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Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

Jogalap:
2009/81/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel u. 35-37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu 
Telefon:  +36 14338015
Fax:  +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban

II.1.2) Fő CPV-kód
35811300

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
„Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

07/02/2020

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja eNotices:
TED eSender bejelentkezés: ENOTICES
TED eSender ügyfél bejelentkezés: bartharichard76
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019-155195
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 216-531483
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 06/11/2019

VII. szakasz: Változások

mailto:beszerzes@hm.gov.hu
http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531483-2019:TEXT:HU:HTML
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VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.2.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság A gazdasági szereplők műszaki és/vagy
szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok
A következő helyett:
M2.) Részvételre jelentkező a Vbt.49. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtson be akkreditált vizsgálatokról
készült, 1 évnél nem régebbi laborvizsgálati jegyzőkönyveket az alábbiak szerint: 2. részajánlati kör
vonatkozásában (az egyedi festésű, kizárólag színben eltérő, de műszaki paramétereiben teljesen azonos
típusú anyagoknál egy tetszőleges színben teljes körű laborvizsgálat benyújtása szükséges. Színtartóság
vizsgálat azonban színenként külön-külön kerüljön benyújtásra).:
95 M köznapi ing rövidujjú drapp terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
95 M köznapi ing rövidujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
95 M köznapi ing hosszúujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
Női köznapi ing rövidujjú drapp terméknél: 9.4. alapanya műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing rövidujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing hosszúujjú drapp: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing hosszúujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
95 M társasági ing rövidujjú terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 11. sz. táblázat
95 M társasági ing hosszúujjú terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 11. sz. táblázat
Társasági ing női rövidujjú terméknél: 9.3. alapanyag műszaki követelményei 9. sz. táblázat
Társasági ing női hosszúujjú terméknél: 9.3. alapanyag műszaki követelményei 9. sz. táblázat
Helyesen:
Szakasz száma: III.2.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság A gazdasági szereplők műszaki és/vagy
szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok
A következő helyett:
3. részajánlati kör vonatkozásában (a 3. részajánlati kör vonatkozásában akkreditált és/vagy notifikált
laborvizsgálati jegyzőkönyv is elfogadott) :
93 M félcipő társasági barna terméknél: 8.7.1., 8.7.2. és 8.7.3. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott
követelmények 5., 6. és 7. sz. táblázat
93 M félcipő társasági fekete terméknél: 8.7.1., 8.7.2. és 8.7.3. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott
követelmények 5., 6. és 7. sz. táblázat
Helyesen:
Szakasz száma: III.2.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság A gazdasági szereplők műszaki és/vagy
szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok
A következő helyett:
4. részajánlati kör vonatkozásában (a 4. részajánlati kör vonatkozásában akkreditált és/vagy notifikált
laborvizsgálati jegyzőkönyv is elfogadott) :
Női cipő pömpsz barna terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6.,7.
és 8. sz.táblázat



3 / 5

Női cipő pömpsz fekete terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5.,
6.,7. és 8. sz.táblázat
Női mokaszin barna terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7.és
8. sz.táblázat
Női mokaszin fekete terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7.és
8. sz.táblázat
Helyesen:
Szakasz száma: III.2.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság A gazdasági szereplők műszaki és/vagy
szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok
A következő helyett:
5. részajánlati kör vonatkozásában (az egyedi festésű, kizárólag színben eltérő, de műszaki paramétereiben
teljesen azonos típusú anyagoknál egy tetszőleges színben teljes körű laborvizsgálat benyújtása szükséges.
Színtartóság vizsgálat azonban színenként külön-külön kerüljön benyújtásra) :
95 M gyakorló pulóver zsebbel terméknél: 8.2 alapanyag és 8.3. rátétanyag műszaki követelményei
95 M gyakorló pulóver zsebbel kék terméknél: 8.2 alapanyag és 8.3. rátétanyag műszaki követelményei
Helyesen:
Szakasz száma: III.2.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság A gazdasági szereplők műszaki és/vagy
szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok
A következő helyett:
6. részajánlati kör vonatkozásában (a 6. részajánlati kör vonatkozásában akkreditált és/vagy notifikált
laborvizsgálati jegyzőkönyv valamint igazságügyi szakértői gazdasági társaság által kiállított jegyzőkönyv is
elfogadott) :
Deréköv barna terméknél: 6.4. bőr alapanyag és 6.5. csat műszaki követelményei 2. és 3. sz. táblázat
Deréköv fekete terméknél: 6.4. bőr alapanyag és 6.5. csat műszaki követelményei 2. és 3. sz. táblázat
Kardtartó csatlék fekete arany terméknél: 2. felhasználható anyagok és 6.1 bőr vizsgálati követelmények 1. és
2. sz.táblázat
Helyesen:
Szakasz száma: III.2.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság A gazdasági szereplők műszaki és/vagy
szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok
A következő helyett:
7. részajánlati kör vonatkozásában:
Köznapi paroli terméknél: méretváltozás vasalás hatására alapanyagtípusonként
Hallgatói köznapi paroli terméknél: méretváltozás vasalás hatására alapanyagtípusonként
Társasági paroli terméknél: méretváltozás vasalás hatására alapanyagtípusonként
A parolik színtartóság vizsgálata a két alapanyagtípus esetében színenként külön-külön értendő.
Helyesen:
Szakasz száma: III.2.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság A gazdasági szereplők műszaki és/vagy
szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok
A következő helyett:
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9. részajánlati kör vonatkozásában (az egyedi festésű, kizárólag színben eltérő, de műszaki paramétereiben
teljesen azonos típusú anyagoknál egy tetszőleges színben teljes körű laborvizsgálat benyújtása szükséges.
Színtartóság vizsgálat azonban színenként külön-külön kerüljön benyújtásra):
Szakmai sál terméknél: 6.2. alapanyag vizsgálati követelményei 4. sz. táblázat
Helyesen:
Szakasz száma: III.2.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság A gazdasági szereplők műszaki és/vagy
szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M2) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha a 2.; 5.; 7. és 9. részajánlati körök vonatkozásában nem nyújt
be akkreditált vizsgálatokról készült laborvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a laborvizsgálati jegyzőkönyv nem
felel meg a műszaki leírásban foglaltaknak, valamint a 3.; 4. részajánlati körök vonatkozásában nem nyújt be
akkreditált és/vagy notifikált vizsgálatokról készült laborvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a laborvizsgálati
jegyzőkönyv nem felel meg a műszaki leírásban foglaltaknak valamint a 6. részajánlati kör vonatkozásában nem
nyújt be akkreditált és/vagy notifikált szervezet által kiállított laborvizsgálati jegyzőkönyvet, vagy igazságügyi
szakértői gazdasági társaság által kiállított jegyzőkönyvet, illetve a benyújtott laborvizsgálati jegyzőkönyv,
illetve igazságügyi szakértői gazdasági társaság által kiállított jegyzőkönyv nem felel meg a műszaki leírásban
foglaltaknak.
Helyesen:
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: VI.3. További információk 5. Benyújtandó egyéb nyilatkozatok, igazolások:
A következő helyett:
Részvételre Jelentkező nyújtson be gyártói nyilatkozatot a kellékek vonatkozásában.
(Kellékek alatt értendők: fonal, cérna, gomb, patent, csat, tépőzár, húzózár, fűzőszemek, kampók, címkék stb. a
kellékekről.)
Azon termékek esetében, ahol laborvizsgálati jegyzőkönyv benyújtása szükséges az alapanyag
vonatkozásában, külön gyártói nyilatkozat benyújtása (késztermékre vonatkozóan) nem szükséges.
Helyesen:
A nyertes Ajánlattevőnek gyártói nyilatkozatot a kellékek és a késztermékek vonatkozásában a szerződés
teljesítésének időszakában a felajánlással egyidőben kell benyújtani.
Szakasz száma: IV.3.4
A módosítandó szöveg helye: A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 13/02/2020
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 24/02/2020
Helyi idő: 11:00

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Részvételi felhívás II. 3) pontjához az alábbi kiegészítést teszi valamennyi részajánlati kör
vonatkozásában: Előszállítás, előteljesítés, részszámlázás megengedett a szerződött mennyiség ¼ része felett.
Ajánlatkérő további módosításai:
A részvételi felhívás és annak módosításaiban meghatározott M2) műszaki és szakmai alkalmassági
követelmény minden részajánlati kör vonatkozásában törlésre kerül.
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A nyertes Ajánlattevőnek (Eladónak) a szerződéskötést követően kell az alábbiak szerint eljárni.
Eladó a szerződés aláírását követően 20 napon belül nyújtson be az MH LK TI ÁO részére valamennyi
részajánlati kör esetében:
- az előírt műszaki leírásoknak, műszaki paramétereknek, valamint az MH LK HTPF által biztosított
színmintának megfelelő szállítási mintát (terméktípusonként 1-1 darab, amely a mintavételi mennyiség, valamint
a szerződésben rögzített mennyiség részét képezi), valamint
- akkreditált és/vagy notifikált vizsgálatokról szóló 1 évnél nem régebbi laborvizsgálati jegyzőkönyvet vagy
annak másolatát (amennyiben idegen nyelvű a dokumentum, felelős magyar fordítását) a vonatkozó műszaki
követelményekben meghatározott felhasznált anyagok 2. számú melléklet táblázatban megjelölt paraméterei
vonatkozásában.
Részvételi dokumentáció 12. A részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
pontból a A Részvételi felhívás III.2.3. pontja szerinti – M2) műszaki-szakmai alkalmassági követelmény –
igazolása francia bekezdés törlésre kerül.
A nyertes Ajánlattevő (Eladó) részére a szerződéskötést követően 5 napon belül az MH Logisztikai
Központ, Hadtápfőnökség (továbbiakban: MH LK HTPF) Eladó részére mintaterméket biztosít a pontos szín
meghatározása érdekében. A mintatermékek átvételét Eladó MH LK HTPF képviselőjével önállóan egyezteti.


