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1. Az Aj6nlattev6 neve:

2. Az Ajinlallev6 cime(i), telefon 6s fax sz:lma(i):

3. Ajrinlati rir a felvrillalt r6szajanlati kdr megnevez6s6vel:

R.k Termdk megneYez6s
M€gajdnlott termdk

megnevez6se
M

svit
gajenlott term6k
t6ialforsalmzz6ia

Nett6 egys6gdr
(FVdb)

I

1300x530-513 15301'70-2ltPP.l2, 156F (orosz

vagy ukdn gyiirtmiiny) KRAZ 255i8. 260
gumiabroncs

1300x530-533 1530170-21lPP.l2. l56F (orosz

vagy ukdn gyiirtm6ny) KRAZ 255/8. 260 tttml6
1300x530-533 /530/70-21/PRl2, 156F (orosz

vagy ukrin gy6rtmrlny) KRAZ 255i8. 260

v€driszalag
Nett6 )gysegar osszesen:

R.k. Term6k megnevez6s
Megajdnlott termEk

megnevez6se
Mr

gvir
gajdnlott term6k
t6ia/forgalmaz6ia

Nett6 egys6g6r
(FVdb)

2.

14.00-20.PR 14 OU-25 146G (orosz vagy ukdn
gyrirtmriny) IIRAL-4320. 3'15. DAC-665
gumiabroncs

14.00-20.PR 11 OV-25 l46G (orosz vagy ukdn
ev6rtm6ny) URAL-,1320, 375. DAC-665 tdn ft

14.00-20.PR l1 OV-25 l46G (orosz vagy uk6n
gyrirtm6ny) IJRAT-4320. 3'75. DAC-665
v6dtiszalag

Nett6 :gys6gdr 6sszesen:

R.k. Term6k megnevez6s
Megajdnlott term6k

megnevezdse

Mt
sY6r

gajdnlott termdk
t6ialforgalma26ia

Nett6 egys6gdr
(FUdb)

3.

8.40-15C.215190-l5C 99K (orosz vagy uk6n
eyertmeny) UAZ- 469/B gumiabroncs

8.40-15C,215/90-15C 99K (orosz vagy ukrin
sy6rtmiinr) UAZ- 469rB tomlo

Nett6 :eys6g{r 6sszesen:

R.k Termdk megnevez6s
Megajdnlott term6k

megneYezese

M
sYli

gajhnlott term6k
tdia/forsalmaz6ia

Nett6 egys6gdr
(FUdb)

1.
12.5 R20 MPT Military (NATO) l32J (l2PR)
TL (Continental) TNIMOG 435 gumiabroncs

R.k. Term6k megnevez6s
Megajdnlott term6k

megneYez6se

Mr
sYit

gaj6nlott term6k
t6ia/forqalmaz6ia

Nett6 egys6gdr
(Ft/db)

5.
10.00 R22.5 l4PR 1401138K TL T9
(Continental) MB 1017/A gumiabroncs

A megaj6nlott termekek 6ra a szerzodds teljesit6s6vel kapcsolatos <isszes kolts6get (pl.

csomagol6si, szrillitrisi) lartalfiazza.

D6tum
C6gszerfi al6iriis



K0telez6 nyilatkozatok

2. sz. kiegdszito krizbeszerz6si dokumentum

az ali$bi nyilatkozatokat teszem.

1. Tudomrisul veszem, hogy az aj6nlat elk6szit6s6vel 6s benyujtiisival kapcsolatos <isszes

k6lts6get magrfurak az Ajiinlattev6nek kell viselnie Az Aj6nlattev5nek nincs joga

sernmilyen, a kifejezetten megadott jogcimen kivtil, egy6b - igy kiil<in<isen anyagi -

ig6ny 6rv6nyesit6s6re. A krizbeszerz6si elj6r6s eredm6nyes vagy eredm6nltelen

befejez6s6t<il fiiggetleniil, az Ajinlatk'rovel szemben ezen kdltsdgekkel kapcsolatban

semmilyen krivetel6snek nincs helye.
Tudomdsul veszem toviibbe, hogy az Aj6nlatk6ro a benyrijtott aj6nlatokat nem tudja

visszaszolgiltatni sem eg6sz6ben, sem reszeiben.

2. Tudomdsul veszem, hogy az elj irrls lez6r6sriig minden' az Fljarassal <isszefiiggo

kapcsolattartasra kizar6lag ir6sban kertilhet sor. Az Ajrinlatker{ visszautasit minden

szem6lyes vagy nem dokument6lhat6 kapcsolattartdsi form6t. 
l

3. I Nyilatkozom a 2015. 6vi CXLIII. trirv6ny (tovribbiakban Kbt.) F6. S (6) bekezd6s a)

pontja alapjrln, hogy a krizbesze rzdsnek az a r6sze (reszei) amelyrbk teljesit6s6hez, mint

eiantattevo alviillalkoz6t kiviinunk ig6nybe venni::

A kdzbeszerzes azoir r6sze (r6szei), amelynek teljesit6s6hcz alvill
iq6nybe venni

rlkoz6t kivrinunk

Nyilatkozom a Kbt. 66. $ (6) bekezdes b) pontja alapjin, az ezenlr $ (6) ezen tdszek
m6r ismerttekintet6ben az igenybe venni kiviint 6s

alvrillalkoz6(k) az al6bbiak:r

Nyilatkozom a Kbt.
k6vetelm6ny(ek)nek

az ajttnlal benyrijtrisakor

65. $ (7) bekezdese alapjin, hogy af eloirt

mds szervezet (vagy szcmely) kapacitrisdira (is)
alkalmass6gi
t6maszkodva
alkahnass6gi
timaszkodni

feleliink meg. Erre tekintettel a k6vetkezok szerint megiel6ljiik
felteteleket, valamint azokat a szervezeteket, amelyek er6

kiv6nunk:a

6rintett alkahnas
:6saira t6maszk

Az-eljf rAsi ilegitrdit6 felhivis vonatkirl
megi eldlasav.el azon alkalmass{gi kdvel
amei(ek) ,ltazoltsr drdekdberi cz ajtnl
szew&etqtforrlqnra (is)ld4aizkodil

,6 pontidiiak
ctm6ny(&), '.',,

attev6cjirt| :'i,

I Amennyiben Ajrinlattevri nem kiviin igdnybe venni alv6tlalkoz6t, illetve nem kivari mes szervezet kaPacit6s6ra

t6maszkodva megfelelni az alkalrnassigi kovetelm6nyek-nek, rigy a nemleges nyilatkdzat megterele is sziiks6ges
I R€szaj6nlati k6riinkent kitiiltendti.
' Reszajdnlati k6r6nkdnt kitoltendd.
a Reszaj6nlati kdrdnkdnl kitdllendo.
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A Kbt. 66. $ (2) bekezd6se alapjrin kifejezett nyilatkozatot teszek az Ajanlatt6teli
fethivds felteteleire, a szerzodls megkdt6s6re 6s teljesit6s6re, valamint a k6rt
ellenszol96ltatiisra vonatkoz6an.s

Nyilatkozom a Kbt. 66. $ (4) bekezd6se alapjdn, hogy a kis- 6s k<iz6pvrillalkoz6sokr6l,
fejlod6siik t6mogatds6r6l sz6l6 t<irv6ny szerint viillalkozdsom:

- miko viillalkoz6snak

- kisvillalkoz6snak
- ktiz6pv6l lalkoz:isnak min<isiil.

- nem tartozik a t<irveny hat6lya al6.

Nyilatkozom, hogy a c6gkivonatban szerepl<i p5nzigyr intezm6nyeken kiviil c6gem m6s
p6nziigl int6zm6nyn6l nem vezet szriml6t.

Nyertess6gem eset6n a kifizetest az alitbbi banksz6mliira k6rem teljesiteni (Bank

Nyilatkozom, hogy a szerzod6stervezetben foglaltakat viillalom, 6s az ajinlali iirakat a

szerz6dfls idotartama alatt vriltozatlanul fenntartom.

A 355/201l. (XII. 30.) Korm. rendelet alapjdn elismerem a Kormiinyzati Ellen6rz6si
Hivatal jogosultsrig6t a szerz<id6ssel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kik6t6sek
ellenorz6s6re mind saj6t magam, mind alv6llalkoz6irn vonatkoziis6ban.

Tudomiisul veszem, hogy az Allami Szdmvevosz6k a 201 l. 6vi LXVI. tv. 5 $ (5)
bekezd6se alapjrin vizsgrilhatja az 6llamhriztartris alrendszereib<il finanszirozott
beszerz6seket 6s az illamhiatart6s alrendszereinek vagyonrit 6rint6 szerz6d6seket a

Vev6n6l (vagyonkezel<in6l), a Vev6 (vagyonkezelo) nev6ben vagy k6pviseleteben eljar6
term6szetes szem6lyn6l 6s jogr szem6lyn6l, valamint azoknii a szerzod6 felekn6l, akik,
illetve amelyek a szerzodls teljesit6s66rt felelosek, tovilbbd a szerzodds teljesit6s6ben
kdzremrik6d6 valamennyi gazdrilkod6 szervezetn6l.

Nyilatkozom, hcgy az ajiinlat elektronikus adathordoz6n benyujtott fielsz6 n6lkiil
olvashat6, de nem m6dosithat6 pdf. file) p6ld6nya a papir alapri p6ld6nnyal
megegyezik.

Nyilatkozom, hogy a csatolt Miiszaki k6vetelm6nyekben foglaltakat elfogadom.

Nyilatkozom, hogy nyertess6gem est6n a szerz6d6s aliirisira jogosult szem6ly:

Nyilatkozom, hogy elfogadom az ad6zits rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. t6rveny (Art.)
36/A $ foglaltakat.

Nyilatkozom arr6l, hogy semmilyen kiirt6rit6sre nem tartok ig6nyt a Magyar Honv6ds6g
bels6 struktur6jrinak esetleges vriltozris6b6l ad6d6 (pl. jogut6dlis, telephelyvriltozris), a
szerz6d6s 6rv6nyess6gi ideje alatt a feladat vegrehajtdsi k<iriilm6nyeinek m6dosuliisa
miatt.

K6telezetts6get v6llalok nyertess6gem eset6re a c6gazonosit6shoz sziiks6ges NATO
Kereskedelmi es Kormrinyzati C6g K6dnak a Magyar Nemzeti Kodifik6ci6s IrodAt6l
t6rt6n6 megszerz6sere, valamint arra, hogy a szerzbdds teljesitdse krizben a c6g
jog6llSsdban bekovetkez<i b6rmely vdltozAs eset6n a Term6kkodifikrici6s ZriLrad6kban
foglalt k6telezetts6gek jogfolyonosak legyenek.

5.

4.

6.

7.

9.

8.

11.

12.

13.

t4.

10.

15.

j 
R6szajiinlati kdr6nk6nr kit6ltendo.



Nyilatkozom, hogy c6gem

rendelkezik NATO Kereskedelmi 6s Korminlzati C6g K6ddal, mely a ktivetkez6:

b) nern rendelkezik NATO Kereskedelmi 6s Korm6nyzati C6g K6ddal, de v6llalja az annak

megszerzts€hez sziiks6ges adatszol96ltatdsi k6tel ezetts6get.

17. Nyilatkozom, hogy jelen elj6r6sban, tov6bbrl nyertesk6nt trirten6 kihirdet6sem eseten a

szerz6d6s teljesit6se sor6n nevemben 6s alvrillalkoz6m nev6ben sem j6r el az

AjAnlatk6r6vel munkav6gz6sre irrinyul6 jogviszonyban 6116 szem6ly, vagy amak a

201 3. 6vi V. tdrv6ny 8: I $ ( I ) bekezd6s 1 . pontja szerinti kdzeli hozzitartoz5ja.

18. Nllatkozom annak elfogad6srir6l, hogy amennyiben a mennyisdgi 6tv6telt kdveto 24
h6napon beliil a rendeltet6sszeni haszndlat sor6n, az riltalan! szillitott abroncson
gydrt6si technol6guib6l ad6d6 meghib6sodds k<ivetkezik be, a\kor a meghibdsodott
abroncsot k<iteles vagyok ellenszolgdltat6s n6lkiil kicser6lni. l

I

19. Nllatkozom, hogy a teljesit6sben kdzremrik6dok megfelelnek laz adott tev6kenys6g
teljesites6hez sziiks6ges vonatkoz6 jogszab6lyi, valamint gy6rtoi {oir6soknak.

20. Nyilatkozom annak elfogadrisdr6l, hogy a kdmyezetv6d{lemmel kapcsolatos
kdtelezetts6gek 6s annak krilts6gei nye(ess6gem eset6n engem tetelnek.

21. Nyilatkozom, hogy a beszerz6s tArgyit kfipezo term6k gyertalaval/forgalmaziisiival6
foglalkoz6 olyan gazdasiigi szereplo vagyok, amely a tev6ken$6g folyatdsdra el<iirt
felt6telekkel rendelkezik, valamint a term6kekre el6irt garancirili$ felt6telek biztositisrit
szavatolom.

22. Nyilatkozom,hogy az iiltalam sz6tlitott term6kek l. osztiilyuT. gyap rij term6kek.

23. Nyilatkozom , hogy az iiltalam sziillitott term6kek vonatkoz4siiban - a lesziiltit6s
idtlpontjdban - a gyrirt6si id6 nem haladja meg a l2 h6napot. l

24. Nylatkozom , hogy az 6ltalam sziillitott term6kek u Uugy-orr[agon ervenyben l6vo
k6zleked6sbiztonsdgi felt6teleknek minden szempontb6l megfelelhek.

25. Nyilatkozom, hogy az iiltalam szdllitott term6kek a fprgalombiztonsrigi 6s

vezetestechnikai szempontb6l biztositjrik a vegyes hasznrilatu ie6tlbev6telek felt6teleit.

26. Nyilatkozom, hogy az dltatam sziillitott term6kek a gyrirtol 6ltal eloirt rnfiszaki
param6tereknek minden szempontb6l megfelclnek (srily 6s se11ess6g korl6t, kcizponti
abroncstcilto hasznrilata).

27. Nyilatkozom, hogy a(z):

1. r6szajrinlati k6rben megaj6nlott term6kekre (a leszdllit6stol sz6mitva) ... h6nap
(minimum 24 h6nap) j6t6llnst villalok.

2. rlszajinlati k6rben megajrinlott term6kekre (a lesz6llit6stS sz6mitva) ... h6nap
(minimum 24 h6nap) jotiil|st villalok.

3. r6szajrinlati krirben megajiinlott term6kekre (a leszrillittistdl sziimitva) .. . h6nap
(minimum 24 h6nap) j6t6llAst vrillalok.

6 A megfeleki resz aldhrizando.
7 Aj6nlatkdr6 az L osarilyri rermdk fogalma atatt

s6riil6smentes term6ket 6rti.
a rendeltetdsdnek teljes mdrtekben megfelel6. hibritlan,

16.

a)
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4. rlszajinlati k<irben megaj6nlott term6kekre (a leszdllitrist6l sziimitva) ... h6nap
(minimum 24 ht'nap) j6tellast vdllalok.

5. r6szajrlntati k<irben megaj6nlott term6keke (a leszrillitrist6l sziimitva) ... h6nap
(minimum 24 h6mp) j61all st villalok.

28. Nyilatkozom, hogy az iiltalam sz6llitott term6kek - eloirris szerinti taroliis mellett - akrir

a term6k hosszabb idejri tdrolisa sordn (5 6v) sem szenvednek minos6groml6st.

29. Nyilatkozom, hogy az dltalam szdllitott term6kek vonatkoz5s6ban az 5 6v id6tartamra

tdrt6nr! trlrol6s m6dj6ra, k6riilm6nyeire, valamint az llagmegbn6sre vonatkoz6

el6iriisokat, utasit6sokat az aj6nlatomban benyijtom.

30. Vrillalom, hogy az ajdnlat benyujt6sakor t6rit6smentesen rendelkez6sre bocs6tom az

rlltalam megajinlott gumiabroncsok magyar nyelvii, reszletes term6kleiris6t.

31. Nyilatkozom, hogy az altalam sz6llitott gumiabroncsok rendelkeznek oldalfalra stitdtt
j6vdhagydsi jellel 6s gyrirtrisi idot egy6rtelmiien jekil6 szamsorral (pl.: DOT).

32. Nyilatkozom, hogy az iiltalam szdllitott gumiabroncsok 6pek, deform6ci6 es

szennyez6d6s (viz, olaj, srlr stb.) mentesek.

Ditum

C6gszeni allir6s



3. sz. kieg6szito kdzbeszerz6si dokumentum

az al{bbi nyilatkozatot tessziik: 
l

Nem iillnak fenn veliink szemben a k<izbeszerz6sekcil sz6l6 1015. 6TICXLIII. t6rv6nyben

(Kbt.) foglalt alibbi kizar6 okok. mely szerint nem lehet aj6nlattevo aki:

Kbt. 62. $ (l) bekezd6s:
kb) olyan szabitlyozott tozsd6n nem jeglzett tiirsas6g, amelynek a penzmosds es a

terrorizmus finatszirozisa megeloz6serol 6s megakad6lyozdsdrol sz6l'i 2007 evi cxxxu'
t6rv6ny 3. $ r) pontja szerinti t6nyleges tulajdonosa nem megismerheto.

l.) A Kbt.62. $ (1) bekezd6s kb) pontja szerinti kizdr6 ok tekintet6berl a32112015. (X. 30.)

Korm. rendelet 8.sq i) pont ib) alpontja 6s a 10. $ g) pont gbt alllontja szerint kiilrin is

nyilatkozom. hogy olyan trirsasiignak mincisiiliink. amelyet szabi/lyozott tozsd6n nem

j e gyez n eli/j e gvezn e ks.

2.) Mint szabiilyozott tozsd6n nem jegrzette ajilnlattevo, az aliibbiak szerint nyilatkozom a

penzmoses 6s a terrorizmus finansziroz6sa megel6z6sdr6l 6s megakaddl[ozrisir6l szolo 2007.

6vi CXXXVL tdrv6ny (a tov6bbiakban: penzmosrisr6l sz6l6 torv6ny) f . $ r/ Pontja, ra)- rb)

vagy rc)-rd) alpontja szerint definialt valamennyi t6nyleges tulajdonds nev6rol es dlland6

lak6hely6rol:

NYILATKOZAT 
1

a ,,Gumiabroncs beszerz6se (haditechnikai eszkiiziikhiiz)" ti rglli kiizbeszerz6si
elj{risban

a Kbt.62. $ (l) bekezd6s kb) pont szerinti kizir6 okokr6l

VAGY+
2.bl Az ajiintattevonek a p6nzmos6sr6l sz6l6 ttirveny) 3 $ r) pontja

alponda szerinti t6nyleges tulajdonosa nincs

Kelt:

;;;;,;"i;t.;,
+ A nem kivdnt szriveg tdrlendo/ethtzand6 vagy az alkalmazando r6sz alahrizand6

s A megfelelti r6sz al6hrizando!
e Csak abban az esetben kitdkend6. ha az ajenlatte\'6 az 1.) pontban szabdlyozott t6zsden nem jegyzett

aj6nlattev6kent dintette fel magiit.

T6nyleges tulajdonos dlland6
T6nyleges tulajdonos neve

ra),- rb), vagy rc)-rd),

I
1
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NYILATKOZAT

a ,,Gumiabroncs beszerz6se (haditechnikai eszkiiziikhiiz)" t6rgyri kiizbeszerz6si

elji16sban
a Kbt. 62. $ (1) - (2) bekezd6s szerinti kizdr6 okokr6l

Alulirott tiirsasdg (ajrinlattev6), melyet k6pvisel:

az al6bbi nyilatkozatot teszem:

Nem iillnak fenn veliink szemben a k<izbeszerz6sekrol sz6l6 2015.6vi CXLIIL tdrv6ny 62. S

( I )-(2) bekezd6sben foglalt kizrir6 okok.

Kelt:

leg.r..ii 
"l6i;;;



NYILATKOZAT
a ,,Gumiabroncs beszerz6se (haditechnikai eszkiiziikhiiz;" tdrgiti kiizbeszerz6si

eljirisban

a 32112015. (X.30.) Korm. rendelet 17. S (2) bekezd6se alapj{n az alvillalkozri 6s adott
esetben az alkalmassig igazo16sdban r6sztvev6 gazddlkodri szerrezCt vonatkoz6siban a

Kbt. 62. S (1)-(2) bekezd6s foglalt kizir6 okok fenn nem 6ll6s6rtil

az alibbi nvilatkozatot teszem:

A szerzod6s teljesit6s6hez nem vesziink ig6nybe a Kbt.62. $ (l) 12) bekezd6sben foglalt
kizir6 okok hatrilya aki eso alvdllalkoz6t, tovribbd az iltalunk az alkalmassdg igazoldsdra
ig6nybe venni kivant mds gazdrilkod6 szeruezetlek sem tartoznak I fUt. 02. $ (l)-(2)
bekezd6sben foglalt kizrir6 okok hatrilya ali.

Kelt:

t...............
c6gszeni dliir6s



l0

4. sz. kieg6szit6 k<izbeszerz6si dokumentum

NYILATKOZAT'O
a ,,Gumiabroncs beszerz6se (haditechnikai eszkiiztikhiiz)" t:lrgyri kiizbeszerz6si

eljdrisban

A gazdas6gi 6s p6nziiryi, valamint a miiszaki 6s szakmai alkalmassdg

Alulirott ...... tiirsasiig (ajrinlattevo), melyet k6pvisel:

az alhbbi nyilatkozatot teszem:

Ajrinlattevci megfelel az Aj6nlatt6teli felhivris P I ) p6nziigy-gazdas6gi alkalmassrigi
kcivetelm6nyeknek.

Ajdnlattevci megfelel az AjAnlatt6teli felhivris Ml ), M2) 6s M3) mliszaki-szakmai
alkalmassiigi k6vetelm6nyeknek.

Kelt:

;;;',;;t 
"rai.a.

'o Aj6nlutk6.ri tekintettel a Kbt. 69. N (4) es (6) bekezd6sdben foglaltaka az ert6kel6si szempontoka
tigyelemmel a legkedvezribbnek tekinrhet<i Ajdnlattev6t. valamint az 6ndkelesi sorrendben azt k6vet6 ket
Ajanlatte\6t kiilon hirja fel a Pl). Ml). Ml) 6s M3) alkalmassdgi kdrctelmenyekrek Aj6nlaft6teli felhiv6s 14.

pontjdban eltiin igazoldsok becsatoldsdra.



5. sz. kieg6szit<i kdzbir:szerz6si dokumentum

Miiszaki kiivetelm6nyek

,,Gumiabroncs beszerz6se @aditechnikai oszkdzdkhiiz)" targyi

l

Beszerz6s c6lja: A Magyar Honv6ds6g kdszlet6ben l6v6 g6pj dtniitechnikai eszkdztik

rendeltet6sszeni haszn6latiihoz sziiks6ges gumiabroncsok bizositdsa.

A beszerz6sre keriilci gumiabroncsok ig6nyelt mennyis6gben, a szerz6d6sben meghatilrozott

id6pontra tcirt6n6 lesz6llitisa - az MH Anyage[Llt6 Raktrirb6zis telephely6re - Elad6

k<iteless6ge, ami6rt kiszdllitisi dijat nem szdmithat fel.

Gumiabroncsokkal szemben t6masztott kiivetelm6nyek, el6i16sok:

- A lesz6llitds id6pontjriban az abroncsok
a 12 h6napot;

gy6rtrisi ideje 6ta eltelt ldo n"rn haladhatja meg

- A Magyarorszrigon 6rv6nyben l6vo kdzleked6sbiztons6gi felt6teleknek minden

Beszerz6s t6rgya:

iiu'ubeszerz6s.

szempontb6l feleljenek mcg; 
i

- Forgalombiztonsrlgi 6s vezet6stechnikai szempontb6l biaositsflk a vegyes haszn6latri
ig6nybev6telek felt6teleit;

- A beszerz6si eljaras sorrin feltiirtetett technikai eszk6z6ke u *lUnU dltal ekiirt miiszaki
parametereknek minden szempontb6l feleljenek meg (srily es sfbess6g korliit. k6zponti
abroncst6lto haszniilata);

Garanci{lis felt6telek:

Elad6 biztositsa a forgalmaz6, illetve gy6rt6 6ltal v6llalt cirilis felt6teleket, dea
j6t6ll6s minimum idiitartama a leszAllitAst6l szitnitott 24 h6tap egyen;

Amennyiben a mennls6gi 6tv6telt k6vet6 24 h6napon beliil a haszn6lat

sor6n gy:lrt6si technol6girib6l ad6d6 meghib6sodris kdvetkezik be az abroncson, akkor
Elad6 a meghibrisodott abroncs cser6j6t ellenszolgriltat6s n6lktil a;

El<jirds szerinti t6rokls mellett Elad6 garantdlja, hogy a
sor6n (5 6v) nem szenved min<is6groml6st;

hosszabb idejri t6rol6sa

Ajrinlatev<i aj6nlat6ban nyijtsa be 5 6v id<itartamra trip6no tdrokis m6djara,
kciriilm6nyeire, valamint az {llagrnegondsre vonatkoz6 el<iirdsdkat, utasitiisokatl

Ajrinlattev6 vrlllalja, hogy aj6nJatrlnak benyujtdsakor t6rite{mentesen rendelkez6sre

bocs6jtja a gumiabroncsok magyar nyelvii, reszletes term6kleirds6t;

- A term6kek megrevez6se az egy6rtelmii meghatriroz6s 6rdekJben t6rt6nt, ajiinlatot az

ajrinlatt6teli felhivils dokumentiici6ban el6irt, vagy az azzal a dokumentiici6ban
szerepl6 miiszaki parameterek tekintet6ben - egyen6rt6kii term6kekre lehet tenni. A
mriszaki leirdsban meghat:lrozott kdvetelm6nyek, felt6telek u a1inlatk6r6 minim6lis
el6ir6sai, az ajinlatkfiro sziirnrlra ezekn6l kedvez6bb jellemz6tkel rendelkez6 term6kre
is tehet6 ajrinlat;

Amennyiben Ajrlnlattevo nem a ,,Kimutat6s a princ6los es gepjdrmii-technikai
eszk6z6kh6z sziiks6ges gumiabroncs tipusokr6l, m6retekf6l" tdrgyu tdbllzatban
megnevezett gumiabroncsokra tesz ajiinlatot, akkor a kdz(ti j arm'.ivek forgalomba
helyez6s6nek 6s forgalomban tart6senak miiszaki felteteleir6l szol6 611990. (IV. 12.)
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K6HEM rendeletben el6irtak szerinti megfelekiss6g, illetve egyen6rt6kiis6g t6ny6t
Ajiinlattev6nek egy fliggetlen akkreditdlt szervezet (Pl. Ti.iv Rheinland-Kti Kft.) riltal
kibocsiitott hiteles tanusitviinnyal kell igazolnia ajrfu:latrinak benyrijt6sakor.

- Amennyiben Ajdnlattev<i nem a ,,Kimutatiis a piinc6los 6s g6pjrlrmii-technikai
eszkriz<ikhdz sziiks6ges gumiabroncs tipusokr6l, m6retek6l" thrgyi titbli.:-atban
megnevezett gumiabroncsokra tesz aj6nlatot, ajinlatdhoz csatoltan nyrijtson be egy
figgetlen akkedit6lt szervezet riltal kirillitott 6sszehasonlito jeglz6kdnywet a terepjariist

befolyrisol6i szempontok (6ntisztulisi k6pess6g, von6er6 :ltad6s kiil<inb6zo k<itritts6gti

talajon, tart6ssLig, kopds6ll6sdg, f6kez6s/gyorsit6s) szerinti egyen6rt6kiis6g igazolisira.

KIMUTATAS
a pdnc6los 6s g6pjf rmii-technikai eszkiiziikhiiz sziiks6ges gumiabroncs tipusokrr5l

R.k M6ret/tipus Jelleg Felhaszn6l6si hely

I

I 300x530-5 33 I 530 t'7 0-21 lPF.t2, I 56F
(orosz r agy ukr6n gyrirtmdny)

terep KRAZ255IB,KRAZ260

I 300x530-513 /530/70-21/PRl 2, I 56F
(orosz vagy uk6n gy6rtnrriny)

tdmlo
KRAZ 255lB. KRAZ 260

I 300x530-533 I 530 l7 0 -21 DRt2,1 56F
(orosz, r agy uk6n gyirtmiiny)

v6doszalag
KRAZ 25518' KRAZ 260

2.

14.00-20.PR t4 0v-25 l46G
(orosz vagy ukr6n gyiirtm5ny)

terep
URAL'4320, URAL-375,

DAC-665

14.00-20.PR 14 014-25 l46C
(orosz vagy ukdn gy6rtmrlny)

tdml6
uRAl-4320, t'RAL-375,

DAC-665

14.00-20.PR 14 0v-25 l46G
(orosz vagy ukrin gydrtm6ny)

v6doszalag
URAL4320, URAL-375,

DAC-665

3.

8.40-15C, 215190-15C 99K (orosz vagy
ukr6n gydrtmdny)

terep UAZ- 469,ts

8.40-l-sc, 215190-l5c 99K
(orosz vagy uk6n gyirtmAny)

t6mlo UAZ- 46918

4.
12.5 R20 MI'T Military (NATO) I 32J

( I 2PR) TL (Continental)
terep UNIMOG 435

5.
10.00 R22.5 14PR 140/138K TL T9

r'Conlinental)
terep MB 1017/A



6. sz. kiegeszit6 ktizbcfzerz6si dokumentum

NYILATKOZAT

a nemzeti varyonrril sz6ki 2011. 6vi CXCVI' tiirv6ny etldthat6 szelvezet fogalm6ra
vonatkoz6 felt6teleknek vali megfelel6s16l

Alulirott , mint a(z) .. i. . .. .

(sz6khely: c6gbejegyz6sre/al6ir6sra jogosult

kepvisel6je, jelen okirat aliirrls6val, ezennel biintet6jogi felel<issegem tudatdban

nyilatkozom

szervezetnek min6siil, egydejiileg az

nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

azt al6trirnaszt6 dokur{entumok m6so1at6t

P. H.

"" """ 1"" "'
ce $ egyz6sre/al6ir6sra

jogosult

" 3. S (l) E tdrveny alkalnaz6sdban
L atldthuto s:eme:et:
a): az Allam, a k<ilts6gvet6si szen,, a kiiztestiilet, a helyi dnkorm6nyzal, a- nerrfzetisegi :*-oTuor,r^' 1

tdrsul6s, az egyhizi jogi Jzemely, az olyan gazd6lkod6 szewezet, amelyben az rillam '|agy a helf1-iinkolnriurfzat

hilon-hilon iagy egyiitt tOOZ-ot rdszeseddlsel rendelkezik, a nernzetkrizi szeryezet. a kiilftildi rillam, a hilftildi

helyhat6srig, u-- titt Ui 6tlami vagy helyhat6sagi szerv es az E*9.p1i... G.fdfqi Ters6grtil s2616

.ei Altupoiasbuo .dszes 6llam szab6lyozotl piac6ra bevezetett nyilvAnosan miikodti r{zv6nltarsa" f. ,.
i1 i.'olyu, belloldi vagl tciilfbtdl logi szem6ly vagy jogi szemelyiseggel nc{n rendelkezti gazd6lkod6

szervezet, amely megfelel a k<ivetkez<i felteteleknek: ^ . i":Tt'd:[']J"-,:"i:i#.,'':^;"#;#"" a terronznus rrnanszirJ,sa megelriz6s.nl ds

megakadeiyozaserOl sz6l6 tcirv6ny szennt meshatarozolt t€iv]:c".t q|aldg::* t:,qitT:1:11' 
-.--;?;#,.r"ru;;;;;n;;;6; az Euroiai Gazdasrigi r6rsegrot iz6lo megallal'fda'9.?, ,:-* rll"flll,3

Caziasagi f g1'tittmrikoJ€si es fllfesrtcsi' Szervezet tac6llamila:n 
. 
vaqv. olv{n -6llamban rendelkezik

ad6illet<ii6ggei, amellyel Magyarorsz6gnak a kettds ad6ztatris elkeriil6sertil szolo egyfmdnye v'n' .- ,,--.---..
;;;;;?;;6$l ; 1inrid ,aoro'i ds az osztal€kad6r6l sz6l6 tiirvenv szerint meshat6rozoh ellendrz6tt

hilfrildi ta,rsasl gnalq

bd1 a gazdal};d6 szervezetben kcizvetleniil vagy kitzvetetten tdbb mrnt 257.o.os befoly6ssal vagY

sz u*ui ioggul bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyis6gget nem rendelkez<i gazd6lkod6 rekinteteben a bar,

bb) €s bc) alpont szerinti felt6telek fenn6llnak;
'c1 

az a' ciiil szervezet 6s a vizidnulat, amely megfelel a kiivetkez6 felt6teleknek:

ca) vezet6 tiszts6gviselSi megismerhet6k,

cb)acivi|szerve-zet6su"i,ita^ul"t,valamintezekvezet6tiszts6gvisettiinemdtlithatoszervezetbennem
rendelkeznek 25olo-ot meghalad6 rdszesedessel,

cc./ sz6khelye az Eur6pai uni6 tag6llameban, az Eur6pai Gazdasrigi T6rs6gr6l sz6l6 meg6llapodi{sban r6szes

6lamban, a dazdasagi fgytinmtittiAisi 6s Fejlesa6si Szervezet tag6llam6ban vagy olyan 6llamban van, amellyel

Magyarorszdgnak a kettris ad6ztatas elkeriil6ser6l sz6l6 egyezmdnye van;

arr6l, hogy a(z) (teljes n6v) a nemzeti vag-vonr6l

sz6l6 2011. 6vi CXCVI. t<irv6ny 3. $ (l) bekezd6s6nek 1. ponl rr alapj 6n 6tl6that6
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Az 6tl6that6sfgi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vary azokat aldtdmaszt6
dokumentumok

A nemzeti yagtonr6l szdl6 201 1. dvi CXCVI. torviny 3. f (1) bekezddsdnek l. pont b) alpontja
szerinti

m awar gazd dl kodti szemezetek e s e td b e n

Alulirott,
(c6gn6v)

(sz6khely)

;il"il k;;;i.;i ;,;;; 
"' 

J:f".;:fl ,.iT?r* ffffi':':'""r'"i::'[:i;';#'j"ff
szem6lls6ggel nem rendelkez6 gazddlkod6 szetvezet, amely megfelel a kdvetkez6 egytittes
felteteleknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a p6nzmosis 6s a terrorizmus finansziroz6sa megel<iz6ser6l 6s

megakad6lyozas6r6l sz6l6 tdrv6ny szerht meghat6rozott t6nyleges tulajdonosa
megismerhet6, amelw6l az L pontban nyilatkozom, 6s

b) ad6illet<is6ge ....orszigban[orsTtigmegnevezdse]tal6lhat6r2,amely

[a me gfe lel6 ald h riTa n d 6 l,
. az Eur6pai Uni6 tagrillama,
o az Eur6pai Gazdasiigi T6rs6grcil sz6l6 megiillapodiisban r6szes illlama,
. a Gazdasagi Egyiittmfikrid6si 6s Fejleszt6si Szervezet tag6llama,
. olyan iillam, amellyel Magyarorsziigrak a kett<is ad6ztatiis elkeriil6s6r6l sz6l6

egyezm6nye van, 6s

c) nem min<isiil trirsasdgi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXI. trirv6ny 4.

$ I l. pontja szerinti ellenorzdtt kiilftildi tiirsasrignak, es

d) az riltalam k6pviselt szervezetben k6zvetleniil vagy kozvetetten tribb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyiissal vagy szavazati joggal bir6 jogi szemely, jogi szem6lyisdggel
nem rendelkezci gazdritkod6 szervezet tekintet6ben az a), b) 6s c) alpont szerinti
felt6telek fenn6llnak.

I. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonos16l

Az iiltalam k6pviselt szervezetnek a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finanszirozdsa megel6z6s6r6l
6s megakadrilyo zitsirol sz6lo 2007. 6vi cxxxvl. t6rv6ny 3. g r) pontja alapjriLn a k6vetkez6
tcrmdszetes szem6ly(ek) a t6nyleges tulajdonosa(i):

P. H.

c6, gtr e gyzbsr e I aliiriisra j o gosult

Kelt:

Amennyiben Ajiinlattevtinek Magyarorszdgon tal6lhat6 az ad6illetcis€ge. rigy az keriilj6n feltiinretesre,
amennyiben mas orsziigban. rigy 6nelem szeriien az az orszig keriitj<in megadr4sra.

Sorsz6m T6nyleges tulajdonos Sziilet6si hely 6s ido Anyja neve R6szesed6s

m6rt6ke %io-ban

(n6v)



l5

7. sziiLrnri kieg6szit6 kdzbeszerz6si dokum entum

HONVEDELMI MINISZTf,RIUM
BESZERZESI HIVATAL

Nyt. sz: 440- 12016

S zerz6d6s azonosit6: 87 002 I 1 6 -23 I 04'7 -007 1 /
sz. p6ldany

ADASVETELI SZERZoUTS

,,Gumiabroncs beszerz6se (haditechnikai eszklzokhciz)"

-2016-
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1. A szerz6d6s alanyai

Honv6delmi Miniszt6rium

VEV6: Beszerz6si Hivatal (HM BH)
(tov6bbiakban: Vevo)

K6pviseli: Dr. Tomka Bamabris, foigazgato

Cime: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37.

(Postacim) 1555 Budapest, Pf: 74.

Telefon (1) 433-8015

Telefax (l) 433-8007

Ad6szrima: 15830542-1-51

P6nzforgalmijelzbsz{ma'. 10023002-00334844-00000000

A Megrendelo iigyintez<ije: Petho Adrm ka.

ELAD6:

(tovribbiakban: Elad6)

K6pviseli:

Cime:

Telefon:

Telefax:

Az Elad6 iigyint6z6je:

P6nzforgalmi j el zosz.6ma'.

Ad6szdma:

XOLfSBCVtSpf.: MagyarHonv6ds6gAnyagell6t6Raktirbrizis(MH
ARB) (tov6bbiakban : Kiilts6gvisel6)

K6pr.iseli: Nagy Attila ezredes, parancsnok

Cime: 1 163 Budapest, IJlszirsz u. 31-39.
Telefon: (l) 401-2380

Telefax: (l) 401-2321

P6nzforgalmi jel zoszlm'. MNB 10023002-002901 1 5-00000000

Ad6sz6m: 15'714132-2-51

Adrlsv6teli szerzrid6s, mely l6trej6tt a 8'7 002116-231047 -0071 eljiris azonosit6jri, a

k<izbeszerz6sekr<il sz6l6 2015. evi CXLIII. t<irv6ny (a tovribbiakban Kbt.) 113. $ (1)
bekezd6s nemzeti nyilt elj arris keret6ben lefollatott krizbeszerz6si eljfu6s
eredm6nyek6nt a Vev6 6s az eljrirrisban nyertes Ajiinlattev6 (Elad6) (toviibbiakban:
Felek) kdz<itt az Ajrinlattdteli felhiv6s, a Kieg6szit<i k6zbeszerz6si dokumentumok,
valamint a nyertes ajiinlat tartalma alapjin, az alulirott helyen 6s napon, a kdvetkez6
felt6telekkel:

2. Aszerz6d6s t6rgya, mennyis6ge 6s ellen6rt6ke

2.1. Jelen szerzodds tirgya a ., Gumiabroncs beszerzdse (haditechnikoi eszkdzdkhaz) ", amely
alapj6n Elad6 a jelen szerz<id6s 2.2. pontban meghatarozott termdkek iitad6siira, a Vev<i
a termdkek ritv6tel6re, valamint a v6teldr Elad6 r6sz6re t<irt6n6 megfizet6s6re kriteles.
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A megk6tendo szerzod6s egystgfua" mennyis6ge, 6rt6ke:

A szerzldls ert6ke: nett6 ,- Ft + ,- Ft AFA : brutt6 ,- Ft, azaz bruft6 fonnt.

2.3. Az egys6gar a jelen szerz6d6s hat6ly6ig 6rv6nyes 6s taftalmazza a teljesit6s hely6re

t6rt6n6 sz6llit6s, valamint a teljesit6ssel 6sszefiigg6 valamennf i jarul6kos kdtts6get.

Elad6 vdllalja, hogy az ajri,nlatiban megadott term6kenk6nti takat a szerzodes

id6tartama alatt v6ltozatlanul fenntartja.

3. Teljesit6si felt6telek

3.1. A teljesit6s hat{rideje: 2017. m6jus 31., soronk6nt el6- 6s r6sztelesit6s (min. 50%)

3.2. Teljesit6s helye:

lehet6s6g6nek biztositris6val.

MH Anyagell6t6.Raktrirb6zis
I 163 Budapest, U jszhsz t. 37 -39.

Atvev6: Sipos G1,r:la szhzados

okm6nv al6irrlsanak kelte.

Jelen szerzodesben meghat6rozott term6keket az Elad6 saj6t felel$segi koreben 6s saj6t

k6lts6g6re sz6llitja le a teljesit6s hely6re.

Az Atvevo a megiel6tt szrillitrisi idopontban biaositja az Elad6] nevesitett k6pviseloi

szirniraa teljesit6s hely6re t6rt6n6 bel6p6st. l

Awev<i k<iteles a szerzodlsszerien felajanlott teljesit6s 6tv&el6r6l gondoskodni.

Amennfben az Atvevo a teljesit6shez sztiks6ges kdzremrikrid6si k<itelezetts6geinek

kesedelmesen, vagy nem megfelet<i m6don tesz eleget, ugy a szerzod6s teljesit6si

id6ta(ama a k6sedelem id6tartam6val automatikusan meghossiabbodik. Az Atvev6

k6sedelme ezen esetekben az Elado k6sedelm6t kizriLrja.

4. Teljesit6s igazol6sa, fizet6si felt6telek

4.1. Elad6, a mdr teljesitett sz6llitiisra vonatkoz6an ut6lag jbgosult (r6sz)sz6mla

benyirjtiis6ra, eloleg fizet6s6re nincs m6d.

A szriLrnlat a K<ilts6gvisel6 adataira kell kiellitani, a K<iltsdgvisel6 r6szere kell

benyijtani egy eredeti 6s hiirom hitelesitett misolati p6ldrinyban'

A szri,rnllkon az dltaliiLnos tartalmi 6s alaki kell6keken tul fel kell nintetni az al6bbiakat:

- aszerzod6sazonositot,

- a szitmlin szerepl6 term6kek azonositas6hoz sztiks6ges adatokat (megnevezes,

tipus, egyedi azonosit6).
szlllit6lev6l szdma

3.4.

3.6.

4.2.

4.3.
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4.4. A benyrijtott szriml6khoz csatoland6k az alirbbi okm6nyok:

- a HM V6delemgazdasdgi Hivatal Kutatrls-fejleszt6si, Min<is6gbiztositrisi 6s

Biztons6gi Beruh6z6si lgazgat6shg (tovribbiakban HM VGH KMBBI) 6ltal
z6rad6kolt .,Megfelelos6gi Igazoliis"-t (4. sz. me1l6klet);

- a mennfsegi 6tades-etv6telrol k6sziilt bizonylatot (sz6llit6lev6l 1 p6ldrinya).

4.5. A fizet6s a Polgiiri Tdrv6nyk<inywr6l sz6l6 2013. 6vi V. t<irv6ny (tovdbbiakban Ptk.)
6: I 30. $ ( I ) bekezd6s alapjrfur t6rt6nik a K<ilts6gvisel6 keretsziimlijrir6l az Elad6
.......... sz6mri bankszrimkljiira iitutaliissal. A fizet6si hat6rid6 a szitmla kflzhezv6tel6t6l
sziimitott 30 naptrir-i nap. Az etutalist6l elt6r<i fizet6si m6dot a K<ilts6gvisel6 nem tud
elfogadni.

4.6. A benyujtott szamliinak meg kell felelni az 6ltalfuros forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. €vi
CXXVII. t<irv6nyben foglaltaknak.

4.7. Amennlben az EIad6 a szerzodes szerinti kdtelezettsegeinek marad6ktalanul nem tesz

eleget, vagy a sziimla 6s mell6kletei az alaki 6s tartalmi k<ivetelm6nyeknek nem felelnek
meg, akkor az Elad6 a hiriny p6tkisrira a szirnlit Elad6nak vrsszakiildi. A sziimla ilyen
okb6l tdrt6no visszakiild6se a fizet6si hat6rid<i vonatkozdsSban halaszt6 hatrillu.

4.8. A Kciltsegvisel(i a szitmla k6zhezv6tel6t6l sz6mitott 5 munkanapon beltil - a

megkifogiisolt sz6mliira vonatkoz6an - a frzetlsi hatririd<ire halaszt6 hatrillyal, iriisban
(telefaxon vagy lev6lben) kifog6solhatja az Elad6 sziml|jdt, amennyiben az eliiirt
mell6klet Eladonak felr6hat6an hirinyzik vagy a szitmlSban t6ves adatokat, szdmszaki
hibar tal6l.

4.9. Abban az esetben, ha a Krilts6gvisel<i k6pvisel6j6nek kifogrisoliisa megalapozatlan,
akkor az eredeti hatiirid<in beliil kell a szdmla kiegyenlit6s6re int6zkednie.

4.10. Jogos szdmlareklam6ci6 eset6n az Elado tj szdmlit k6szit vagy kiegdsziti az eloirt
melldklettel 6s a bek6vetkezo hatirid6n tuli fizet6s mialt az Elad6 k6sedelmi kamatot
nem sz6mithat fel.

4.11. Abban az esetben, ha a Kdlts6gvisel5 a szerzSd6s 4.5. pontjrlban meghatArozott
hatdrid6hdz k6pest k6sedelmesen teljesit, a ki nem fizetett szdmla osszege utan az Elado
r6sz6re a Ptk. 6:155. $ (l) bekezd6s6ben meghat6rozott k6sedelmi kamatot kdteles
fizetni. Elad6 kesedelmi kamatiinak 6rv6nyesit6se c6lj6b6l fizet6si 6rtesit6t ellit ki, a
K<ilts6gviselo nev6re 6s cim6re. Elado a Ptk. 6:155. g (2) bekezd6s6ben meghat6rozott
esetben behajtiisi k6lts6g6talenyra jogosult

4.12. Yevo hivatkozik az adozits rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCII. Tv. (Art.) 36/A g-ra.

4.13. A szerzod6s teljestil6s6t k6vet6en K6lts6gvisel6 a benyijtott szrimLikr6l 6s azok
mell6kteteir<il halad6ktalanul miisolatot kiild Vev6 r6sz6re.

5. J6t5ll6s, szavatossdg

5.1. Elad6 szavatolja, hogy az iitala sz6llitott term6kek L oszt6lyrirr, gy6ri rij term6kek.

5.2. Elad6 az altala szlllitott term6kekre (az i,/tad,6st k6vet6 napt6l kezd6d6en) ... h6nap
teljes kdni j6t6tldst viillal.

13 Aliinlatkert! az l. osztalyi termek fogalma alaft a rendeltet6s6nek teljes mert6kben megfelelci, hibritlan,
sdriil6smeltes term6ket ani.
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5.3.

5.4.

Elad6 szavatolja, hogy az itltala sz6llitott term6kek vonatkozas5ban - a leszdllit6s

id<ipontj6ban - a gyrirt6si id6 nem haladja meg a 12 h6napot

Elad6 szavatolja, hogy az 6ltala szillitott term6kek a Magyarorsz6gon 6rv6nyben l6v6

k6zleked6sbiztons6gi felt6teleknek minden szernpontb6l megfelelnek.

Elad6 szavatolja, hogy az lltala sz6llitott termdkek a forgalombiztonsiigi 6s

vezet6stechnikai szempontb6l biztositj6,k a vegyes haszn6latu ig6nybev6telek felt6teleit.

5.6. Elad6 szavatolja, hogy az 6ltala szellitott term6kek a gyitrto 6ltal el<iirt m[iszaki

param6tereknek minden szempontb6l megfelelnek (srily 6s sebess6g korl6t, kdzponti

abroncstrilt<i hasznalata).

5.7. Elad6 szavatolja, hogy az eltala sz6llitott term6kek - el<iir6s szennti tdroliis mellett -

ak6r a term6k hosszabb idejri t6rol6sa sorrin (5 6v) sem szenvednek min6s6gromliist.

Vev6 r6sz6ro[ j6t6ll6si ig6ny nem erv6nyesithet5: ha a j6t6ll6si ig6nyt kiv6lt6 esem6ny

oka nem rendeltet6sszeni haszndlat, illetve nem el6irdsos kezelep. karbantartiis. vagy

trirol6s (a t6rol6sra vonatkoz6 utasitdsokat jelen szerzod6s 2. sz. mdl6klete tarlalmazza).

A nem megfelel6re mrn<isitett term6keket az

megillapitott hirinyokat 6s s6riil6seket az Elad6

krilts6g6re kdteles rendezni.

vagy cser6vel sajrit

Amennyiben a mennyis6gi etv6telt k6vet6 24 h6napon bel a rendeltet6sszerii

haszn6lat sor6n, a lesz6llitott abroncson gy6rtiisi technol6girlb6l iad6d6 meghibisod6s

kdverkezik he. akkor a meshibiisodott abroncsot Elad6 kiiteles ellenszolgAltatiis n6lkiilkrivetkezik be, akkor a meghibiisodott abroncsot

kicser6lni.

6. Min6s69biztositisi kiivetelm6nyek

5.5.

5.8.

5.9.

cser6li. A

jogosult a min6s6gbiaositrisi kerd6sekben Vev6 k6pviselet6re'

A min6s6gbiztositrissal kapcsolatosan felmeriil6 k6rd6sek eset6be

HMVGH KMBBI

lgazgato'. Ill6s Attila ezredes

Postacim: MagyarorsziiLg, 1885 Budapest Pf 25'

I;:'*' i:121i:1iiz1i
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

AzElad6azISo9001:2008vagyazzalegyenlrt€kiivalamintazAQAP2ll0vagy
2120 normativ dokumentum szerinti minSs6girrlnltrlsi rendszer6t a szerz6d6s teljes

id6tartama alatt fenntartja 6s mrikddteti. A min6s6girrinyit6si ren{szer tantsitottsrig6Lnak

megsziin6se szerz6d6sszeg6snek min6sil.

Az atvetelkor vizsgiilt mintamennyis6gek meghatri,rozasa az MSZ ISO 2859- I :2008

szabv6ny kdvetelmZnyei szerint trirt6nik. A vizsg6lati mintri,k pontos mennyis6gei a

szerz6d6sben foglalt sz6llitrlsi mennyis6gek alapj6n keriilnek meg[rat6roz6sra.

Elad6

6.1. A szerz6d6ssel kapcsolatos katonai minds6gbiztositrisi feladafok, kiitelezetts6gek,

jogok i

Jelen szerz6d6s ktivetelm6nyei riltami min6s6gbiztositds hatalya lali tartoznak. a HM

VGH KMBBI, mint a magyar Allami Min6s6gbiztosit6si Sizervezet, k6pvisel6je

q 6rtesitendo:



6.3.

6.2.
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A rydrt6skiizi ellen6rz6sek szabilyai

Gyrirt6skrizi ellenorz6seket a HM VGH KMBBI nem tervez.

Min6s6gi 6tv6teli feladatok szab6lyai

Az Elado csak a szerzod6snek 6s az l. sz. mell6kletben szerepl6 mriszaki
k6vetelm6nyeknek minden szempontb6l megfelel6 term6ket ajdnlhat fel min6s6gi
iitv6telre.

Az Elad6 a tervezet minos6gi etv6teli feladatok idoponda el6tt minimum l0 nappal
aj6nlja fel a gumiabroncsokat a HM VGH KMBBI r€sz|re itvltehe a ,,Felajrinkis HM
VGH KMBBI 6tv6telre" formanyomtatv6nyon (3. sz. mell6klet).

Az Elad6 biztositsa a v6g6tveteli feladatok v6grehajt6s6t a telephely6n vagy egyeztessen
a MH Anyagell6t6 Rakt6rbrizis k6pvisel6j6vel, hogy a beszrillitiis helyszin6n
tdrtdnhessen a min<is6gi 6tv6tel.

6.4. A term6k megfclel6s6g6nek vizsgdlata

A term6kek megfelel6s6g6nek hazai vizsg6latdt az l. sz. mell6kletben szerepl6 mriszaki
kdvetelm6ny 6s a szerz6d6s el6ir6sai alapjan kell vdgrehajtani. Az MSZ ISO 2859-
1:2008 szabvrlLny alapj6n meghatdrozott mennf s6gen ellen6rz6sre keriil az oldalfalra
siitdtt egy6rtelmri jel6l6s, j6v6hagyAsi jel 6s a gyrirt6si idrit egy6rtelmiien jekil6 szrimsor
(pl.: DOT), valamint a gumiabroncsok eps6ge, deformdci6 6s szennyez6d6s (viz, olaj,
sar stb.) mentes6ge. A term6kek megfelel6ek, amennyiben a kdvetelmenyeknek
megfelelnek, rendelkeznek j6vrihagy:isi jellel, 12 h6napnril nem r6gebbi gy6rtrisrlak (12
h6nap megfelel 52 h6tnek). Kett6s vagy nem egy6rtelmri jelcil6ssel ellitott abroncsok
nem vehetok rit. A nem megfelel<ire min<isitett term6keket az Elado t6rit6s mentesen
cser6li.

Amennyiben a teljesit6s hely6re t6rt6n6 sz6llit6s soriin biirmilyen, a term6kek min<is6g6t
befolyrisol6 probl6ma meriilt fel, a MH Anyagellit6 Raktarbazis k6pvisel6je fenntartja
azon jogitl, hogy megvizsg6lja 6s sziiks6g eset6n visszautasitsa a term6keket fiiggetleniil
att6t, hogy a min6s6gi iitv6telkor m6r megvizsgiiltrik 6s megfelel<inek minositett6k. A
HM VGH KMBBI k6pviselcije 6ltal v6grehajtott ellenorz6sek eredm6nyei nern
mentesitik az Eladit a szerz6d6sben rlogzitett j6trill6si vagy egy6b felel6ss6gei 6s
kdtelezetts6gei al6l, beledrtve az Elado 6ltal vdgzendo ellenrirz6si vizsg6latok
v6grehaj trisrit is.

7. Mennyis6gi rltv6tel

A mennyis6gi rlLru6w6tel alapja az Elad6 riltal kiadott Sz6llit6lev6l, valamint a HM VGH
KMBBI 6ltal ki6llitott Megfelelos6gi Igazolis.

Teljesitds hely6n Atvev6 kepvisel6je a szrillit6lev6len al6ir6s6val 6s az alakulat
hivatalos b6lyegz6j6vel (anyag6tvev6 b6lyegzb) igazolja a mennfs6gi 6tades-atv6telt.

8. Min6s6gi kifogris

8.1. Minos6gi kifogdst (reklamrici6t) a Vev6 a term6kekre vonatkoz6 j6t, l6si
nyujthat be, de legk6s6bb j6trilldsi id6 letelte ut6n egy napt6ri h6napon
meghib6sod6s aj6tell6si id<in belnl k<ivetkezett be.

J6t6ll6si igdnylt a Vevci ,,Reklamrlci6s jegyz6krinyv"-ben r6gziti, melyet az Elad6
reszere megkiild. A ,,Reklamrlci6s jegyzrikdnyv" minim6lisan a k6vetkez<i adatokat
1. rtalmazza'.

7.1.

7.2.

id6n beliil
beltl, ha a



2T

a szerzodes szirrr,a (beszeruas azonosit6);

a reklam6lt termek azonosit6 adatai;

j6t6ll6si id6szak hat6mapjai;

a reklam6lt termek etv6telt kdvet6 t6rol6srira, kezel6s6re

felhaszn6l6 szetvezet 6ltali 6tv6te1 id6pontja, t6rol6si
tarol6s idotartama, hasznilatbav6tel id6pontja);

adatok (a
drilm6nyek leir6sa

- a reklam6ci 6 tbrgya (a hibas mtikdd6s, megadott I val6 elt6r6s, a

term6k 6llapot6ban bektivetkezett v6ltozas leiriisa, a kele&ez6s id6pontj6ra,
k<iriilm6nyeire vonatkoz6 informdci6k, nyilatkozat a rendeltet6sszerii

alkalmaz6sr6l, el6ir6s szerinti tarol6si felt6telekr6l);

- a reklam6ci6 rendezes6re tett javaslat, elvdr6s (cserg javitris, a term6k
6rt6k6nek kifizet6se).

8.3.

8.4.

Az Elad6 a Reklam6ci6s jegyz<ikdnyv kfzhezvbtel{tol
felveszi a kapcsolatot a Vev<ivel 6s megkezdi a

kivizs96las6t.

A bejelentett reklamrici6 kivizsg6liisa a Vev6 vagy annak k6pvisel
egyiittes r6szv6tel6vel t6rt6nik, melynek eredm6ny6t,,Vizs
rdgzilrrk, melyet a jelenlev6k al6irrlsukkal hitelesitenek. A Felek

kivizsg6l6s6ba fiiggetlen szak6rt<i bevonrisiit is kezdem6nyezhetik.

8.5. A ,,Vizsg6lati jegyz6k6nyw" 4 p6ldrinyban, a szokrisos jegyz6k<in

al6bbi tartalommal k6sziil:

- jelen szerzrid6s beszerz6s azonosit6 sz6ma;

a reklam6ci6s jegyz6konyv nyilv6ntartdsi sziima;

a reklam6lt term6k azonosit6 adatai;

a vizsg6lati m6dszer;

j6tAll6si id6szak hatrlmapj ai;

sz6mitott 5 munkanapon beltl
kivrilt6 esem6ny

valamint az Elad6
jegyz6k<inyv"-ben

min6s6gi kifog6sok

kell6keken tul, az

a izsgiial sorii,n felt6rt tov6bbi informSci6k;

a reklam6ci6
meghatriroz6sa;

min6sit6se, alaptalans6ganak

- a reklam6ci6 rendez6s6re tett javaslat.

Megalapozott reklam6ci6 eset6n a j6tell6si ig6ny kivizsgallsiihoz 6p annak teljesit6s6hez

kapcsol6d6 sz llitirs szewez6se 6s k<i1ts6gei az Elad6t terhelik.

az ftaaO a megalapozottnak elismert reklam6cr6k eset6ben ildt"l". u reklam6ci6
kapcsol6d6 szllitirs szewez6se 6s k<i1ts6gei az Elad6t terhelik.

Vizsgalati jegyz6k<inyv"-ben foglaltak szerinti rendez6s6t - a sztiks6ges enged6lyek
J-OJ'-^-""J - -'

k6zhezvbtel6t6l sz6mitott - 5 munkanapon beliil megkezdeni.

9. Akadilykiizl6s

9.1. Ha a szerzodo Felek valamelyike el6rel6that6lag nem tud teljesiteni,

kdteles a masik felet az akadiiy felmeriildse ut6n, annak megjeldl halad6ktalanul,

telefonon, valamint meger6sitve ir6sban ertesiteni az akad6ly jellegdnek, illetve vilrhat6

megszrin6se idej6nek feltiintet6s6vel.

a reklam6ci6s jegyztiktinyvben 16gzitett t6nyek vizsg6lat6dak eredm6nyei;

8.6.
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9.2. Akadfllynak nem minSsiil a fizetlsi felt6telekben meghatiirozott feladatok teljesit6s6nek

k6sedelme.

9.3. Nem min6si.il akaddlynak az akad lykozlo f6l 6ltal az aj nlatkefts, az ai6n1al76tel,

id6pontj6ban miir ismert, olyan - teljesit6st hitriinyosan befolyisol6 - kdriilm6ny,
meTyet az akad6lykdzl6 f61 - tudom6sa ellen6re - a teljesit6s param6tereinek

meghat6roz6sakor nem vett figyelembe, vagy arr6l a m6sik felet nem t6jekoztatta.

9.4. Akadrilykd zl6s az el5zo felt6telek mellett is csak rigy fogadhat6 el, ha annak a m6sik f6l

igazolt tudom6sSra jut6sa megel6zte az akadhlyozott feladat v6grehajtrisi hatriridej6t.

9.5. Akad6lyktizl6s eset6n az akadiiykozlo f6lnek bizonyitrisi k<itelezetts6ge van.

10. Vis maior

l0.l. Vis maior esem6nyek:

Az alibbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akarat6n kiviil 6116 - egyik f6lnek sem

felr6hat6 - k6riilm6nyekk6nt mentesitik a Feleket jelen szerz6d6s aiapj6n terhel<i

kcitelmeik teljesit6se al6l, felt6ve, hogy ezen k<iriilm6nyek a jelen szerz<id6s al6iriis6t
k<ivet<ien jdnnek l6tre, illelve a jelen szerz6d6s alf;irhsdt megelozben j<ittek 16tre, 6m

kdvetkezm6nyeik melyek gritoljak vagy k6sleltetik a szerz1dds teljesit6s6t - az

emlitett id6pontban m6g nem voltak e16re liithat6k, igy kiildncisen:

a. term6szeti katasztr6f6k (vill6mcsapris, ftildreng6s, 6rvi2, hurrikin 6s hasonl6k);

b. tiiz, robbaniis , l6wdny;
c. radioaktiv sug6rzds, sugiirszennyez<id6s;

d. h6boru vagy mris konfliktusok, megsziill6s ellens6ges cselekmenyek, mozg6sit6s,
rekviriiliis vagy embarg6;

e. felkel6s, forradalom, l6zadds, katonai vagy egydb illlamcsiny, polgrirh6boru 6s

terrorcselekm6nyek;

f. zendiil6s, rendzavards, zavargrisok.

10.2. Vis maior esem6nyek kihatr{sai:

Amak 6rdek6ben, hogy brirmely vis maior esem6ny a fentiekkel osszhangban a
szerz6d6ses kdtelmek teljesit6s6t akadiiyoz6 t6nyez6k6nt felhozhat6 legyen, a jelen
szerzbdds teljesit6s6ben akad6lyozott f6lnek irrisban tdjdkoztatnia kell a m6sik felet a
fenti kiil<inleges kdrtlm6nyek bekrivetkezt6r<il. Ezt a tijlkoztat6st indokolatlan
k6sedelem n6lki.il kell megtenni azt k<ivet6en, hogy az illet6 szerz6d6 F6l felismerte a
kdtelmek teljesit6se al61 mentesit6 indokk6nt felhozhat6 kdriilm6nyek felmeriilt6t. A
fenti 6rtesit6sben meg kell jekilni a teljesit6s vrirhat6 k6sedelmi id6szak6t is,
amennlben ez i-elmerhet6 az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiil6s indoka megszrinik, rigy en6l a t6nyr6l a miisik Felet is
6,rtesiteni kell (irrisban is), tov6bb6 lehet6s6g szerint arr6l is t6j6koztatni kell, hogy a
mentesiil6s indokit jelentri kiil6nleges kdriilm6nyek miatt k6sedelmes int6zked6seket
mikor foganatosltjiik.

11. Nem szerz6d6sszerii teljesit6s kdvetkezm6nyei

11.1. Amennyiben az Elad6 a szerz6d6st olyan okb6l kifoly6lag, amely6rt felel6s
k6sedelmesen teljesiti, fgy k6sedelmi k6tb6rt kdteles fizetni, melynek m6rt6ke a
k6sedelmesen sz5llitou term6kek nett6 6rt6k6nek 0,3"/o-a lr^a;p, maximum 157o-a.



I1.2. Hib6s teljesitds
k6tb6r fizet6si
bejelent6set<il a

eltett ido.

eset6n a Elad6t a kdsedelmi kcitber mertek6ne{ megfelelo m6rtekrli

kdtelezettseg terheli, melynek idotartama d min<is6gr kifog6s
term6knek a Vevrihdz kifogistalan mintis6gben ]t6rt6no leszrillitrisrlig

11.3. A k6sedelmi 6s a hibris teljesit6si kdtb6r fizet6se nern mentesiti [z elaaOt a szrillitrisi
kdtelezetts6ge al6l. A Vevo jogosult felmondani a szerzod6st arlennyiben az Elado
teljesit6se a viillalt szdllitrisi hataridot meghaladja, hibris teljesitS eseten a fennrilki
kdtelezetts6g6nek a r6sz6re meghatiirozott hat6rid6n beltil nem tesz eleget. vagy a

szerzod6sbol fakad6 egy6b koteiezetts6g6t srilyosan megszegi. Ez6kben az esetekben,

tovribb6 ha a szerzcid6s teljesit6se az Elad6nak olyan okb6l kifolyrilag, amely6rt felelos

meghirisut, a Vevo meghitsulisi k<itbdrre jogosult, melynek alapja az adott

rdszteljesit6sben a teljes szerz6d6ses mennyis6g nett6 6rt6ke. m6rt6ke annak 20o/o-a.

1t.1. A kdtbert az Elad6 a Vev6 riltal kikiilddn felsz6lit6 lev6l alapjrin, a szitmla
k6zhezv6tel6tol sz6mitott 30 napon beliil kciteles megfizetni.

ponti

11.5. Az Elad6 k6tb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem zirla ki a szerz<id6sszeg6sbol ered<i egy6b

igdnyek 6rv6nyesit6senek lehet<is6g6t.

Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siil kiiliintisen, de nem kizd16lagDsan:

a) Elad6 vagy Alv6llalkoz6ja megserti a szerztid6s 14.1.

titoktadesi k<itelezetts6g6t:

b) Elad6 megszegi a szerzod6s 14.4. pontjrlban meghatrlrozott k

meghatdrozott

c) A szerzod6s teljesitese soriin
szerzod6skcit6s sor6n l6nyeges

szolg6ltatott:

deriil ki, hogy Elad6 az latt6tel, illetve a

kdriilm6nyrcil. t6nyrol val6tlan hamis adatot

d) Elad6 szerzoddsszeg6st k6vet el. 6s a szerz<id6ss zegeslt az ana tcirt6no t6bbszon

felsz6litiis ellen6re sem sziinteti meg. vagy ism6tlod<ien hasonl6 szerzod6sszeg6st

kovet el.

e) Elad6 a vevci iriisbeli enged6lye nelkijl a szerzodls ert6k6nek Llo%-et meghalado

m6rt6kben miis Alvallalkozot vett igenybe.

11.6. A Kdlts6gvisel<i k<itberig6nydnek 6rv6nyesit6se nem z64aki a szerzdd6sszeg6sbol eredo

egy6b ig6nyek 6rv6nyesit6s6nek lehetos6get.

11.7. Abban az esetben, ha a Krilts6gviselo a szerz6d6s 4.5. pontjri,iban meghaterozott

hataridohoz kepest k6sedelmes fizetest teljesit, a ki nem fizetett szdrpla dsszege utdn az

Elad6 r6sz6re a Ptk. 6:155. $ (l) bekezd6s6ben meghat6rozott Fesedelmi kamatot

k<iteles fizetni. Elad6 k6sedetmi kamatdnak 6rv6nyesit6se celjdb6l fLetesi ertesit6t iillit
ki, a K6lts6gvisefti nev6re 6s cimere. Elad6 a 2016. 6vi IX. t6rv6nybbn foglaltak szerint

behajtasi k<ilts6gritaldnyra jogosult.

12. Term6kkodifik6ci6s adatszolg6ltat6s 
I

12.1. Elad6 NCAGE k6dja:

Ha az ajinlattdteli szakaszban az Elad6 nem rendelkezik NCAGE k6ddal, a szerzod6s

aliiir6srit kdvetci l0 munkanapon betiil szolgdltasson adatot a NATO Kereskedelmi 6s

Korm6nyzati C6gk6d kiad6srihoz. Az adatszolgiiLltat6shoz sztksdges forma nyomtatviiny

6s kit6lt6si ttmutat6 HM VGH KMBBI-tol szerezhetci be.
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Elad6 a sziillitand6 term6kekrol a "Kodifikrici6s zhraddk" (5. sz. mell6klet) szerint
szolg6ltasson a<1atot a szerzod6skcitest k<iveto 30 munkanapon beltil. Amennyiben tobb
gyart6t6l szdrmaznak a sziillitand6 term6kek ugy azokat gyrirt6 szerint egy frijlban, de
kiil<in lapon k6rjilk felttintetni. Minimum az alihbi terjedelemben:

l2.l.l. Kiilftildi gy:irtm{ny eset6n:

Gyirt6 adatai (n6v, cim, telefon/ NCAGE, ha van)

Szerz6d6s
szerinti

folv6sz6m

Az adatszolgaltatils prefer:ilt formrija a Microsoft Excel adattdbla elektronikus
form6ban. A file n6v: NCAGE (vagy az Elad6 neve) szerzciddsazonosit6("/"
karaktereket " " karakterre cser6lve).xls. Az Elad6 felel az alvdllalkozoi iital el6rillitott
term6kek adatszolg6ltat6s66rt is. A kodifikrici6s adatszolgdltatiis teljesit6s6rol sz6l6
i gazoliis a szrimliihoz csatoland6. kifi zet6s6nek f'eltetele.

12.1.2. Hazai gv{rtminy eset6n a kiivetkezdvel eg6sziil ki:

Az adatszolgriltat6s r6sze m6g a jellemzo technikai adatok cikksziimonkdnti bont:isban.
Minimum adatok: meret, srily. szin, szritlithat6srig. funkci6k. jellemzo mrik<idesi
parameterek.

Technikai vagv egy6b probl6ma. k6rd6s eset6n az illet6kes:

HM VGH KMBBI
Igazgat6: Ill6s Attila ezredes

Postacim: Magyarorszrig, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36)1433-8041

Fax: (+36) 1237-5575

E-mail: ncbhu@hm.gov.hu

13. Kapcsolattart6s a teljesit6s sor6n

13.1. Az egyik fel riltal a mrisik f6lnek kiildcitt 6rtesiteseket irdsban, levelben vagy telefaxon
kell meghildeni, 6s azokat iriisban vissza kell igazolni.

13.2. Kapcsolattanrik:

A szerz6d6ssel kapcsolatos jogn).ilatkozatok t6tel6re jogosult:

Szerzdd6s
szerin ti

megnevez6s

szim amelyet a I NATO Rakleri
gv:irt6 | Sz:im (NSN), ha

azonositisra ismert

Meglegyz6s/
R6szletes

megnevez6s
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Vev6 iiryint6z6je:

A min6s6gbiztositdssal kapcsolatos k6rd6sekben :

A mennyis6gi 6tv6lellel kapcsolatos k6rd6sekben:

Eladri iigr int6ztije:

Nev:
Telefon:
Telefax:

14. Az informSci6k felhaszn6l6sa. ellen6rz6f

14.1. Felek kdtelezetts6get vdllalnak arra, hogy jelen szerz6des tartalm6r{ vonatkoz6. illL-tve a

szerzod6s teljesit€se sordn tudomdsukra jutott, a Felek ddekkdrebe ta(oz6
informdci6kat bizalmasan kezelik. azokat harmadik f6l tudomrisdra csak a miisik fel

irrisbeti hozz6jriruliisilval hozzrik.

14.2. Az Elad6 a 35512011. 6n.30.) Korm6nyrendelet alapjan elismeri a Kormiinyzati

Ellen5rz6si Hivatal jogosults6giit a szerztid6ssel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kik6tesek

ellenorz6s6re mind saj6t maga, mind alviillalkoz6i vonatkozrisiiban.

14,3. Az Elad6 elismeri. hogy az Allami Sz6mvevosz6k a 2011. 6vi ILXVI. tv. 5. $ (5)

bekezd6se alapjrin vizig6lhatja az 6llamhiiztartiis alrendszerfibtil finanszirozott

beszerz6seket es az |llarrlti.rlart6s alrendszereinek vagyondt eriirtci szerzodeseket a

megrendelon6l (vagyonkezelcin6l), a megrendelti lvagyonkez$lo) nevdben vagy

k6pviselet6ben eljiir6 term6szetes szem6lyn6l 6s jogi szemelyn6l.l valamint azolnril a

szenodo felekn6l, akik, illetve amelyek a szerz<ldes teljesites6ert fielel<isek. tov6bbd a

szerzodes teljesitds6ben ktizremiikodo valamennyi gazdrilkodo szerJezetnel.

14.4. Elad6 kcitelezi magdt arra, hogy jelen szerzodes teljesitese sordn nevdben 6s

alvrillatkoz6ja nev6ben sem jiir el a Vevtivel es K<iltsegvisel(vel munkavegz6sre

irdnyulo jogviszonyban dllo szemdly. vagy annak a Ptk. 8:1. S (l) bFk. l. ponda szerinti

kozeli hozzhtartoz6ja.

14.5. Felek kijelentik, hogy a szerzod6s kapcsrin tudom6sukra jutott srPlgelati. iizleti titkot

megorzik, azokkal kapcsolatban a vonatkoz6 jogszabilyok szerint j{mak el.

I 5. Szerz6d6s m6dosit6sa, megsziin6se

15.1. Jelen Adiisv6teli szerzcid6s felteteleit kizitrolag a Kbt. 141. $-ban foglaltak szerint a

Felek kdzds, ir6sos es mindk6t Fel 6ltal aliirt szerz<id6st modosit6 dokumentumban

rcigzitett akarata alapj6n es aszerint lehet m6dositani.
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15.2. Jelen Adesv6teli szerzod6s k<iz6s megegyez6ssel megsziintethetti.

16. Zhr6 rendelkez6sek

16.1. Jelen szerz<id6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a vonatkoz6 jogszabrilyok, igy
kiil<inosen a Ptk. rendelkez6sei irrinyad6ak.

16.2. A Felek a szerzod6ssel kapcsolatos esetleges vitds 0gyeiket t<irekednek tiirgyallsos fton
rendezni. Ennek sikertelens6ge eset6n a polgriri perrendtartesr6l sz6l6 1952. evi III.
tcin6ny szab6lyai szerint jrimak el.

16.3. A Honv6delmi Miniszt6rium 6s a Magyar Honv6ds6g al6rendeltjein6l bek6vetkezo
szervezeti v6ltoz6sok miatt a jelen szerzod6s alanyai - tovhbbd az abban szereplo egy6b
szervezetek - jogut6d szervezetei k6telesek 6s jogosultak a szerz<id6s szerint eljiimi.

16.1. A Kbt. 136. $ alapjdn:

16.,1.1. Elad6 vdllalja.

a) hogy nem fizet, illetve szrimol el a szerzodes teljesit6s6vel risszefigg6sben olyan
k<ilts6geket. melyek a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k)pontko) ,tb) alpontja szerinti
felteteleknek nem megfelelo tiirsasiig tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek
ad6k<iteles jcivedelm6nek cscikkent6sere alkalmasak:

b) a szerzodes teljesites6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet6t az
ajrinlatk6ro szitmira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. g (3) bekezd6se szerinti
iigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.

16..1.2. Vev<i jogosult 6s egyben k6teles a szerzod6st felmondani - ha sziiks6ges olyan
hatiiridcivel. amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel erintett feladata ell6tris6r6l
gondoskodni tudjon . ha

a) az Elado kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szenezet, amely tekintetdben fenn6ll a Kbt. 62. $ (l)
bekezd6s kl pont kb1 alpontjiiban meghatarozott valamely feltetel;

b) az Elad6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekintet6ben fenndll a Kbt. 62. $ (l)
bekezd6s kl pont kb) alpontjiiban meghatifozott valamely feltetel.

16.4.3. A 16.4.2. pont szerinti felmondds eset6n az Elado a Kbt. 197. 5s (l) bekezd6s 2. mondata
alapj6n a szerzod€s megszrin6se elott mar teljesitett szolgiiltatiis szerzod6sszer[i p6nzbeli
ellen6rt6k6re jogosult.

16.5. A jelen szerz6des tit eredeti p6ldrinyban k6sziilt, minden p6ldiiny azonos 6rv6nnyel bir.
Harom p6ldriny a Vevot, egy p6ldriLny a Kdlts6gviselclt, egy p6ldrlLny az Elad6t illeti.

16.6. A szerzod6st a Felek elolvasds 6s 6rtelmez6s utin. mint akaratukkal mindenben
megegyezot j6viiftagyolag c6gszeni aliiir6ssal Lidrik et. A jelen szerzodes a mindket F6l
iiltali aliiir6s napjrin l6p hat6lyba.

16.7. Amennyiben a jelen szerzodes brirmely kik<it6se erv6nytelen, a Felek k6telezettseget
vrillalnak olyan [j eloiriis szerzodesbe foglaliisiira, amely az 6rv6nyelen kikot6st
gazdasiryl szempontb6l a leheto legjobban megk6zeliti.
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Mell6kletek:

l. szimri mell6klet - Mriszaki kdvetelm6nyek (2 lap)
2. szitmu mell6klet - T6rolisra vonatkoz6 elSir6sok ( lap)
3. szrimir mell6klet - Felaj6nlis HM VGH KMBBI 6tv6telre minta (l lap)

4. szfuni mell6klet - Megfelel6s6gi Igazol6s minta (1 lap)
5. sz6mf mell6klet - Term6kkodifik6ci6s zarad6k minta (2 lap)

6. sz6mf mell6klet - Nyertes Ajdnlattev6 6tlathat6segi nyilatkozata ( lap)

Budapest,2016. BudaPest,2016.

Dr. Tomka Barnab6s
foigazgato

HM Beszerz6si Hivatal
Vev<i

K6lts6gvisel6i zrirad6k:

A szerz5desb6l ered6, Kolts6gvisel<ire h6rul6 kotelezettsegeket vatlatom'

Budapest, 2016.

t......
I

Nagy Attilal ezredes
paranc*rok

MH Anyagellitd Raktdrbizis
K6lts6gviselti

Kdsziilt: 5 pld.
Egy p6ldriny; 13 lap

Ugyint6zii: Szepesi Andrea ka.

Kapj6k: l. sz. pld.: Elado
2. sz. pld.: Vev<i (HM BH)
3. sz. pld.:Kcilts6gvisel6 (MH ARB)
4. sz. pld.: Vev6 (MH LK)
5. sz. pld.:Vevti (HM VGH KMBBI)

Elad6
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L sz. melldklet a 440- /2016 HM BH szimhoz

Miiszaki kiivetelm6nyek

Beszerz6s t6rgya: ,,Gumiabroncs beszerz6se (haditechnikai eszktiziikhiiz)u tbrgyu

iiLr-ubeszerz6s.

Beszerz6s c6lja: A Magyar Honv6ds6g k6szlet6ben l6vri g6pj6rmtitechnikai eszk<izrik

rendeltet6sszeni haszniilat6hoz sziiks6ges gumiabroncsok biztosit6sa.

A beszerz6sre keriilci gumiabroncsok ig6nyelt mennyis6gben, a szerzod6sben

meghatarozott idopontra tort6n6 lesz6llitisa - v. MH Anyagell6t6 Rakt6rbrizis

telephely6re - Elad6 k<iteless6ge, ami6rt kisz6llitrisi dijat nem sz6mithat fel.

Gumiabroncsokkal szemben tdmasztott ktivetelm6nyek, el6ir6sok:

- A lesz6llitas idopontjriban az abroncsok gy6rtrisi ideje 6ta eltelt id6 nem haladhatja
meg a 12 h6napot;

- A Magyarorszrigon 6rv6nyben l6vo k<izleked6sbiztonsigi felt6teleknek minden
szempontb6l feleljenek meg;

- Forgalombiztonsiigi 6s vezet6stechnikai szempontb6l biztositsrik a vegyes hasznrilatri
ig6nybev6telek felt6teleit;

- A beszerz6si eljrirris sorrin feltiintetett technikai eszkozcikre a gybrti riltal el<iirt
m[iszaki param6tereknek minden szempontb6l feleljenek meg (srily 6s sebess6g
korl6t, krizponti abroncst<ilt6 haszn6lata);

Garanci6lis felt6telck:

- Elad6 biztositsa a forgalmaz6, illetve gydrt6 riltal vrillalt garancidlis felt6teleket, de a
j6trill6s minimum id6tartama a leszrillit6st6l szitmitott 24 h6nap legyen;

- Amernyiben a mennyis6gi 6tv6telt k6veto 24 h6napon beliil a rendeltet6sszeni
hasznrilat soriln gy6rt6si technol6giiib6l ad6d6 meghib6sodiis kdvetkezik be az
abroncson, akkor Elad6 a meghibrisodott abroncs cser6j6t ellenszolgriltatds n6lkiil
v6grehaj tj a;

- El6irris szennti tdrol6s mellett Elad6 garantiilja, hogy a term6k hosszabb idejii
t6roliisa soriin (5 6v) nem szenved min6s6gromliist;

- Ajdnlatev6 aj6nlatiban nyujtsa be 5 6v id6tartamra t6rt6no trirol6s m6dj6ra,
k6riilm6nyeire, valamint az lllagmegbrz€sre vonatkoz6 eloirrisokat, utasitesokat;

KIMUTATAS
a pinc6los 6s g6pj6rmrff -technikai eszkiiziikh6z sziiks6ges gumiabroncs tipusokr6l

R.k M6reutipus Jelleg Felhasznildsi hely

I
I 300x530-533 I 530/'10-21 lPP.l2, I 56F

(orosz vagy uk6n gy6rtmdny) terep KRAZ 25518. KRAZ260

I 300x530-533 I 530 17 0 -21 lPRtz, t 56F rdml6 KRAZ255/B.KRAZ260
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R.k M6ret/tipus Jelleg Felhasznil:lsi hely

(orosz vagy ukr6n gyirtminY)
1300x530-533 I 53017 0-21 lPR12,l56F

(orosz vagy ukrdn gynfimAr,Y)
v6d6szalag

KRAZ 255/8, KRAZ260

2.

14.00-20.PR 14 0A-25 l46G
(orosz vagy ukin gyArtm6ny)

terep
URAL-4320, URAL.375,

DAC-665

14.00-20.PR t4 0A-2s t46G
(orosz vagy ukrdn gyirtm6ny)

tornlo
URAL-+320, URAL-375,

DAC-665

14.00-20.PR 14 011-25 1.46G

(orosz vagy ukr6n gyirtm6ny)
v6d6szalag

TIRAL4320, URAL-375,
DAC-665

3.

8.40-15C, 215/90-l5C 99K (orosz vagy
uk6n gyirtmriny)

terep UAZ- 46918

8.40-1 5C, 21 5/90-15c 99K
(orosz vagy ukr6n gyirtm6nY)

tdnrl6 UAZ- 469/9

4.
12.5 R20 MPT Military (NATO) 132J

(12PR) TL (Continental)
terep LINIMOG 435

5.
10.00 R22.5 l4PR 140/138K TL T9

(Continental)
terep IVIB 1017/A



2. sz. mell6klet a 440- /2016 HM BH sziirnhoz

T6rolSsra vonatkoz6 el6ir6sok
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3. sz. melldklet a,140- /2016 HM BH szriunhoz

FELAJANLAS HM vcH KMBBI Arvrrrr,RE (Minta)

Felkerem a HM VGH KMBBI-I a

.... sz6mri

6s .. . ... . .. ...... . .....tdrgyu

szerz6desre elk6szitett, az aliibbiakban meghat6rozott, term6k(ek) / szolgAltatris(ok) 6fv6tel6re.

Az tvltel k6rt idopontja: 20 . 6v. .................h6 ........-n.

A fenti term6kek i szolgiltat6sok az 6rv6nyes szrillit6si dokumentilci6, valamint a szabviinyok

6s a szerz6d6s kdvetelm6nyeit kielegitik 6s min6s6gileg megfelel6ek.

Mell6klet:

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

Ph.

l

....'............. " " |.

(feliogosit$tt al6ir6sa)

Az 6tvd*el egyeztetett id6Pontja:

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

HM VGH KMBBI

Szerz<id6s t6tel
sorsz6ma

Term6k / szolg6ltat6s megnevez6se Gyiirt6si sz6m Mennls6g
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4. sz. rnelleklet a 440- /2016 HM BH szturhoz

Megfelel6s6gi igazolSs (Minta)

nu vEnrlrnclzolsAcr nrvlru
xuratAs-rn.llrszrEsr.

iutiosccsrztosiTAst Es BtzroNsAGr
stnuHizAsr rclzcATosAc

A HM VGH KMBBI
nyl. szAma:

EIad6 (ncv, cim): Szcz6d6sszrim:
Megrcndeles sz6m (ha van):

Szerz6dcs modositis sz6ma (ha van):

Vcvri (n6v, cim): Elfogadort eltdr€sek 6s / vagy engcdmdnyek n,,t. szdma:

Teljesitcs helyc (nev, cim): A luegfelel6s6gi Igazolis \.onatkozik:
risreljcsit6sre (henyadikra): (. .. ........)
r'69teljesitisrc:

Szerz6dis
titcl sorsz6ma

Tennek'szolg6ltat:is mcgneYezise Gvinlsi szdm Mcnnyis6g

Elad6i megjegyzcsek:

Atvdteh utasit:is,Misz-aki Leir6s sz6ma:

Mell6klc(ek) (ha van(nak)):

Vizsgilati jegl zrik dn y.l'ek szdma:

Az Eladri Megfelel6s6gi Nyilatkozrta:
Kijclcntjiik, hogy fentiekben f.ltiintetett 6s elfogadott elt6r6sekt6l / engedm6nyektdl eltekintve,

a FELsoRoLr rERlIfNf,x/szol,ci Lt ATisor\ \Il]cFEL[L\[ri a szerzdd6s kiivetelm 6nyeinek.
Az Elad6 kep\iscldj€nek nevc, beoszdsa: Dituml Az Elad6 kdpvisckij€nek aldir6sa:

Plt

HM VGg KIiGBI k+i/jsel6jelrek meglegyzdsii l:.

Engeddlpzim (tu van):

HMVG]
,**l

I KM.SBI kdriyis€l6jei* nyil4kozEts:
xr, iory e femiekbea fdtf,trtctctt termdkckAzotglltet{soh i.rr,rur rrNdsfcBtzrostrls riRGyAT Kfi,pEzrtK 6s

rr-'-. . .:.:rr':. . ,i:.:. Dasrctcltrck.a szerz{dtsbcn fmlalt LSvetelrrinvc*neL --

3H x\4BBl*i{wisddjihe&'r.''

:.:' ,

A,HM VCII-KMBBI khrisi{6j€*x
al6ffis*..

D6h|d.. ...]:tr.. :.::: :' :::-

lrlrcigluisr6cr icAzol,As
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5. sz. melldklet a 440- /2016 HM BH szrimhoz

1.

HONVEDELMI MINISZTERIUM
BESZERZESI HIVATAL

TERMEKKODIFIKACIOS ZARADEK
(MINTA)

A szenodd f6l kdtelezetts6get v6llal az ltala szellitott vrfamennyi a term6k

azonositasehoz sziiks6ges adatok teljes korii szolgriltatrisfra, 6s arfrennlben m6g nem

rendelkezik a cegazonositeshoz sziiks6ges NATO Kereskedelmi 6s Korminyzati C6g

K6ddal (NCAGE), annak a Nemzeti Kodifik6ci6s Irod6t6l t<jr16nd megszerz6s6re,

valamint arra, hogy a szerz6d6s teljesit6se kdzben a c6g jogrillasiban bekovetkezci

brirmely v6ltoziis eset6n a Term6kkodifikrici6s Z6rad6kban (tovribbiakban: Zirad6k)

foglalt k6telezetts6gek jogfoly'tonosak legyenek.

Amennyiben a szerzodds szolg6ltatris nyijt6s6ra vonatkozi\, a szetz6d6 f1l

adatszolgdltatasi kdtelezettsege a c6gaz onosit6shoz sziikseges NATO Kereskedelmi 6s

Korminfati C6g K6d (NCAGE) megszerz6s6re korl6t6z6dik l(annak a Nemzeti

Kodifik6ci6s Irod6t6l tdrt6n6 megszerz6s6re)'

A Zinad1k vonatkozesAban adatszolg6ltatiison egy term6k lminden l6nyeges

2.

3.

5.

4.

6.

7.

rulajdonsrigrit, miiszaki adatait tartalrnaz6, annak azonositasehoz sziiks6ges miiszaki

raizok, leiiasok 6s/vagy miiszaki dokument6ci6k etadesat illetve a gyartiis soriin

altahazott szabvilnyokra tdrt6n6 utalast kell erteni, amelyek alapiitn az adott term6k

egy6rtelmiien azonosithat6.

Sziiks6g eset6n a term6kek azonositrlsahoz szolgriltatand6 adatokat az illet6kes

Nernzeii Koclifik6ci6s Iroda a kdtend6 szerz<id6s l rgy bao lefolytatand6 egyezteto

6rtekezleten sziiletett el<izetes meg6llapodasok szerint hat^rozza meg'

A nem magyar szerz6do f6l tudom6sul veszi, hogy a jelen Zfuad6kban meghatii,rozott

brirmely Grm6kazonosit6ssal kapcsolatos k6rd6sben, abban az esetben, ha a

bejegyz6se szerinti orsz6g tagia a NATO Kodifikrici6s Rendszert alkalmaz6 orszagok

"rop"o.t1,i"ut, 
akkor az idoii orszeg Nemzeti Kodifik6ci6s Irodrija, minden m6s

"r"ibrn 
u magyar Nemzeti Kodifik6ci6s lroda az itlet6kes. A Magyarorsz6gon

bejegyzett c6gek vonatko zitsitban a Nemzeti Kodif,rk6ci6s koda funkci6it a

Honvedelmi Miniszt6num V6delemgazdas6gi Hivatal (Budapesl, 1885, Pf: 25'

k6pviseli a foigazgato) kodifik6ci6s szervezeti elerne Lltja el. Jelen ZArad'kban

meghatrirozott tirm?kazonositrisi c6hi adatokat a szerzod6 f6l az illet6kes Nemzeti

Kodifik6ci6s Iroda r6szere szolgdltatja.

A szerzodo f6l a jelen Z&adlkbat meghatiirozoft adatszolgaltatiisnak az iitala

alkalmazott alvallalktz6k r6sz6r6l tdrten6 teljesit6s66rt egyetemlegesen felel.

A termekazonositdsi c61f adatszolgaltatrisra vonatkoz6 szerz6deses jogviszony hatrilya

alatt a szerz6d6 f6l, jogut6d n6lliiili megsziin6se eset6n v6llalja, hogy az illetekes

Nernzeti Kodifik6ci6s Iroda r6sz6re megadja az adatszolgiilat6sban 6rintett

alv6llalkoz6k cegadatait olyan m6lys6gben, hogy annak alapjrin t<iliik k<izvetlen

szerz6d6ses kapciolatban a term6kazonosit6si c6hl adatok beszerezhelok legyenek.
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Abban az esetben, ha a szerzodo f6l megsziindse jogut6ddal t6rt6nik, lehet6v6 teszi,

hogy az illet6kes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda a jogut6ddal szemben viiltozatlan
tartalommal erv6nyesiteni tudja a jelen Zhrad5kban foglalt adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6geket.

A hazai bejegyz6s[i illetve olyan ki.ilftildi gyirt6k, Elad6k, amelyek c6gbejegyz6se

nem valamely NATO Kodifikiici6s Rendszert alkalmaz6 orsziigban t<irt6nt, a jelen

szerzod6sben, a szdllit6si felt6telek krizritt meghatri.rozott id6rendben, a magyar
Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda r6sz6re teljesiti a term6kazonositiisi c6hi adatszolgaltatest.

A szerz6d6 f6l vrlllalja, hogy a jelen szerzrid6s 6rvenyess6gi ideje alatt a szerzod€s
tirgyitt ktpezo term6kekre vonatkoz6 6s a jelen Zirad5k 2. pontjriban meghat6rozott
tartalommal riltala szolgriltatott adatokban bekiivetkezett birmilyen vdltozrist a

m6dositott adatra vonatkoz6 tartalommal - a sajdt szewezetdn beliil bek<ivetkezett
v6ltoziist k<iveto 30 naptriri napon beliil - megkiildi az illet6kes Nemzeti Kodifikicios
Iroda r6szdre.

Amennyiben a szerz6d6 f6l a jelen szerzodfls tingy t k6pezo brfumely term6kre
vonatkoz6an valamely Nemzeti Kodifik6ci6s lroda r6szdre miLr szolgiiltatott a jelen
Zarud5k 2. pontjriban meghatrirozott term6kazonositasi c6l[ adatokat, ugy err<il irrisban
6rtesiti az adatszolgilltatiis ig6nyloj6t, megjel<ilve, hogy az adatokat melyik Nemzeti
Kodifi k6ci6s lrodiinak kiildte meg.

A szerzbd6 f€l hozzitjirul, hogy a jelen szerz6d6s tirgyirt kdpezii term6k(ek)
azonositiis6hoz 6s a NATO Kereskedelmi 6s Kormrinyzati C6g K6d kiadiisilhoz riltala
szolgiiltatott adatok miis kormdnyzati szervnek, illetve a NATO Kodifikiici6s Rendszer
r6sz6re ritadiisra kertilj enek.

Budapest, 2t) 16. jrinius

Dr. Tomka Barnabds

foigazgat6
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