meghat6rozott felt6tel'

14, Kapcsolattart6s

14 1   Kapcsolattart6k a Vcv6 r6szOr61:

A szerz6d6ssd kapcsolatosjogn,htkoZatOk t6tclё rejogosult:

N6v:  Fodor P`ter czredcs,16igazgat6

E‐mal:bcsze17csの hm 2ov hu

Telefonsz価 :(1)433-8015

Vcv6 k6pvisclaC a kiflzct`sscl, mennyisё gi `tv6tcllcl, valalnint

kapcsolatos k6rd6sckben:

Nёv:Szab6 1sWan vcz6r6rnagy

Honvedclmi szeⅣ ezeti MH Eg6szsё」gブ K6zpont

B∞sztas:parancsnok

E‐mail:

Telcfonszam:

zakmai teljesit6ssel

Vev6 k`p宙 sette a mh6sё gЫ五oStiSsJ 6S tcnn6kazonoStassJ kapCso卜 1。 S kёrd6sekbcr

N6v: Bar6th Istvin dand6rtiibomok

Honv6delmi szerv ezet: Magyar Honv6ds6g Logisztikai Kdzpont

Postacim:
Telefonszim:
Fax:
E-mail:

Kapc solattart6k Elad6 16sz6rol:

N6v:
Beoszt6s:
E-mail:
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Telefonszim:

N6v:
Beosztiis:
E-mail:
Telefonsz6m:

14.2. A szerzod6 Felek rdgzitik, hogy egymris kdztitt minden nyilEtkozatot vagy egy6b

6rtesitest ir6sban, sziiks6g szerint t6rtivev6nyes levdlben, e-mailben vfgy telefax fdan kell
megkiildeni, amely akkor tekinthet6 szabdlyszertnek, ha az a kapcsolattart6 szemdlyek

reszere k6zbesitett6k. Az 6rtesit6s akkor vrilik hat6lyossri, amikor azt a cimzell igazoltan

etvette.

14.3. Az e-mail vagy telefax fdrin tdrt6n6 k6zbesitds eset6n a nyildtkozat vagy drtesit6s

akkor vrilik joghatdlyossri, amikor a cifizell. aA igazoltan k6zhez vefie: an6l automatikus

vagy kifejezett visszaigazol6s &kezett.

14.4. Siirg<is esetben sz6beli kapcsolattartrisi m6d is megengedett, anlennyiben az ertesit6s

I munkanapon bel]d/l a 14.2. pontban meghat6rozott m6don is megklildesre keriil. Ennek

hirinyriban a nyilatkozat a hat6rid6 eltelt6t kdvet6en hatdlltalann6 vrllik

14.5. A t6rtivevenyes ajenlott postai kiildemenyt a k6zbesit6s megkis6rl6s6nek napjaLn

k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az etv6telt megtagadta. Ha a k6zbesit6s az6( volt

eredmenflelen, mert a cimzett az iratot nem vette rit (az a felad6hoz nem kereste jelzessel

6rkezett vissza), az iratot - az ellenkez<i bizonyitrisdig - a postai k6zbesit6s miisodik

megkisdrl6sdnek napj6t k6vet<i titcidik munkanapon kell kdzbesitettnek tekinteni.

14.6. A szenodo Felek megrillapodnak, hogy a fent megieldlt kapcsolaftart6k. a vev6

nev6ben utasit6sra jogosultak 6s a teljesit6sigazol6 szernely6ben vagy adataiban t6rt6nt

villtozisr6l a mrisik felet halad6ktalanul 6rtesitik. A kapcsolattart6k. a Vev<i nev6ben

utasitasra jogosultak 6s a teljesit6sig azol6 szernblyenek vagy adatainak vdltozdsa nem

min6siil a szerz6d6s m6dositrisdnak.

14.7. A szerzod6 Felek meg6llapodnak abban, hogy kiz6r6lag a jelpn szerz6d6s 14.2. -

14.6. pontjaiban meghatiirozottak szerint meglett szerzod6si nyilatkolatokhoz flizodhetnek

joghatrisok.

15. Titoktart6s

15.1. A Felek a jelen szerzoddssel. illetve az annak sorin telj szolg6ltatilssal
jutott mindenkapcsdatosan k01csOn6scn klJdentik,hogy a tctes16S SOr狙

himad6t 6s adatot Ыzalmasan kczdnck ёs meg6Hznek,czeket J m`Jk“ l Cbzct",

"asbcli hozz勾

加 16Sa hMnyあ an nじ 11l hozzak nyliV“ ossagra vagy halllladik

szemely tudomrlsara. Elad6 a birtokaba keri.ilt informaci6kat kizdrolag a jelen werzod6sben

meghaiarorott feladatok tetjesit6se 6rdek6ben haszn6lhatja fel. Elad6 ldijelenti, hogy a jelen

.r.L6d6. szerinti titoktartdii kcitelezettseget alkalmazottaival. valamin! a teljesit6sbe bevont

kdzremtkddrikkel is berartarja azzal. ho[y e rendelkezesek betartiis6irt ds betartatiisddrt is

felel6ss6g terheli.

l5.2.AszerzodoFelekrdgzitik.hogyatitoktartdsirendelkez6sekmegszeg6seesetena
vev5 jogosult a jelen szerzod6stol azonnali hatrillyal eliillni, illetve azt felmondani

l5.3.Elad6vdllalja,hogyazirrformrlci6sdnrendelkez6sijogr6l6saz
informiici6szabadsdgr|l sz6l6'201 l. 6vi CXII. tdrv6ny 27. $ (3)-(3a) bekezd6seire

figyelemmel tizleti iitok cimen nem tagadja meg a t6j6koztat6st a jelen szerzodds l6nyeges

t#amarot. Elad6 a jelen szerzod6s aliirriseval tudom6sul veszi. hogy nem min6stil iizleti

titoknak az az adit, amelynek megismer6s6t, vagy nyilvdnoss6gra hozatalit t6rv6ny

kdz6rdekb6l elrendeli.
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16. Zir6 rendelkez6sek

16.1. Elad6 a szeruodds teljesit6s6be alvrillalkoz6kat csak a Kbt. 138. g-6ban foglalt
feltdtelekkel ds kizrir6lag a Vev6 el6zetes ir6sbeli enged6lydvel ronhat be. Eladb az
alvillalkoz6k teljesit6s6ert rigy felel, mintha a tev6kenys6get maga v6gegte volna el.

16.2. Elad6 kdtelezi magiit arra, hogy szerzrid6s teljesit6se sordn nev 6s alvdllalkoz6ja
nev6ben sem jar el a Vev6vel munkav6gz6sre ir6nyul6 j iill6 szem6ly. vagy
annak a Ptk. 8:1 $ (1) bekezd6s 1. pontja szerinti kdzeli hozz tartozit.

16.3. E1ad6 a 35512011. (XII.30.) Korm. rendelet alapjrin eri a Kormiinyzati
Ellen6rz6si Hivatal jogosultsiigiit a szerz6d6ssel 6s a teljesit6ssel
ellentirz6s6re mind sajiit maga, mind alviillalkoz6i vonatkozis6ban.

16 4   Elad6 clismeH,hogy az Allami Smvev6sz6k a 2011 6vi tdrv6ny 5. $ (5)

kikёt6sek

beszerz6seket
et a Vev6n6l

szerepl6 egy6b
elj6rni.

beszerz6si

mint akaratukkal mindenben
Vevti 6s Elad6 ismeri 6s

szerzo{6s mindk6t fdl 6ltali

(vagyonkezekin6l), a Vev<i (vagyonkezel6) nev6ben vagy eljii.r6 termdszetes
szemdlyndl 6s jogi szem6lyn6l, valamint azoknfll a szerzfidb felekndl, illetve amelvek a

szerzbdds teljesitds6drt felel<isek, tov6bbil a szeru6d6s teljesit6s6ben k6zremrikdd6
valamennyi gazd6lkod6 szervezetn6l.

16.5. Jelen szerzrid6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a Felek jogviszonyrira ir6nyad6
jogszabdlyok, igy kiildntisen, de nem kizir6lagosan a k<izbeszerzdsekrdl sz6l6 2011. 6vi
CVIIL T<irvdny, a Polgriri Tdrv6nykdnlvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrvdn)', az iilamhiulutisrol
s2616 2011.6vi CXCV. t6rv6ny, valamint a v6grehajt6s6ra kiadott 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkez6sei az irinyad6k.

16.6. A Felek a szerztid6ssel kapcsolatos esetleges vites iigyeiket tdrekednek targyaldsos

fton rendezni. Amennfben ez nem vezetne eredm6nyre, akkor a jogvita peres riton tiirt6n6
elddnt6s6re a Polgdri Perrendtartisr6l szol6 1952. 6vi lll. t6rveny szerinti bir6s6g

illetekess6g6t ismerik el.

16.7 . A Honv6delmi Minisztdrium 6s a Magyar Honvddsdg akirendeltjeindl bekdvetkez6

bekezd6se alapjrin vizsg6lhatla az Allunhiatartis alrendszereib6l
ds az rlllamh6atart,is alrendszereinek vagyondt 6rint6

szewezeti vdltozisok miatt a jelen szerzSd6s alanyai lovAbbi az

szervezetek - jogut6d szervezetei kdtelesek 6s jogosultak a szerz6dds

16.8. Mell6kletek:

A jelen szerz<id6s elv6laszthatatlan mell6kletdt k6pezi:

1. sz6mri mell6klet - Mriszaki leirds ( lap)
2. szrirnu mell6klet - Term6kkodifikrici6s z6rad6k ( lap)
3. szrirnri mell6klet - Felaj6nlis MH LK MAVO 6w6telre (1 lap)

4. szirni mell6klet - Megfelelosdgi Igazokis (1 lap)
5. szimu mell6klet Atlethat6sigi nyilatkozat ( lap)

16.9. A jelen szerz6d6s egyiitt 6rtelmezend6 a szerz6d6skdt6st

16.1 1 . A jelen szerzod6st a Felek elolvasris 6s 6rtelmez6s utiiLn,

megegyez6t irjak ali. A szerzod6sben szerepl6 felt6teleket

elfogadja. A szerzod6st a felek aliirtisukkal 6rvdnyesitik. Jelen

ct`ras irataival(lgy ktlё noscn:巧罰 att6teli fclhivis 6s armak mcl16klよ ci,dokumcntici6 az

elareis sorri,n feliett t<drdesek 6s azokra adott vdlaszok, trirgyalasi jeg!'zokiinlw(ek), Elad6

ajriLnlata) m6g akkor is, ha ezen iratok nern keriilnek a szerzodeshez csatoldsra.

16.10. Jelen szerz6d6s ... szirmozott oldalt tartalmaz, 6s hat (6) egyrn6ssal sz6 szerint

megegyez6 p6ldrfuryban kdsziilt, melyb6l 6t (5) p6ldriLny vev6t. egy (1) pdldrlny Elad6t illeti
meg.
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al6ir6sa napj6n lep hat6lyba.

Budapest, 2016. Budapest,2016.

Fodor P6ter ezredes
f6igazgat6

Honv6delmi Miniszt6rium
V6delemgazdasigi llivatal

Vev6

A szerz6d6sb<il ered6, Kdlts6gviselore h6rul6 kdtelezetts6geket vrillalom.

Budapest, 2016.

Szabri Istvrin vez616rnary
MH Eg6szs6giigyi Kiizpont

parancsnok
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Miszaki leiris
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2s獅
`mel16klet a…

………………■yl szatllu A“ sv6tcli szcrz6d6shcz

ⅡONVEDELMI ⅣIINISZTERIUM
VTDELEMGAZDASACI IIIIVATAL

TERIIEKKCDDIFIKACIOS ZARADEK

(MINTA)

v`1lal az atala sz`1litott valarnennyl tulll(k

Term6kkodifikrici6s Zhrad6kban (tov6bbiakban: Ziradek)
jogfolytonosak legyenek.

kёtclczctts6gek

2)A NATO Kcrcskedelmi 6s KoHnhyzati C6g K6d NC GE k6d)a NATO
kodiflk`ci6s adatokKodifik6ci6s Rendszerben a gyAnbk, szriLllit6k, v6llalkoz6k illetve a

forr6sainak azonosit6s6t biaosit6 k6d, amelyet a c6g bejegyz6se sze inti orsz6g Nemzeti
ell kezdemdnyemie.

l) Az Elad6 kdtelezetts6get
azonosftrls6hoz sziiks6ges adatok teljes
rendelkezik a c6gazonositrishoz sziiks6ges NATO Kereskedelmi 6s

annak a Nemzeti Kodifikrici6s Irodat6l tdrtdn6 megszerz6s6re, valamint
teljesitdse kdzben a c6g jogrilkisriban bekdvetkez<i brirmely

Kodifikrici6s lrod6ja ad ki. Az NCAGE K6d kiaddsrit a szerztid6 c6gnek

Igdny6t a szerz6ddsben megadott el6rhetos6geken jelezheti annak

cёg 6n`116 bttegy6SSd bir6 1cttwalJata(i)iS kё teles(ck)

amelln,ben ёm16 szerz6dest kё tllek

3) A Zirad5k vonatkoz6sfban adatszolg6ltat6son egy

tulajdonsdg6t, mriszaki adalair tartalmaz6, annak azonositris6hoz

leir6sok 6s/vagy miiszaki dokumentdci6k 6taddsrit illetve a

szabv6nyokra t6rt6n6 utalast kell 6rteni, amelyek alapj6n az adott

azonosithat6. Az adalszolgltatds prefer6lt form6ja a Microsoft Excel

form6ban. A file n6v: NCAGE(vagy az Elad6 neve)-szerz6ddsazonosi

karakterre cser6lve).xls

A Gyiirt6 adatai:

i C6g K6ddal,
hogy a szerz6d6s

viilozAs eset6n a

`frisat kё

vct6en, a

az NCAGE

minden l6nyeges
miiszaki rajzok.

sor6n alkalmazott
egy6rtelmiien

la elektronikus
/' karaktereket " "

szerzriddsben meghatarozott id6ponti g.

Az ig`ny16 k“s6re,az atda me」 cldt e― mail cinlre megk■ 1街tk az Adatbevitcli k6rd6ivct a

c6g vezct`● 6s c16rhct6sёgi adttair61 Vaぉ z`ban az ig`ny16(e― mail Vagy fax fonn勾 昴an)

mcgk01di a kitOitё tt Adatbevitcli k6rd6ivct A kit61tё tt Adatbcviteli k6rd6`v vissza6rkez6sc,

mad az abban szcrep16 adttok sz`mft6gф cs adatbルisban tO■611o rOgzft`se utt a

Kodi■kおi6s lroda kuぬ la az NCAGE K6dot 6s c“ 1可 6kOZttta az lg6ny16t Az NCAGE

adatok bekerilnck a NATO kOzponti kodiflk`ci6s adatbattisaba

Az NCAGE K6d kiadrlsa egyszeri eljirirs. Az ig6nyl6 a kiadott NCAGE K6dot piaci

tev6kenys6g6ben szabadon felhaszn6lhatja. Egy c6get egy NCAGE azonosit, azollban ａ
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Szcrzod6s

szcHnti

foly6sz6m

Szerz6d6s
szerinti

megnevez6s

Cikksz6m (az a szdm

amelyet a gy6rt6

azonosit6sra hasm5l)

NATO Rakti五
Sz`m(NSN),ha

ismcrt

Megjegyz6s/
R6szletes

megnevez6s
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Hazai gyArtas esetdn az adatszolgiiltatiis r6szdt kdpezi m6g a jellemz6 technikai adatok

cikksziimonkenti bontrisban. Minimum adatok: m6ret, srily, szin, sz6llithat6s6g, funkci6k,
jellemz6 mrikdd6si param6terek.

4) Sziiks6g eset6n a term6kek azonositdsiihoz szolgriltatand6 adatokat a Nemzeti

Kodifikrici6s Iroda a k<itend6 szerz6dds triLrgyaban lefolyatand6 egyeztetdseken hatilozza meg.

5) A kiilfitldilnem magyar Elad6 tudomesul veszi, hogy a jelen Ziradekban

meghatirozott brirmely term6kazonositiissal kapcsolatos kerd6sben, ha a bejegyz6se szerinti

orszAg tagja a NATO Kodifik6ci6s Rendszert alkalmazi orsz6gok csopoltjiinak, akkor az adott

orszig Nernzeti Kodifikrici6s hod ja az illet6kes. Minden m6s esetben a Magyar Nemzeti

Kodifikdci6s lroda az illetekes. A Magyarorsz6gon bejegyzett c6gqk vonatkoziis6ban a

Nernzeti Kodifikrici6s Iroda funkci6it a Honv6delmi Minisztdrium Feglverzeti 6s Hadbiztosi

Hivatal illetekes kodifik6ci6s szervezeti eleme liitja el. Jelen Zrira{6kban meghatdrozott

termekazonosit6si c6hi adatokat az Eladb az illet6kes Nemzeti Kodifikrlci6s Iroda r6sz6re

szolgriltatja.

6) Az Elad6 a jelen Ziradlkban meghatirozott adatszolf6ltatrisnak az itltala

alkalmazott alv6llalkoz6k rdszdr<il ttirtdn6 teljesit6sddrt egyetemlegesen (lel.

7) A term6kazonositdsi c6lt adatszolg6lElesra vonatkoz6 szerz6d6ses jogviszony

hatalya alatt az Elad6 jogut6d ndtkiili megsziin6se eset6n viillatja, hogy az illet6kes Nemzeti

Kodffik6ci6s Iroda r6szere megadja az adatszolgiitatiisban €rintett alvrillalkoz6k cegadatait

otyan m6lys6gben, hogy annak alapjdn triliik kozvetlen szerztjrd6ses kapcsolatban a

term6kazonositiisi c6lti adatok beszerezhet6k le gyenek.

8) Abban .v eserben, ha az Eladb megsziindse jogut6ddal tdrtdnik. lehet6ve teszi.

hogy az iilet6kes Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda a jogut6ddal szernben v6ltozatlan tartalommal

erv6nyesiteni tudja a jelen Ziraddkban foglalt adatszol96ltatrisi k<itelezetts6geket.

9) A hazai bejegyzesii illetve olyan kiilftildi gyrirt6k, sz6llit6k, vrillalkoz6k amelyek

c6gbejeglz6se nerr vaiamely NATO Kodifik6ci6s Rendszert alkalmgzd orszdgban ttirt6nt, a

.ie[n sziirOdesben. a szillitisi fett6telek kdziitt meghatiirozott idorendben. a Magyar Nemzeti

kodifik6ci6s Iroda r6sz6re teljesiti a term6kazonosit6si celf adatszolgriltatrlst.

10)Az Elad6 vrillalja, hogy a jelen szerz6d6s 6rvdnyessdgi i{eje alatt a szerzodds

tfugyat k6pez6 term6kekre vonatkoz6 6s a jelen z radek 2. ponfiriban meghaterozott

rujao'1.ut dltala szolgaltatott adatokban bek6vetkezett birmilyen r'filtoz6st a modositott

adatra vonatkoz6 tartalommal - a saj6t szervezel5n beliil bekdvetkezed viiltozdst kdveto 30

naptiiri napon beliil - megkiildi az illet6kes Nemzeti Kodifik:ici6s Iroda rdsz6re.

11l Arrr.nnr'o.n az Elad6 a jelen szerzod6s uirgyat k6pel6 b6rmely_ term6kre

vonatkoz6an a Magyar Nemzeti Kodifikrici6s Iroda r6sz6re m6r szolgdttatott a jelen Zittad'k 2'

pond6ban meghatZiozott term6kazonositiisi c6hi adatokat. tgy enol irasban 6rtesiti az

laat'szotgattatai ig6nyl6j6t, megadva a rendelkez6s6re 6116 NSN-I, megjel6lve, hogy az

adatokaimikor, milyen szerzod6shez kapcsol6d6an kiildte meg'

12)Elad6hozzitjitul.hogyajelenszerz<id6strirgyritk6pezotermdk(ek)
azonosit6s6.hoz 6s a NATO Kereskedelmi es Kormdnyzati C6g K6d kiad6siihoz altala

szolgdltatott adatok mds kormilnyzati szervnek, illetve a NATO Kodifikrici6s Rendszer r6sz6re

iltad6sra keriiljenek.
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3 sz加 6 me116klet a…  ……………n'SZ`m6Adお v6teli szcrz6d6shcz

FELAJANLAS MH LK IIAVO ATVETELRE

Fclkacln a MH LK MAVO― t szamu es

A fenti term6kek / szolgiiltatiisok az 6rv6nyes sz6llitesi dokumentdcio' r hlamint a szabvilLnyok

6s a szerzSdds kdvetelm6nyeit kiel6gitik 6s min<is6gileg megfelel6ek'

Melleklet:

Kelt: .................... . .............. 20 .6v. ................. h6 ........-n'

¨¨¨¨¨  ¨¨  | ¨¨¨ ¨¨   ¨

(fC10gOS10■ J“ rおa)

Az dtv6tel egyeztetett id6Pontja:

Kelt: ................. ....................20 .6v. ................. h6 ........-n'

つ
つ

つ
ι

ez 6w6tel k6rt id<ipontja: 20 . 6v. ................. h6 ........-n.

MH LK MAVO



4. szdmri melldklet a ... .. . ...... . . . n1't. szamri Adasv6teli szerztiddshez

MAGYAR HONVEDSfG
LOGISZTIKAI KoZPONT

MoszAKr ArvEvo ris vrzscALATI
OSZTALY

― FELEL16stcI
I面 曲 i

A MHLK MAV0
nyt szarna:

Sz6llit6 (n6v, cim): Szerz6ddsszdm:

Megrendel6s sziim (ha van):

Szerz6d6s m6dositiis szima (ha van):

Megrende16 (ndv, c(m): Elfogadott clt6r6sck 6s/vagy cngcd■ llnrk Ⅲ  SZ力ma:

|

Teljesit6s helye (n6v, cim): A Megfelel6s6gi Igazolis vonatkozik:

rdszteljesit6sre(hanyadika): € (...... .)

v6gteljesit6sre: €

Szerz6dds

t6tel soszema
Term€k/szol 96ltat6s megnevezese Gy計

“

si szam Mennyisdg

Sz`llit6i mcttcwz6sck:

Atvetcli utasitis7M6szaki LciMs sztta:

Mell6klet(ek) (ha van(nark)) :

V izsgrilati jeryz6kdny'v{t szama:

A Sz`11■6 Megfele16s`gi Nyilatkozata:

Kiielenl■ L hO『 fentiekben fenntetett 6s elfogadott elt6“ sekt61/

a FELSOROLT TERMEKEK/SZOLCALTATASOK MEGFELELNEK a s

nyekt6l eltekintve'
kiivetelm6nyeinek.

A Szillit6 kdpvisel6jdnek neve. beosadsa: D`ull: AS力 llft6 alairasal

PH

tr,tff LKffiO teprisel6jenek negiegz6sei:

Engdlyszlm (ha van):

MH LK MAVO kqvisel6j6nek nllatkozara

Igrzilom, hogr e fentiekben feltEntetett tcrmSkek/szolgilltrtlsok Ar'r'lur
r,lfucvAr rdrrzrfx 6s ncgfek rek. szerz'iltsbetr foghlt k6vet

rtr{fufEBIzrosiTAs
rlm6nyel,oeh

e l.ur fxMvo tepvisel6jdnek

Neve:

Tel:

I t"[r rx6vo rcpviserc5aret

Fax szima:

Fmait oqaa@h-gov.hu

MH J
ョJLlirttLa

正 vO kゎusenenek

PH

I〕  嗜m:
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3 szimi inel16klet

NYILATKOZAT

az al6bbi nyilatkozatot tessziik:

Nem rillnak fenn veltink szemben a kdzbeszerzdsek6l sz6l6 2015. 6r'i CXLIII. tdrv6nyben
(Kbt.) foglalt alibbi kizar6 okok, mely szerint nem lehet ajrinlattevci aki:

Kbt.62.5 (1) bekezd6s:
kb) olyan szabrilyozott t6zsddn nem jegyzett ulrsas6g, amelynek a pdnzmosrls 6s a

terrorizmus finansziroziisa megel<iz6s6r<il 6s megakadillyo zitsil6l sz6lo 2007. 6vi CX)O(VI.
tdrv6ny 3. $ r) ponda szerinti t6nyleges tulajdonosa nem megismerhet6.

f.) A Kbt. 62. $ (l) bekezd6s kb) pontja szeitntikizhrb ok tekintet6ben a 321t2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 8. $ i) pont ib) alpontja 6s a 10. $ g) pont gb) alp$ntja szerint kiil6n is

nf latkozom, hogy olyan trirsas6gnak minosiiliink, amelyet szabalyozott t<izsddn nem

jeryeznek/jeryeznekl.

2.) Mint szabrilyozott t6zsd6n nem jegrzett2 ajrlnlattev6, az aklbbiak szerint nyilatkozom a

p6nzmosiis 6s a terrorizmus finansziroz6sa megelozds6r6l 6s megakad6lyozflsdrol szolo 2007 -

6vi CXXXVL tdrveny (a tovibbiakban: p6nzmos6sr6l sz6l6 t6rv6ny) 3. $ y' pontja, ra)- rb)

vagy rc)-rd) alpontja szerint definialt valamennyi tdnyleges tulajdonos nev6r6l 6s 6lland6

lak6hely6r<il:

VAGYX

2.b) Az ajiinlattev6nek a penzmos6sr6l sz6l6 t6rv6ny) 3. $ r) pontja ra),- rb), vagy rc)-rd),

alpontja szerinti tenyleges tulajdonosa nincs.

Kelt:

c6gszeni al6ir6s

* A nem kiv6nt szdveg t6rlend6/6thrizand o vagy az alkalmazand6 r6sz aliihrizand6

I A megfelel6 rdsz aldhrlzand6!
2 Csak abban az esetben kit6ltendii, ha az ajiinlattev6
ajiinlanevokent tiintette fel magiit.

Tdnyleges tulejdonos neve

25

az l.) pontban szab6lyozbtt tozsddn nem jegyzett

a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s kb) pont szerintikiziril okofr6l

Aluliroft triLrsas6g (ajrinlattev<i), melyet k6pvisel: ......... . i



NYILATKOZAT

a Kbt. 62. S (l) - (2) bekezd6s szerinti kiz6r6 okokr6l

Alulirott trirsasiig (ajanlattev6). melyet k6pvisel:

az alibbi nyilatkozatot teszem:

Nem rillnak fenn velii[rk szemben a ktizbeszerzesek6l sz6l6 2015. evi CXLlll. tdrv6ny 62.$

(1)-(2) bekezd6sben foglalt kiz6r6 okok.

Kelt:

cegszerii aliiir6s

26



NYILATKOZAT

a 32112015.(X.30.) Korm. rendelet 17.$ (2) bekezd6se alapjin az alvillalkoz6 6s adott
esetben az alkalmassdg igazoldsfban r6sztvev6 gazdrilkodri szerrezet vonatkozisfban a

Kbt. 62.$ (1)-(2) bekezd6s foglalt kizir6 okok fenn nem 6ll6sir6l

Alulirott trirsas6g (ajdLnlattevS), melyet k6pvisel:

az alibbi nyilatko zatot teszemi

A szerzdd6s teljesit6s6hez nem vesziink ig6nybe a Kbt. 62.$ (l) {2) bekezd6sben foglalt
kiz6r6 okok hat|lya al6 es6 alvdllalkoz6t, tovdbbri az 6ltalunk az al$almassrig igazolitsitra
ig6nybe venni kiv6nt miis gazddlkod6 szervezel/ek sem tartoznak a Kbt. 62.$ (l)-(2)
bekezd6sben foglalt kizrir6 okok hatilya al6.

Kclt

c6gszerii aliiiriis
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(sz6khely: cfgbejegyzi*e/ allir6sra jogosult

k6pvisel6je, jelen okirat al6irasiival. ezennel btintet6jogi felel<iss6gem tudat6ban

nyilatkozom

arr6l, hogy a(z) (teljes nev) a n^emzeti vagyonr6l
s2616 201 1.6vi CXCVI tdrv6ny 3. $ ( I ) bekezd6s6nek l. pontja3 alapjan atl6that6

szervezetnek min6siil, egyidejiileg az azl al6tii,rnasa6 dokurrfentumok mdsolat6t

nf latkozatomhoz csatolom.

4 sz`rn6 mcl16klet

I{YILATKOZAT

a nemzeti varyonr6l sz6l6 20ll.6vi CXCVL tiirv6ny 6tl6that6 szewezet fogalm6ra
vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfelel6sr6l

P. H,

C6画 egyz6src/daiMsrajogosult

Kclt:

r 3, 5 111 E rorvdny alkalmazris6ban

l. dtldthotd s:enczet:
a,j a, etiam, a LoltsCgvetesi szen. a k6restiiler, a helyi rinkorm6nyzar. a nemzetisdgi tinkormdflzar. a tdrsulds. az egyhil

jogi szemdly, az olyan gazd6lkod6 szen ezet. amelyben az dtlam vagy a helyi <inkorminyzzt !il9+\llgl lagy egyiin I 00%-os

itir..ol..."t ."nd"lkezik. a nemzetkiizi szervezet, a kiilfdldi Allam. a kiilftildi helyharosig. a kiil(ldi dllami vagy hclyhatostigi

:/en is ?u Furopai Ga,,da-\egi lersigrbl szoki mepellapoddshan res/es dllam s/abelyozon prdcim bevezeten nyilr6nosan

milktid6 rdsz\ dnltarsaseg.
b)az ol,\an Uetttilal iagi.kijllttldi jogi szemdll ragl jogi szemellisdggel nem rendelkezo gazdrilkod6 szenczct. amel)

mepfelel a kd\etke/d felrdiilelnek: 
-

,/ tula_ldonosi szerkezete. a p6nzmosiis ds a terrorizmus finansziroztsa megeldzdstrol cd meBalad6l] ozisarol sz6l6

raindn) szerint meghalarozon ten) lcgcs tulajdonosa megismerheto 
l

bbiaz Err6pai Uni6 tagiillamriban. az Eumpai Gazdasiigi Tdrsdgr6l sz6l6 megiillapodasban rdszes 6llamban- a Cazdavigi

eglitrmiiktidesi is Fcjl-esztdsi Szenezel ragdllamaban vagy ollan 6llamban rendelkezik addillet6sd8Sel. nmell)cl

Itlag) arorszienak a kett6s ad6aalis elkertildsdrti! sz616 cglezminle ran.

bc, nem minosiil a tarsasagi ad6rol es az osaaldkadtiroi sz616 tdn €n] szerinl mcghatiirozoll elleh6rz6ll kiilfitldi tdrsnsrenak.

bi;ta gazditlkod,b .r"*"rlab.n kiizletleniil \agy kiirnereften tdbb mint 25%-os tulajdonnal, befolydssal vagy sz.a\ azati

loggat tirO jogi szcmdly. jogi szcmdl) isdggel nem rendelkez6 gazdiilkod<i srenezet tekinletiben aho)' bb) es hL) alpor:t

szerinti feltetelek fenn6llnak;
c, az a ci\ il szer\ezet es a \ izitdrsulat. amel) megfelel a k6\ etkez6 ltltdteleknek:

co) vcz€t6 tisasig\ isel6i megismerhet6k.

c67a civil szene-zet ds a riiitiirsulat. valamint ezek vezet6 tisztseg\isel6i nem Atlathat6 szen'ezetben nem rendelkemek

25%-ot meghalado reszesedessel.

cc) szcklielye az Europai Uni6 tagdllamdban. az Eur6pai Cazdasigi Tersdgr<il sz6l6 megellapod6sban r€szes iillamhan. a

Cazdas6gi Egl.utrmtkatdisi ds Fejleszdsi Szenezer tagiillamiban \ag) ollan 6llamban ran. unelllel Maglarors/dgnak a

kett6s ad6ztatas elkcriilesir6l sz616 eglezm6n)c van:
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Az 6tl6that6sigi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vagr azokat alitfimaszt6
dokumentumok az fillamhflztart6sr6l sz6l6 201l. 6vi CXCV. tiirv6ny alapj6n

A nemzeti ta$,onrdl sz6l6 2011. 6vi CXCVI ti)r'v,iny 3. $ 0) bekezdisinek l. pont b) alpontja
szerinti gazddlkod6 szen ezelek esetiben

Alulirott. a

(c6gn6v)
(szdkhely)

;ii;ilk6p";;;i;,;;;;i;iil#ff i,'nJ"#,Hil:i#l;fi :1',;"1#i[:x:H,il:J,,x
nem rendelkez6 gazdrilkod6 szerv'ezet. melynek ad6illet6s6ge orszigban

talilhat6, amely
a) [a megfelelf aldhizondd],

o az Eur6pai Uni6 tagdllama,
o az Eur6pai Gazdasigi Tdrs6grtil sz6l6 megiillapodiisban rdszes iillam'
o a Gazdas6g Egyiittmiikdddsi 6s Fejlesadsi Szervezet tagdllama'
. olyan riLllam, amellyel Magyarorsziignak a kett6s ad6aatris elkeriilds6r<il sz6l6

egyezrnenye van.

b) nem min6siil tiirsas6gi ad6r6l 6s az osztaldkad6r6l sz6l6 1996. evi LXXXI. tdrv6ny 4. $

1 1. pontja szerinti ellenorzdtt ktilfttldi tiirsasdgnak, 6s

c) az riltalam kepviselt szervezetben kdzvetleni.il vagy kdzvetetten t6bb mint 25%-os

tulajdonnal, befoly6ssal vagy szavazati joggal bir6 jogi szan6ly, jogi szem6lyis6ggel

nem rendelkezo gazdrilkod6 szeryezet tekintet6ben az a), b) 6s c) alpont szerinti

felt6telek fenn6llnak.

d) Nyilatkozat t6nyleges tulajdonosr6l

Az iiltalam k6pviselt szervezetnek a p6nzmosiis 6s a terrorizmus finanszirozisa megeloz6s6r<il

es megakad6lyo zits6r6l szolo 2007. 6vi cxxxvl. t6rv6ny 3. $ r) pontja alapjrin a kdvetkezci

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

KcL:
P. H.

c6画eg76s〃 al“ЙSra jogosuh

(n6V) mint

Sorszdm T6nyleges tulajdonos Sziilet6si hely 6s idti Anyja neve R6szesed6s

mert6ke %-ban
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5 sz価 6 mcl16klct

KOTELEZ6 NYILATKOZATOK

.,Multivitamin blszitminy beszerzise'

AlulfЮ■

az alibbi nyilatkoz atot teszem:

Nyilatkozom, hogy a beszerzesi eljri,r6s megnyer6se eseten a Szerztidds aliiiriisara
jogosult, amennyiben a szerz6d6s al6irrisrira jogosult nern

azonos a c6glegyzesre jogosulttal, n6we sz6l6 meghatalmazAsa sziiks6ges.

Nyilatkozom annak tudomiisulvdteldr6l, hogy az ajrinlat elk6szitds6vel ds bead6siival

kapcsolatos dsszes k<ilts6g Aj6nlattev<it terheli. Ajrinlattev6nek nincs joga semmilyen, a

kifejezetten megadott jogcimeken kiviil, egy6b - igy kiil6ndsbn anyagi - igeny

ervenyesit6s6re. A beszerz6si eljrLrris eredm6nyes vagy eredm6nyelen befejez6s6t<il

fiiggetleniil, az Ajrinlatk6r6vel szemben ezen kdltsdgekkel kapdsolatban semmilyen

k6vetelesnek nincs helye.

Tudomiisul veszem toviibbe, hogy az Ajrinlatkdr<i a benyfijtott aJdnlatokat nem tudja

visszaszolgiltatni sern eg6sz6ben, sern r6szeiben.

Tudomrisul veszem, hogy az eljrirris lez6rrisdig minden. az oljrfu6ssal 6sszeftigg<i

kapcsolatlartasra kizar6tag iriisban keriilhet sor. Az Aj6nlatk6r<1 visszautasit minden

szernelyes vagy nem dokumentdlhat6 kapcsolattartiisi form6t.

Nllatkozom, hogy a teljesit6shez alv6llalkoz6t:

- nem kivdnok igenybe venni.
- ig6nybe kivriLnok venni. (a megfetel| atdhtizand|)

A Kbt.66. $ (6) bekezdes alapjrin

- A k<izbeszerz,lsek az a r€sze, amelynek teljesitesehed ig6nybe kivdnom

venni:............
- Az ajinlatbenyrijtiisakor mdr ismert alv6llalkoz6(k): t

A Kbt. 65. $ (7) bekezdese alapjri,n nyilatkozom, hogy az alkalmasddg igazolAsiihoz 6s a

szerz<idds teljesit6s6hez kapacitrist nyrijt6 szervezete(ke)t:

- nern kivdnok igenybe venni.
- ig6nybe kivifurok venni. (o negfeleld aldhtizondd)

A Kapacit6st rendelkez6sre bocsdt6 szervezet neve, cime:..........

Az alkalmass6gi felt6tel, amelynek igazolasri,troz a kapacit6st nyrijt6 szervezet

eroforrrlsilra t6maszkodik (az eljirist megindit6 felhivas vonatkoz6 pontjdnak

megjel6l6se):. . . .

A Kbt. 66.g (2) bekezd6se alapj6n kifejezett nyrlatkozatot teszek az ajiinlatteteli felhiv6s

fehdteleire. a szerz<idds megkdtdsdre 6s teljesit6s6re, valamint a k€rt ellenszolgiiltatiisra

vonatkoz6an.

3

5

4.

6.

7. A Kbt. 66.g (4) bekezdese alapjrin nyilatkozom, hogy a kis- 6s k{zepvallalkozrisokr6l,
fejl<id6siik trirnogat6siir6l sz6l6 tdrv6ny szerint villlalkoz6som :
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- mikrov6llalkoz6snak
- kisvillalkozilsnak
- kdz6pvrillalkozisnak minrisiil.
- nern tartozik a trirv6ny hatrilya al6.

8. Nyilatkozom, hogy nyertessegem eset6n a kifizet6st az al bbi banksziirnlilra k6rem
teljesiteni (Bank megnevezdse, szdmla szima):...... . . . . .

9. Nyilatkozom,hogy a 35512011 . (XII. 30.) Korm. rendelet alapj6n elismerem a Korm6nyzati
Eflenorz6si Hivatal jogosultsag|t a szerzod6ssel 6s a teljesitdssel kapcsolatos kik6tdsek
ellenorzes6re mind sajrit magam, mind alvrillalkoz6im vonatkoziis6ban.

10. Nyilatkozom annak elismerdsdr6l, hogy az Allami SziiLrnvev6sz6k a 201 I . 6vi LXVI.
tdrveny 5. $ (5) bekezd6se alapjrLn vizsgrilhatja az AllamhiutartAs alrendszereib6l
finanszirozott beszerz6seket 6s az iilunhlaatAs alrendszereinek vagyonrit drinto
szerzrid6seket a megrendel<indl (vagyonkezeltin6l), a megrendelo (vagyonkezel6) nevdben

vagy k6pviselet6ben elj6r6 term6szetes szem6lyn6l 6s jogi szem6lyn6l, valamint azoknhl a

szerzodo felekn6l, akik. illetve amelyek a szerzod6s teljesit6s6dn felel<isek, toviibbii a

szerzrid6s teljesitds6ben kdzremiiktidti valamennyi gazdrilkod6 szerveretn6l.

I I . Nllatkozom, hogy jelen eljdr6s soriin 6s nyertessdgem esetdn a sr.r/.id6. teljesit6se soriin
nevemben 6s alv6llalkoz6m nev6ben sem jiir el a Kbt. 25. $-ban foglaft tisszef6rhetetlens6gi
szabrilyokba iitk6z6 szem6ly.

12. Nyilatkozom, hogy a mrlsolatban benyujtott dokumentumok az eredeti{,el azonosak.

13. Nyilatkozom ,hogy az ajrinlat elektronikus adathordoz6n benyrijtott (elsz6 n6lkiil olvashat6,
de nern m6dosithat6 peld6ul pdf. file) p6ld6nya a papir alapt (eredeti) pdlddrmyal
megegyezik.

14. Nllatkozom a Kiegdszit6 K6zbeszerz6si Dokumentumban meghatiiroLott miiszaki leir6s 6s

szerz6d6ses feltdtelek elfogadrisrir6l.

15. Nllatkozom , hogy az ajrinlatriban megadott dijak tartalmaznak a mtiszaki leirdsnak

megfelelo teljesit6ssel felmeriilo minden kdltsdget, azokon feltil egy6b ktilts6gek nem

kertilnek felsz6mitiisra.

16. Nyilatkozom arr6l, hogy sernmilyen kert6rit6sre nem tartok igdnyt a Magyar Honvedseg

bels6 strukttrAjdnak esetleges valtozris6b6l ad6d6, a szerz6d6s 6rv6nyess6gi ideje alatt a

feladat v6grehajt6si kdriilm6nyeinek m6dosul6sa miatt.

17. Nllatkozom an6l, hogy

rendelkezem NATO Kereskedelmi 6s Kormrlnyzati C6g k6ddal, melynek sziima:. . . .. . ....
Kdtelezetts6get vrillalok arra, hogy a szerz<id6s teljesit6se k<izben a cdg jog6llisriban

bekrivetkezo brirmely virltozAs eset6n a Term6kkodifikrici6s Zrlrad6kban (tovribbiakban:

Zitradbk) foglalt k<itelezetts6gek jogfolyonosak legyenek.

VAGY

nem rendelkezem NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati C6g k6ddal, de kdtelezettseget
viillalok a c6gazonositiiLshoz sziiks6ges NATO Kereskedelmi 6s Kormilnyzati C6g K6dnak a

Magyar Nemzeti Kodifikrici6s lroddt6l t6rtdn6 megszerz6sdre, valamint arra, hogy a

szerz6dds teljesitdse kdzben a c6g jogrill6sdban bekdvetkez<i biirmely v6ltoziis eset6n a

Term6kkodifikrlci6s Zirad5kban (tovdbbiakban: Zinadflk) foglalt k<itelezettsdgek
jogfolyonosak I egyenek.

l8.Nyilatkozom, hogy az ajrinlat benyijt6sriig v6ltoz6sbejegyz6si k6relmet nem nyijtottam be

a c6gbir6srighoz. (Amenryiben vdltozasbejegvzisi kirelem keriilt beny jtdsru, Ajdnlatter'6

つ
う



ny jtsa be a cigbir6sdghoz beny jtott vdltozdsbejegtzdsi kdrelmet ds az annok irkez,isdrdl a
cigbir6sag dltal megkilldiitt igazoldst, ebben az eselben ezen nyilatkozatot nem kell
benviljtani.)

19. Nyilatkozom. hogy a teljesit6s id6pontj6t6l szlmitva .... 6v (minimum 2 6v) szavatossiigi
id6t vellalok a megajrinlott term6kre.

cdgszerii alfiras

Megieryz6s: K6zris ajrinlatt6tel eset6n valamennyi ajrinlattevci kdteles ea a nyilatkozatot
kiikin-kiikin megtenni.
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