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dsszegben tdrtdn6 elfogadils6t olyan k<irtilm6nynek tekinti, amely miatt az eljiiriist
eredmdny.telenn6 nyilvrinithatja.

A megkdt6sre keriil6 szerz6d6s har6lybal6p6senek felt6tele a limogatrisiszerz6dds-

m6dositris alapjin az ig6nyelt dsszeg rendelkez6sre 6ll6sa. Amennyiben a KEHOP IH a

tdmogat6sra ir6nyul6 igdn]1 nem, vagy az ig6nyekn6l kisebb dsszegben fogadja el, az

addsvdteli szerzodds hatdly6t vesai.
Ajrinlatkdr<i trijdkoaatja Ajenlattev6ket, hogy a szerzod6s megi<ot6s6re a mindenkor

hatrilyos jogszabrilyoknak 6s a tiimogatrlsi szerz<iddsben foglaltaknak ..$.l.toen keriil sor.

1 A KKD teljess6ge 6s pontossdga

A gazdasrigi szerepl6, Aj rfurlattev<i felel6s az6rt, hogy ellen<irizze a KKD teljes dtvdteldt.

Ajrlnlatk6r6 semmilyen kifogrist sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdastigi

szerepl6, aj6nlattevS elmulasztotta a KKD valamely r6sz6nek iitv6tel6t. A gazdasrigi

szerepkinek, Ajiinlattev6nek sajrlt miiszaki kompetenciiija alapjrin kdteless6ge

megbizonyosodni ajdnlat inak benyrijt6sriig arr6l, hogy a feladatokhoz

sztiksdges minden informiici6 rendelkez6s6re iill, 6s ajrinlatinak elfo eset6n k6pes a

feladat teljes kdrii megval6sitrisdra a megktittitt szerzoddsben feltdtelek mellett.
Ajrinlattev<i ajdnlatrfurak bead6s6val egyben elismeri, hogy minden a megval6sitiishoz

sztiksdges informdci6 rendelkez6s6re iillt, a kdzbeszerzdsi szakmai

kompetencieja birtok6ban megvizsgilta 6s a benne megfogalmazott fi

alkalmasnak taliilta.
Minden, ajiinlattev6 riltal irasban nem dszrevdtelezelt, a

el6fordul6 pontatlansrigb6l, vagy annak hibrija miatt felmeriil6 miiszaki I ad6d6

sztiks6ges feladat elv6gz6s6nek k<ilts6ge ajiinlattev6t terheli, e tdbbletkd ajdntatk6r6 6ltal

tdrtdno megldritds6re nem tarthat igdn)'t. Kivdtelt k6peznek ez al6l aj iiltal ir6sban

krirdben felmeriilt esetleges kdlts6gek. Ajrinlatkdr<i azonban felhivja az ajrinlattev6k figyelm6t.

hogy ezen esetekben is a Kbt.-ben foglaltak szerint kell elj6rni.

2. Az ajdnlat kiilts6gei

Az ajfulat elkdszit6sevel 6s benyujtrisrival kapcsolatos $sszes kdltsdget az

aj6nlattev6nek kell viselnie. Az ajiiLnlattev<inek nincs joga semmilyen. a [KD-ban kifejezetten

megadott jogcimen kivtl, egy6b - igy ktildndsen anyagi - igdn!' 6rvenyesit6sdre' A
kdzbeszerz6si elj6r6s eredmdnyes. vagy eredmdnl'telen befejezds6t6l fiiggetleniil az

ajrinlatk6r6vel szemben ezen krilts6gekkel kapcsolatban semmilyen kdr etel6snek nincs helye,

kivdve a Kbt. 177 .$ (2) szakaszban foglalt esetet.

Az aj6nlatkdr6 kifejezetten nyilatkozik, hogy az aj6nlatok elk6szit6sdvel kapcsolatosan

sem a nyertes ajiinlattev6nek, sem m6s ajanlattev<iknek semmifdle - esetleges jttv6beni -
tdritdsre nem kdtelezhet6, kiv6ve a Kbt. I 77.S (2) szakaszban foglalt esetet.

Az ajrintatkdr6 a benyfjtott ajri.nlatokat nem szolg6ltatja vissza sem eg6szben. sem

rdszeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. $ (2) bekezd6se szerint kezeli.

3. A kdzbeszerz6si eljdr6s nYelve:

elrendelt, vagy egy6rtelmiien aj6nlatkdro r6sz6rol a szerz<iddskdt6st

hib6kb6l, illetve vis maiorb6l ad6d6 tdbbletk6ltsdgek, tovrlbbri a Kbt.

A kdzbeszerz6si eljiir6s nyelve magyar. Ennek megfelel<ien az ajAnlatol

kell beadni, az elj6r6s sordn mindennemii levelez6s ds sz6beli kapcsolattartds

kat megval6sitiisra

-ban esetlegesen

kdvet<ien elkdvetett
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Ajrinlattev<i a nem magyar nyelven kdsziilt okmAnyr6l felel6s magyar nyelvii forditrist
kriteles csatolni kdzletleniil a nem magyar nyelven kdsztilt okm6nyt ktivet6en. Ellenkezti
esetben az Ajiinlatkdrri ezen dokumentumok tartalmiit nem veszi figyelembe. Ajrinlatkdr<i a

..felel<is" forditris alan az erti, hogy az adott forditiist Ajrinlattev6 kdszitefte 6s c6gszeru
al6iriissal hitelesitette, annak tartalmiidrt az Ajrinlattev<i felekis.

4. Kiiziisaj{nlatt6tel

A krizds ajifurlattdtelre vonatkoz6 szabrllyokat a Kbt. 35. $ tartalmarr2.
Tribb ajrlrlattevo k<iz<isen is tehet ajiinlatot Kciziis ajiinlattdtel eset6n elegendci, ha az

aj6n-lattevok egyike veszi et a KKD-I. Kdz6s aj6nlatt6tel esetdn a nyertes krizris aj6nlattev6knek
egyiittes 6s egyetemleges feleloss6get kell v6llalniuk a szeru6dds teljesitds6drt. Amennyiben
k6zds ajrinlatt6telre keriil sor, akkor ajrinlattev6k kdtelesek becsatolni egym6s k<iz6tti
meg6llapodiisukat mdsolatban, amely legaldbb a k6vetkez6ket tartalmazza:

- Az ajirnlat tirgy6t.
- A k6zds ajriLnlattevok megnevezdst ds a kdzds ajrinlattevrik tagjait (cdgn6v, sz6khely);
- A kdz<is ajrinlattev6k vezet6 tagjiinak megjeldl6s6t:
- A kiiz<is ajrinlattevok kdpviseletdre jogosult megnevez6s6t, valamint a r6sz6re adott

meghatalmaziist:
- A kdzcis ajri,nlattevok egyetemleges felel<iss6gv6llakis6t a szerz<iddses kritelezetts6gek

teljesitdsdre amennyiben, mint nyertes krizris ajrinlattev<ik kiviilasztilsra keriilnek;
- Krizcis ajiinlattev<i tagjai kdz6tt, a kdzbeszerzesi eljrirrlssal kapcsolatos hatdskdrdk

bemutatiisiit;
- A szerz6d6s teljesit6se vonatkozrisilban a kriz6s ajrinlattev<lk k<izdtti feladatok

megosZiisiinak ismertet6s6t.

A kdzds ajrinlattev<ik megrlltapod6srinak az alitbbi kdvetelm6nyeket is ki kell el6gitenie:
- Felliiggesa6 (hatrilyba l6pteto), illetve bont6 felt6tel ndlkiili;
- A szerz6dds hatrilya berillt6nak vagy megszrintdnek valamely idoponthoz kdt6se ndlkiili,

tovribbri;
- Harmadik szemdly beleegyez6s6hez. illetve hat6srig j6viihagydsiihoz val6 k<it6se ndtkiili

a kriz<is ajrinlattev6k valamennyi tagirinak az allririsAval hatdlyba kell l6pnie.

5. Az aj:lnlatok kidolgozrisinak felt6telei

Az ajrlnlattev6knek az eljaras sorrln egy irdsos ajiinlatot kell elkdsziteniiik, a Kbt. 81. $
szerinti nyilt krizbeszerz6si eljilriisra vonatkoz6 el<iiriisaival dsszhangban.

Az ajrinlatot A4 formiitumri lapokon, egy kdtetben 6sszeiilliwa, I p6ldrinyban, roncsolS.s
mentesen nem bonthat6 k6t6sben kell benyrijtani.

Az ajrinlatot a papir alapri pdldrinnyal megegyezri elektronikus (elsz6 n6lkiil olvashat6,
de nem m6dosithat6 p6ld6ut pdf. file) adathordoz6n is be kell nyij tani. Amennyiben elt6r6s
van a papir alapu ajrinlat ds az elektronikus adathordoz6n benyujtott ajrinlat kdzdtt, Aj6nlatkdr<i
a papir alaptt tekinti m6rvad6nak.

A lapokat folyamatosan, (valamennyi informiici6t tartalmaz6 oldalt) sorszlmmal kell
ellitni, az ajiir atot javitrisok 6s beszrir6sok n6lkiil ketl elkdsziteni. Az Al4 miretn€l nagyobb
formiitumrl lapokat a miiszaki rajz el5irrisai szeint N4 m6reniLre kell hajtogatni
ajirlathoz melldkletkent kell csatolni.
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Az ajrinlatot ziirt borit6kban kell benyrijtani. A borit6kot az ajinlallevo r6sz6r6l aliiiriisra
jogosult szemdly aliiiriis6val ds c6gb6lyegzojdvel hitelesitve kell lezimi, ds az al6bbi f'eliratot

kell feltiintetni rajta:
Ajdnlat .,A Magtar Honrddsig katasztrdfavddelemmel dssze.filggi beavatkozdsi

kdpessdgdnek fejlesztdse miiszaki technikoi eszk)ztik beszerz,lse KEHOP 1.6.0" tdrryil,
67002/16-10/36 beszerzis azonositd szdmu kazbeszerzisi efdrdsban; ..CSAK
BIZOTTS4GILAG BONTHATO''.

A beszerzds azonosit6t az ajiinlaton 6s valamennyi
dokumentumon fel kell ttintetni.

Az aj6nlatot valamennyi, informdci6t tartalmaz6
tartalomjegyzekkel kel I el ldtni.

- az eljiiriishoz tarloz6 -

is feltiintet6

kell elhelyezni, ami

valamint a

Az ajAriat elej6n a KKD melldkletet kdpez6 felolvas6lapot
tartalmazza a Kbt. 68. $ (4) bekezddse szerinti cisszes adatot.

Az ajinlalhoz csatolni kell az eljir{sr megindit6 felhivrisban, a

Kbt.-ben meghatiirozott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazoldsokat.

A KKD-ban szereplo nyilatkozatmintiik a Kbt. 57. $ (l) bekez$ds b) pontja alapjan

ajrinlott mintrlk. Az ajrinlott mintiik haszn6lata nem kdtelezo, de ajrlnlott.

Az Ajrinlattevti 6ltal benytjtott minden saj:it nyilatkozatot.
anyagrinak minden tartalommal bir6 oldalit az AjriLnlattev6 r6szdrol

al6iriisrival hitelesiteni kell.

szerepl6

dokumentumok egyszeni masolatban is benytjthat6k. Az aj6nlatkero el<iirja az olyan

nyilatkozat eredeti vagy hiteles mrlsolatban tdrtdn6 benyujtdsrit, amely kdzvetleniil valamely

kdveteles drvdnyesitdsdnek alapj6ul szolgiil, pl. garanciavdllal( nyilatkozat vagy

kezessegviillaldsr6l sz6l6 nyilatkozat. Az ajinlat papir alapi pdldrinyairak a Kbt. 66. $ (2)

bekezd6se szerinti nyilatkozat eredeti al6irt pdldrinyrit kell tartalmaznia.

6. Uzleti titok

A Kbt. 44. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak alapjdn az ajrinl{ttevti az afinlatban,

hiriLnypotldsban. valamint a 72. $ szerinti indokoLisban elktildnitett m6don elhelyezett. iizleti

titkot [Ptk. 2:47. Q bekezd6se] tartalmaz6 iratok nyilv6nossiigra hozataliit megtilthatja.

Az ijtzleli titkot tartalmaz6 irat kizir6lag olyan informAci6kat tartalmazhat, amelyek

nyilviinossdgra hozatala a gazdasigi szerepl6 iizleti tevdkenysdge szernpond6b6l arinl'talan

s6relmet okozna. A gazdas6gi szerepl<! az izleti titkot tartalmaz6l elktil6nitett irathoz

indokolrist k<iteles csatolni, amelyben rdszletesen al6t6masaja, hogy az adott informrici6 vagy

adat nyilvdnossii gra hozatala mi6rt ds milyen m6don okozna szirniira atenltalan s6relmet. A

gazdasdgi szerepl<i ettal adott indokolas nem megfelel6, amennyiben az iiltal6noss6g szintj6n

kertil megfo galmazilsra.
Az lilzleti titkot tartalmaz6 adatok nem tartalmazhatnak a Kbt. .14. $ (2)-(3) bekezd6s

szerinti elemeket.
Abban az esetben, ha Ajrinlattev6 tizteti titokra hivatkozissal az ajfuial valamely

r6szdnek nyilviinoss6gra hozatallt meglilda. akkor ajrinlatahoz nl ilatkozatot sziiks6ges

csatolnia tekintetben, hogy az iizleti titkot tartalmazl iratok az ajdnlat melyik oldal6t6l

kezdcid6d6en 6s melyik oldakiig bez|r6lag kertiltek csatoldsra.
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7. Kieg6szit6tij6koztatris

Amennyiben a gazdasdgi szerepl6 rdsz6re a KKD-ban. valamint az eljdrast megindit6
Felhivdsban foglaltak nem egy6rtelmriek, nem viligosak, iriisban k6rhet az Ajfulatk6r6t6l
kieg6szit6 t5jdkoztat6st.

A kieg6szit<i trij6koztatrissal kapcsolatban Aj6nlatk6r6 r<igziteni kiv{nja az alibbiakat:
B6rmely gazdas gi szereplo. aki az adott kdzbeszerzdsi eljrirrisban ajrinlattev<i lehet a

Kbt. 56. $-6ban foglattaknak megfelel6en - a megfelel<i ajdnlatt6tel 6rdekdben az elj rist
megindit6 felhiv6sban, valamint a KKD-ban foglaltakkal kapcsolatban inisban kiegdszit<i
(6rtelmez6) trijdkoztatrlst k6rhet az Aj6nlatk6r6tril. A kieg6szit6 t6j6koztatrist a k6r6s
bedrkez6s6t krivetoen 6sszerii hatiirid<in beli.il, de az AjriLnlatt6teli hatdridti el6tt legkdscibb 6
nappal az Ajrturlatker6 megadja a Kbt. 56. $ (2) bekezddsben foglaltak figyelembev6tel6vel.

A kiegdszit<i tajdkozatest az Ajrlnlatkdr6nek csak akkor kell megadni4 ha a kdrelem a
viilaszadiisi hatriridot megel<iz6 negyedik napnril nem k6s<jbb nyujtottrik be.

Az Ajrinlatkdr6 - amennyiben irgy itdli meg, hogy a k6s6n drkezett kdrdds
megvilaszoliisa a megfeleki ajriLnlandtelhez sziiks6ges ds a v6laszadashoz nem iill megfelel6 id<i

rendelkez6sre- akkor elhet a Kbt. 52. $ (3) bekezddsben foglaltak szennt az Ajrinlattdteli
hatririd6 meghosszabbitrisrlnak lehet6s6g6vel. A gazdasdgi szerepl<i kizir6lagos felelossdge,
hogy a kieg6szit6 tejdkodatesra vonatkoz6 kdrelmek idej6ben megdrkezzenek fax vagy
kdzbesit<i ftj6n az Aj/rnla&6r6 cimdre.

A vrilaszokat (kie96szit<i t6j dkoztatrist) Ajdnlatk6r6 a
httn://honvedelmibeszerzes.kormanv.hu/201 I -evi-cviii-ton env weboldalon teszi kdzzd.

A kieg6szito trij6kozlatrissal kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 56. $-ban foglalt
rendelkez6sek az iriinyad6ak.

Ajrinlattevii a kiegeszitci trijdkoaatds iriinti k6relemben foglalt k6rd6seit a kieg6szit6
tdj6koztatds irrinti kdrelem el6terjesads6vel egyidejrileg, a kieg6szito rljdkoaatris rugalmas
nyujtasa 6rdek6ben sziveskedjen elektronikus fton a_bsgqzqg@llqgoy.hILe-mail cimre (word
form6tumban is) egyariint eljuttatni.

8. Az aj{nlat mridositisa, visszavon6sa

A Kbt. 55. I (7) bekezddse szerint Aj iinlatte vi5 az ajilnlattdteti hatdrid6 lejrirtaig [j
aj6Lnlat benyrijtds6val m6dosithatja aj6nlatrit. Ebben az esetben az els6kdnt benyrijtou ajfulatot
visszavontnak tekinti Aj6Lnlatk6ro.

A Kbt. 53. g (8) bekezddse szerint Ajrinlattevo az ajtul,ati k6tdtrs6g berillt6ig
visszavonhatja ajiinlatiit.

9. Az aj6nlatok benyrijtdsa

Az ajiinlatokat az \inlati felhivris IV.2.2) pontjriban szerepki hatririd6re, az al6}lbi
cimre kell benyrij tani:

Szem6lves benvriitiis eset6n:

Honvddelmi Nlinisa6rium Beszerz6si Hivatal
1134 Budapest D6zsa Gyrirgy [t 51. II. 6piitet ftildszint
HM BH dokument6ci6 iitvevo helyisdg

(AjriLnlatk6r6 f'elhirja a tisztelt AjiiLnlattevok fi gyelmdt.
megielcilt helyre tdrtino leadiisa az aj6nlatok be6rkez6s6nek
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kiildi meg rigy vegye figyelembe, hogy a HM belso eloszuisi

ajanlatnak a postafi6kb6l az Ajdnlatkdrcihdz tdrtdno meg6rkez6se

igdnybe vehet.

A kdsve be6rkezS aj6nlatok drvdnltelenek. Postai fton
kiildem6ny elveszds6b6l, k6sedelmes kdzbesitdsdb6l sztttmaz6

az Ajiinlattev<it terheli.

tdrten6 bel6ptet6s idot igdnyel, ez6rt a bel6ptetds id<iigdnydt figyelembe venni sziveskedjenek.

Az ajiinlatok benyirjtdsrinak pontos idoponda az iitvdteli helys6gben elhelyezett, kdz6p eur6pai
ido szerint berillitott 6ra alapjrirt kertil megrillapitrisra.)

Ajdnlatok leadiisa: Munkanapokon 08.00- 12.00 krizritt. ajrinlaueteli hatririd6 napjdn az

ajanlatteteli hatarid<iig.
Az ajanlatok bedrkezdse sordn az ltvevo az iitv6tel pontos id6pontlrlt (k6z6p-europai ido

szerint beiillitott 6ra alapjdn) rAvezeti az Ajdnlatot tartalmaz6 zdrt bon6ka, ami igazolja az

Atv6leh.

Postai feladiis eset6n:

Honv6delmi Miniszt6rium Beszerz6si Hivatal
1555 Budapest Pf.: 74.

Amennyiben ajrlnlarit Ajrinlattev<i postai irton kiildi
esetben a fenti postacimet haszn6lja.

Aj6nlatkdrci felhivja Ajrinlattevo figyelmdt arra, hogy

meg Ajanl*kdr6 r6sz6re minden

aj6nlat6t postai fton
i6b6l ad6d6an

tdbb munkanapot

Az Ajrinlatk6r6 az ajdriatot akkor tekinti hatriridore benyrij ha az az ajanlattdteli

hatriridore ds jelen pontban megadott - a benyrijtrisi m6dnak megfelel6 - be6rkezett.

esetdben a

kockrizat kizirolag

Az ajrinlatok elbirrilasa sor6n az ajrintatk6ro iriisban es a tcibbii aj rinlattev<i egyidejii

6rtesitdse mellett. hatriridS megadiisiival hi6nyp6tl6st es fetvildgositrist kdrhet az ajanlanevtit<il a

Kbt. 71. $-a alapj6Ln.

Ajri'ntatk6r6 a hiri,nyp6tlis, valamint a felvillgositiis benyrijuisrinak lehet6s6g6t a Kbt.

71. $ -a szerint biaosida azzal, hogy a Kbt. 71. $ (6) bekezddse szerinti korlatozast nem

alkalmazza ij gazdasrigi szerepltik bevondsa eseten.

11. Tovibbiinformrici6k

Ajdnlatk6r6 az elj6r6s eredmdnydr6l, az eljirls eredmdnltelens6 gdrol, az Aj6nlattevo

kizrilisrir6l, a szerzod6s teljesit6sdre val6 alkalmatlans6griLnak meg6llapit6s6r6l, ajdnlatrinak a

Kbt. 73. $ szerinti egydb okb6l tdrtdno drv6nyelenn6 nyilvrinitrisrlrol, r'alamint ezek r6szletes

indok6r6l az errol hozott ddnt6st kdvettien a lehetti leghamarabb, de legk6s6bb hrirom

munkanapon beliil inisban tillkoztatja ajitnlattev6t.

A kdzbeszerzdsi eljrlrris eredm6ny6rtil sz6l6 Osszegezdst az Ajrinlatk6r6 a Kbt.

AZ
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vonatkoz6 rendelkez6sei szerint valamennyi aj6nlattevo r6sz6re egyidejrileg fogja megktildeni.



Az aj6nlatk6r6 ds a nyertes aj6nlattev6 krizdtt a szerz<idds az qfinlati felhiv6s. a

kieg6szit6 kdzbeszerz6si dokumentumok 6s a nyertesk6nt kihirdetett ajiinlat felt6telei szerint
jdn l6tre.

A KDD mell6klet6t kdpez<i adasv6teli szerz6d6s tervezetet az ajdnlathoz nem kell
csatolni. Ajdnlattev<inek arra vonatkoz6an kell nyilatkomia, hogy az adesv6teli szerz6d6st
v itlto ztztis n6lkiil elfo gadj a.

Azon szeruez,etek, amelyekt6l Ajanlattev6 taj6koaatrist kaphat a Kbt. 73. $ (4)
bekezd6se szerinti azon kdmyezetv6delmi, szociiilis 6s munkajogi krivetelm6nyek6l,
amelyeknek a teljesitis sorrln meg kell felelni:

Munkav6delmi 6s foelalkoztatiisi szakteriilet:
Nemzetgazdasiigi Mini sa6rium
Munkafeliigyeleti F6oszt6ly
Foglalkoztatas-feliiLgyeleti F6osztrily
Postacim: 1369 Budapest, Pf.:481.
Telefon: (06 1) (1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Valamint a f6vrirosi 6s megyei korm6nyhivatalok munkav6delmi 6s munkaiigyi
szakigazgatdsi szervei

Adbzits:
Nemzeti Ad6- 6s VriLrnhivatal Kdzponti Hivatal
cim: 1054 Budapest, Sz6chenyi u. 2.

Telefon: +36-1 -428-5 1 00
Fax: +36-l-428-5382.
Kdk sz6m (mobilh6l6zatb6l is hivhat6): 06-40/42-42-42

Kdmyezetr'6delem:
Orszdgos K<imyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Viztigyi F6feliigyel6s6g
1016 Budapest, M6sziiLros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Te1.:1/2249-100
Fu<.:112249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Eg6szs6evddelem:
Orsziigos TisZifriorvosi Hivatal
Cim: 1097 Budapest, Gyiiint2-6.
Levelez6si cim: 1437 Budapest, Pf. 839.
Kdzponti telefonszim: 06- 1-476- 1 100
Kdzponti faxsz6m: 06-l-47 6-1390

Foeyat6kossiiseal 6l6k es6lvesvenl6s6qe:
Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma, Trirsadalmi
AllamtitkArsAg
Sz6khely: 1054 Budapest, Brlthory u. 10.

Telefonszrim: 06-1 -'/ 9 5 - 5 4 -7 8

e -mail : tarsadalm ifelzarko zas@e mmi. gov. hu

FelziLrk6zds6rt Felel<is
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II. A K6ZBESZERZfSI ELJARASRA VONATKOZo KO\TTELMf,NYEK

l. A ktizbeszerz6s tdrrya, mennyis6ge:

A Magyar Honvdds6g katasztr6fav6delemmel cisszefliggtl beuroJkoriri kdpesseg6nek

fejleszt6se miiszaki technikai eszkiizdk beszerz6se - KEHOP 1.6.0

l. reszajiinlati kdr:

- szennyezett viz szivatty'izirsiira 8 k6szlet Honda WT l0 tipusri, vagy azzal

egyen6rt6kri zagy szivatty {t beszerz6se.

- lisztaviz szivatdttzitsfua 8 k6szlet Honda WB 30 tipusrl. vagy azzal

egyendrt6kii vizszivattyti beszerzdse.

2. rdszajinlali k6r: 11 k6szlet tribori t6rvilegit6 k6szlet utrinfi.rt6n beszerz6se.

3. rdszajrinlati kdr: 2 k6szlet munkabirviir felszerel6s beszerz6se.

Egy kdszlet 6sszet6tele:

- Blvdrsisak
Sisak (Kirby Morgan Superlite l78 Btvdrsisak, vagy azlal egyendtdkti)
Tiid6automata (DIVEX ULTRAFLOW 501 tipusu. vagi azzal egyendrtdkii)

- Sisakftimpa - 4 db (Hy'tech DHL-2 Sisakl6mp a. vagy azlal egyendrt6kti)
- Vide6 kamera - 1 db (C-Vision Solo tipusu felszini mo{ul es CT 3008 tipusit

videokamera,va gy azzal egyen6rt6kti)
- Szrirazruha 2 db (Trelleborg HDS 1500 szirazuha. vapl azzal egyendrt6kii)
- Teherelosz6 hevederzet 6lomtrisk6kkal - 2 db lDivex Arvest MK5

tehereloszt6 hevederzet, vagy azzal egyendrt6kii)
- Felszini ell6t6 panel - 1 db QHC HYTECH Portable rryo diver panel tipusri

felszini elkit6 panel, vagy azzal egyen6rt6kii)
- Felszini ell6t6 kdtdl (kdlditk) - 2 db (Marsh Marine felsLini elldt6 kdtdl, vagy

azzal egyendrtdki)
- Leveg6 6s ment<ipalack

Levegrlpalack - 2 db (Faber 7/300 leveg<ipalack. vagy azzal egyendrtdki)
Leveg6palack 50 I - 2 db (Lavama 50/200 palack, vags'azzal egyen6rt6kri)

Ment<ipalack (bail-out) - 2 db (Faber 7/300 leveg<ipalack, vagy azzal

egyen6rt6kii)
Els6 l6pcs5 (Poseidon Jetstream els6 16pcs6, vagy azzal egyen6rt6kii)

Nyom6sm6r6 6ra (Divex GP 400 nyomrismdrd 6ra, vagy azzal egyen6rt6kti)
- Szerszimos 6s javit6k6szlet - I klt.

4. rdszajlr:iLati kiir: I k6szlet Driiger PSS DIVE tipus, vagy azzal mriszakilag

egyen6rt6kii nyilt rendszeni briv6rfelszerelds beszerzdse.

Egy k6szlet tisszetdtele:

- Sriritett leveg6s 
'l6gpalackok

Leveg<i Palack (2 db)
PONI palack (kiegyenlit6 tetfogat tartalmazza; I db)

- Nyomiiscs6kkent6
Els6 l6pcs6 (1 db)
Mrisodik l6pcsti (2 db)

- Kiegyenlit6 t6rfogat (1db)
- Brivrimrha

Vizes neopr6n ruha (1 db)
Zrirt brivrimfia (1 db)



- Buvdrmaszk
Hagyomiinyos btv6rmaszk (1 db)
Teljes briviirmaszk (l db)

- L6gz6cs6 (1 db)
- Bfr,6rk6s (1 db)
- Uszonyok

Z6rt (papucsos) uszony (1 par)
Nyitott uszony (1 pdr)

- Hagyomrinyos 6lom6v srillyat (l db)
- Konzol

B fvd,rkomputer (1 db)
Nyomdsmdr6 (1 db)
M6lys6gm6r6 6ra (1 db)
rdjol6 (1 db)

- Btrrir6ra (1 db)
- Brir rirllmpa

Kdzepes teljesitmdnyri buv6rldmpa (1 db)
Villog6 f6ny (combi flash) (1 db)

- Dek6b6ja (1 db)
- Szerszdrnos 6s javit6kdszlet (1 klt.)
- Brivrir kommunikrici6s eszkdzdk

Yiz alatti kommunikiici6s kdszlet (1 db)

5. r6szajrinlati kcir: 12 k6szlet BRIG Heary Duty HD460 tipusli, vagy ^zzal
egyen6rt6kii motorral szerelhet6, felfujhat6 gumics6nak beszerz6se.

6. r6szaj6nlali kdr: 12 k6szlet 4 titemri, min. 30 HP teljesitm6nyri cs6nakmotor
beszerzdsre.

7 . ftszajinlati kdr: 2 k6szlet Krizepes teljesitm6nyri univerziilis miiszaki ftildmunkagdp
beszerzdse.

8. r6szajrinlati k6r: 500 db ment6melldny ds 800 db ment6gyiini beszerzdse.

Ajdnlatkdr6 tillkoztatja a gazdasiqi szerepl6ket, hogy a k6zbeszerzdsi
dokumentumokban esetlegesen szerepki, meghallrozott gyrirtm6nyu vagy eredetii dologra,
illewe konkr6t eljrir6sra, amely egy adoft gazdasrigi szerepl6 term6keit vagy az lltala nyljtott
szolg6ltatasokat jellemzi, vagy vddjegyre, szabadalomra, tev6kenys6gre, szem6lyre, tipusra
vagy adott szdrmaz{sra vagy gyrirt6si folyamatra tdrtdn6 hivatkoziisok csak a szerz6d6s
trirgy6nak kell<ien pontos 6s 6rthet6 meghatrirozrisa 6rdek6ben tdrt6ntek. Ajrinlatk6r6 a
32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. $ (3) bekezd6se alapjin azzal mindenben egyen6rt6kti
term6ket elfogad.

2. Az ajrinlatok 6rt6kel6se

A. Ajdnlatk6r6 tiirgyi kdzbeszerzdsi eljrir6s eset6ben a formailag 6s tartalmilag el6zetesen
megfelel6nek min<isitett aj6nlatokat az l-7. r6szajinlati kiiriik vonatkozisriban aKbt.76.
$ (2) bekezdds c) pontja alapjrin a leeiobb ar-6rtdk ar6nlt mesielenit6 sazdasiieilae
leeel6nydsebb aiilnlat elve alapiiin 6ndkeli r6szaidnlati kdrdnk6nr az aldbbiak szerint: 

-
Rdszszempontok Srilys4($)

1. Ai6nlati ar q

2. J6trillis id6szaka

10 ,),
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Ajanlatk6r6 aKbt. 77 . $ ( I ) bekezd6sdre tekintettel az ali$bi felteteleket hatArozza meg:

J6t6lkis id<iszaka (h6napban):

a.) Az ajdLnlati elem legkedvez6bb szintje, amelyre ds az

v6llaldsokra egyariint maximdlis (10) pontot ad:

- Az L r6szajrfurlati kcir esetdn: 36 h6nap
- A2-7. r6szajrfurlati kdr eset6n: 60 h6nap

b.) Az ajinlati elem nem lehet kedvez6tlenebb (kevesebb) a kcir etkez<i 6n6kn6l:
- Azl. r6szajrinlati krir eset6n: l2h6nap
- A2-7. r6szaj6nlati kdr eset6n: 24 honap

Az ajrinlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek drtdkelese soriin adhat6

pontszirn als6 6s fels<i hatiira: 1 -10.

A m6dszer (m6dszerek) ismertetdse, amellyel az ajdnlatk6rt megadja az egyes

r6sszempontok szerinti ponthatiirok ktiz6tti pontszlrnot: 
I

I . r6szszemoont. aiilnlati 6r ( t -7. r6szajanlati krirdk esetdn):

Ajdnlati iir esetdben Ajrinlatkdro a nett6 egysdgrirat 6rtdkel[. A legalacsonyabb

ellenszolgiiltatiist ta(almaz6 ajdnlat kap l0 pontot. I

A tdbbi ajiinlat pontszd,rn{t a Kozbeszerzdsi Hat6srig ftmutatdja az <isszessdgeben

legel6nyrisebb ajrinlat kivrilasadsa eset6n alkalmazhat6 m6dszerekol 6s az ajritrlatok

elbirdlrlsdr6l (2012. 6vi 61. szirn) III.A.l.ba) pontja szerinti forditott ariinyositas m6dszer6vel

szrlmitja Ajrinlatkdrri az alAbbi k6plet alapjrin:

P = .41"9o66 / A*,,,.sitr ( Pma,. ' P,n) * P.,n

P: a vizsgiilt ajdnlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontszima
P.^: a pontsk6la fels6 hatdra. azaz 10

P.in: a pontskala also hatAra. azaz 1

Ar.*iouu: a legel<inyrisebb ajiinlat tartalmi eleme
A";,.*111: a vizsg6lt ajdnlat tartalmi eleme

2. r6szszemoont. j6t6lliis idtiszaka ( I -7. r6szajiinlati kdrrik esetdn):

ol hatirozza meg. A
z6bb megajanl6s kap

- Az l. r6szajri'nlati k<ir eset6n a 36 honap 6s az anniil m6g kedvezobb vrillaldsok

egyariint maximiilis l0 pontot kapnak.

- A2-7. rdszajiinlati ktir esetdn a 60 h6nap es az anndl mig kedvez<ibb vrillalilsok

egyarent maximiilis [0 pontot kapnak.

A tdbbi ajiinlat pontszimdt a Kcizbeszerz6si Hat6srlg ttmutat6ja az tisszess6gdben

legel6ny6sebb ajiinlat kiviilasztdsa eset6n alkalmazhat6 m6dszerekol es az ajrinlatok

elbir5lrisrir6l (2012. 6vi 61. szrim) Ill.A.l.bb) pontja szerinti egyenes ar{nyosit{s m6dszerdvel

szrimitja AjrLnlatk6r6 az aLibbi kdplet alapjdn:

P = A";r5g511/ At.c;ouu (Pr". - Prin) * Prin

ahnril m6g kedvez6bb

A j6trillisi id6szakrinak kezdetdt az AjrinlatkdrS a szdllitds napj {t
leghosszabb j6t6lLisi id<iszakot v6llat6 Ajanlattevci ajrinlata, mint legkedvI
l0 pontot.

t1



P: a vizsgrllt aj rinlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontsziima
P.^: a pontskdla fels<i hatdra, azaz 10

Pmin: a pontskzila als6 hathra, azaz 1

.41.*;o66: a legeltinyrisebb ajrlnlat tartalmi eleme
Avizsglt: a vizsgdlt ajifulat tartalmi eleme

A megaj6nlott 6rtdk

- Az 1 . rdszaj6nlati kdr eset6n nem lehet kevesebb, mint I 2 h6nap.
- Az2-7. r6szajiinlati krir eset6n nem lehet kevesebb, mint 24 h6nap.

Ajrinlatkdr6 u egyes tartalmi elemekre adott 6rt6kel6si pontszrirnot megszorczza a

srilyszammal a szorzatokat pedig ajanlatonkdnt dsszeadja. Az az ajinlat a legjobb 6r-6rtdk
ar6nyri, amelynek az iisszpontsziima a legnagyobb.

Ha tdbb aj6nlatnak azonos az dsszpontszilma az az ajdriat min6siil a legjobb rlr-6rt6k
ar6nyrinak, amely alacsonyabb ellenszolg6ltatAst tartalmaz.

Azonos ellenszolg6ltatris eset6ben Ajanlatk6r6 sorsoliis alapjiin v6lasaja ki a legiobb 6r-
6rtdk arrinyri Aj rinlattev6t.

Az Ajrinlatk6r6 az 6rt6kel6s soriin kett6 tizedes hely pontoss6gig kerekit a matematikai
kerekit6s szabilyai szerint ds veszi figyelembe a pontszilmokat.

B. Ajdmlatk6r6 targyi kdzbeszerz6si eljrirris esetdben a formailag 6s tartalmilag el6zetesen
megfelel<inek min6sitett ajAnlatokat a 8. r6szajinlati kiir vonatkozis6ban a Kbt. 76. $ (2)
bekezd6s a) pontja alapjrin a leealacsonvabb ar alapiAn 6rt6keli.

3. Az aj6nlattev6 alkalmassriga az adotl szakmai tev6kenys6g v5gz6s6re, ide6rtve a

szakmai 6s c6gnyilvintartdsokba ttirt6n6 bejeryz6sre vonatkoz6 el6irfsokat is

Az eljrir6sban nem lehet aj6nlattev6, alv6llalkoz6, ds nem vehet rdsZ alkalmassiig
igazolris6ban olyan gazdas6gi szerepl6, aki a Kbt. 62.$ (1)-(2) bekezddsben meghatitozott
kizrir6 okok hatdlya alatt rill.

5ntisztitzits: Ajrinlatkdr6 hivatkozik a Kbt. 64.$ (1)-(2) bekezddseire .

Igazoliis: A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: Korm.r.) 1. $ (1)
bekezd6se alapjitn az Ajrinlattev6nek az alinlatiban a Korm.r. II. Fejezet6nek megfelel6en, az
egysdges eur6pai krizbeszerzdsi dokumentum (EEKD) benyrijtas6val kell el6zetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62.$ (l) 6s (2) bekezd6sdnek hat6lya aki.

Kcizds ajrlnlatt6tel eset6n a kdzds ajiinlattev6k mindegyik6nek, tov6bb6 az alkalmassiig
igazoliisiiban rdsztvev<i szervezeteknek is kiildn EEKD-I kell benyujtaniuk.

Az Ajdnlatkdr6 a kdzbeszerz6si dokumentumokkal egyiitt elektronikus formirbat az
Ajrinlattev6k rendelkezdsdre bocsiitja az elj|rishoz ta 026 egysdges eur6pai k<izbeszerz6si
dokumentum mintiij iit.

Az Ajadatk6ro riltal a Kbt. 69. $ (4)-(8) bekezddse alapjrin a kiziir6 okokra vonatkoz6
igazoliisok benyrijtrisara felhivott gazdasiryi szerepl6nek a Korm.r. 8-10. $, 12-16. $ szerintteU
igazolnta,hogy nem tartozik az eljlrrisban el6irt kizrir6 okok hat6lya alA. ,,.-iil;;t;;>.

A Korm.r. 1.{ (5) bekezd6se alapjriLn, a nem Magyarorsziigon letelepedeftiazdasriei 2
szerepl6 eset6n az Aj6nlatk6r6 az igazolisok hitelessdget a VI. Fejezetnek ffszerepl6 eset6n az Aj6nlatk6r6 az igazolisok hitelessdget a VI. Fejezetnek @gfelel6en '.- \

ellen<irzi. l; o()r;55 i,l

12 .r), ^



A kizN6 okok fenn nem rillisrira vonatkoz6 nyilatkozatot tirgyi eljrirasra vonatkoz6an
sziiksdges megtenni, igy az nem lehet kordbbi az ajlnlati felhivris felad6srinak napjri,n6l.

A Kbt. 67.$ (4) bekezdds alapjrin be kell nyfjtani az Ajrinlaftevti arra vonatkoz6
nyilatkozatiit, hogy nem vesz ig6nybe a szeruodls teljesit6sehez a Kbt. {2.$ ( I )-(2) bekezd6se
szerinti kiziir6 okok hat6lya al6 es6 alvrillalkoz6t.

A Kbt. 74. g (1) bekezd6s b) pont alapjrin az aj rlnlatk6r6 l<tzarj! az eljirisbill azt az

ajdnlattev6t, alvrillalkoz6t, vagy az alkalmass6g igazokis6ban r6sztVev6 szervezetet, aki
ftsz€rol akizin6 ok az eljrirris sor6n krivetkezett be.

A Korm.r. 13. g alapj6n ajrinlattev6 kriteles aj6nlat6hoz csatolni a folyamatban l6v<i

viltozisbejegyz6si eljrir6s esetdben a cdgbirosi$toz benyrij ton vAltozisbjegyzdsi kdrelmet 6s

az annak drkez6s6r6l a c6gbir6s6g 6ltal megkiilddtt igazolSst.

4. Gazdasr{gi 6s p6nziigri alkalmassdgi kiivetelm6nyek, az alkalfrassig megit6l6s6hez
sziiks6ges adatok 6s a megkiivetelt igazoldsi mrid:

1-8. r6szaj rinlati kdrdk:

Pl) Ajrlnlattev<i figyelemmel a Kbt. 65.$ (1) bekezdds a) pontjrira -1 a 32112015. (X.30.)
Korm. rendelet 19.S (1) bekezd6s a) pontja szerint rendelkezzen valainennyi szirmlavezeto
pdnziigyi int6zm6nydt6l szdrmazo igazolassal az alitbbi tartalommal:

- a pdrlzngyi int6zm6ny riltal aj6nlattev6 szimfua vezetett sz4mla(k) p6nzforgalmi
jel6l6sz6ma(i);

- mi6ta vezeti az Ajinlattev6 szirnlilit;
- sziml|jdn az eljitritst megindit6 felhivds feladas6t6l visszafeld s 6mitott egy 6ven (12

mikor kezdte meg
h6napon) beliil volt-e 30 napot meghalad6 sorbarillit6s.
ffiifii#;,'ir"*r-- fi*ranev6 mikor jdtt l6tre, illewJ
tev6kenys6g6t, amennyiben ezek az adatok rendelkez6sre rillnak.

A ,,sorba6llitris" kit6tel alatt Ajrinlatk6r6 a 2009.6vi LXXXV. ttirv6ny 2.$ 25. pontj6ban

meghatlrozott fo galmat 6rti.
Igazolris: A Korm.r. L$ (1) bekezddse alapjrln az Ajiinlattev<inek az aiitnlatitban a Korm.r' II.
Fejezet6nek megfelel6en, az egysdges eur6pai k<izbeszerzdsi dokumentum (tovebbiakban:

EEI(D) benyrijt6sAval kell eltizetesen igazolnia, hogy megfelel az Aj6nlatk6r6 riltal
meghatiirozott alkalmassiigi kdvetelm6nyeknek.

A Kbt. 69.$ (4) bekezd6sek alapjin az elj6r6s eredm6ny6r6l sz6l6 dtint6s meghozatal6t

megel6z6en az Ajinlatkdro az 6rtdkel6si szempontoka figyelemmel legkedvez<ibbnek

tekinthet6 Aj6nlattev6t 6t munkanapos hat6rid6 tiiz6s6vel felhivja az alkalmassilgi

krivetelm6nyek tekintet6ben az albbi igazolis benyrijtrisrira:
Valamennyi sz6mlavezet6 - p6nziigyi int6zm6ny6t6l szirmazl igazokis az aldbbi tartalommal:

- a p€nzngyi int6zm6ny riltal ajri,nlattev6 szitmlta vezetett sz6mla(k) p6nzforgalmi
jelttloszdrna(i):

- mi6ta vezeti az Ajiinlattev6 szitntliiat;
- szriml6jrin az eljarusl megindit6 felhivris feladris6t6l visszafel6 sZiimitott egy 6ven (12

h6napon) beliil volt-e 30 napot meghalad6 sorbaallitas. Attdl ffigg6en,
Ajrinlattev6 mikor jdtt l6tre, illetve mikor kezdte meg tevdkenyseg6t,
az adatok rendelkezesre 6llnak.

i^-
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Ajrinlatk6r6 a vizsg6lt id6szakban megsziiLnt p6nzforgalmi szrlmlilkat is vizsg6lja, ebben

az esetben brirmely, a megsziin6s d6tumAt kdvet6en kelt igazokis elfogadhat6 az alkalmass6gi
minimumkdvetelm6ny al6tiimasa6srlra.

A Kbt. 65. $ (6) bekezddse alapjin az el6irt alkalmass6gi kdvetelm6nyeknek a kciz6s

ajrinlaftev6k egyiittesen is megfelelhetnek. Azon kdvetelmdnyeknek, amelyek 6rtelemszeriien
ktzirolag egyenk6nt vonatkoZathat6ak a gazdasdgi szerepl6ke, az egyiittes megfelel6s
lehetris6ge 6rtelm6ben elegend6, ha kdziiliik egy felel meg.

A Kbt. 65. $ (7) bekezd6se alapjrin az el6irl alkalmassiigi kdvetelm6nyeknek az

ajrfuIattev6k brirmely miis szervezet vagy szem6ly kapacit6sifua tarnaszkodva is megfelelhetnek,
a kdzdttiik fenn6ll6 kapcsolat jogi jelleg6t6l fliggetlenfll. Ebben az esetben meg kell jel<ilni az

ajanlatban ed a szervezetet 6s az eljarrist megindit6 felhiv6s vonatkoz6 pontjrinak
megjeldl6sdvel azon alkalmass6gi kdvetelm6nlt vagy kdvetelmdnyeket, amelynek igazokisa
6rdek6ben az ajinlallevo vagy rdszvdtelre jelentkezS ezen szervezet eroforrdsii,ra vagy arra is
t6maszkodik.

A Kbt. 65. g (8) bekezd6sben foglalt eset kivdteldvel csatolni kell az ajinlatban vagy
16szv6teli jelentkez6sben a kapacit6sait rendelkez6sre bocs6t6 szervezet olyan szerz<iddses vagy
eloszerz6d6sben v6llalt kdtelezetts6gv6llalasrit tartalmazi okiratot, amely aliitiimasaja, hogy a
szerzodds teljesit6sdhez sziiks6ges er6forr6sok rendelkez6sre 6llnak majd a szerzodds
teljesites6nek idotart ama alan.

A Kbt. 65. $ (8) bekezd6se alapjin az a szerueze! amelynek adatait az ajdnlattev<i a
gazdasAgi ds p6nziigvi alkalmass6g igazolisiltoz felhasznrilja, a Ptk. 6:419. $-riban foglaltak
szerint kezesk6nt felel az ajrinlatk&ot az ajinlattev6 teljesit6s6nek elmarad6sdval vagy hibds
teljesitds6vel 6sszefligg6sben 6rt krir meg1dilt6s66rt.

A Kbt. 65. $ (11) bekezd6se alapjrlLn nem hasznSlhatj a fel a gazdas6gi szerepl<i
alkalmassiga igazollsira azokal az adatokat, amelyek felhasznilliisiira jogut6dl6s
eredmdnyek6nt - a jogel<id a Kbt. 65. $ (7) bekezdds szerinti bevon6sa ndlkiil - maga lenne
jogosult, ha a jogel6d gazdasiryi szerepl6 tekintetdben az eljrir6sban alkalmazand6 valamely
kizrir6 ok fenniill, vagy - ha a jogel<id megsziint - megszrin6se hirinyriban fennii{ lna. A
gazdasdgi szerepl6 ebben az esetben is dlhet a Kbt. 64. $ szerinti lehet6sdggel 6s

felhasmrilhatja a jogel6dnek az alkalmassiig igazolisira szolg6l6 adatait, ha a kor6bban
felmeriilt kizrir6 okkal dsszefiiggdsben igazolja megbizhat6srlgrit.

Az alkalmassig minimumktivetelm6nye:

Pl) Alkalmatlan ajiinlattev6 az 1-8. rdszajfuiati k6rdk vonatkozesiiban, ha valamely
szin'iavezeto pdnziigyi int6zm6ny nyilatkozata alapjin az elj6r6st megindit6 felhivris
felad6s6t6l visszafel6 szrirnitott egy 6ven (12 h6napon) beliil volt birmely p6nzforgalmi
szrimkijrin 30 napot meghalad6 id6tartamt sorbarillitas.

5. Miiszaki, illetve szakmai alkalmass6gi ktivetelm6nyek, az alkalmassf g
megit6l6s6hez sziiks6ges adatok 6s a megktivetelt igazol{si mrid:

I -8 r6szaj aqlali k,Qrlv!_!)

M1) Ajrinlattev6 - figyelemmel a Kbt. 65. $ (l) bekezd6s b) pontj6ra a
Korm. rendelet 21 . S (-l ) bekezd6s a) pontja alapjiin rendelkezzen az eljilist
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feladdsetol visszafeld szimitott 3 6vben (36 h6nap) az alir}bi trirgl'n sz6llit6sait igazol6
referenc i tival :

l. r6szajrinlati kdr: szivattyrik szril l(trisa

2. reszajrinlati kdr: fdny.tomyok vagy t6rvil6git6 berendezdsek sz6llit6sa
3. reszaJ6nlati kdr: bfviirfelszereldsek vagy l6gzrik6sziil6kek szrillita{a
4. reszajrinlati k<ir: bfvarfelszerel6sek vagy l6gz6kdsziil6kek szrillitd{a
5. rdszajanlati kdr: felfujhat6 gumics6nakok sziilit{sa
6. rdszajdnlati k6r: cs6nakmotorok sziillitiisa
7. r€szajinlati k6r: munkag6pek sz6llit6sa
8. r6szajrinlati k6r: ment<imell6nyek vagy ment6gyiiriik szillitrisa

Igazokls: A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. $ (l) bekezd6se alapjin az

ajrinlattev<inek az ajir:Jatf}:,arl a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet IL Fejezetdnek megfelel6en.

az EEKD benyrijtas6val kell elozetesen igazolnia, hogy megfelel az ajrinlatk6ro rlltal

meghatiirozott alkalmassrigi k6vetelm6nyeknek. Aj:inlatk6r<i a 32112Q15. (X. 30.) Korm.

rendelet 2 $ (5) bekezddse alapjdn elfogadj a a gazdasigi szereplok nvilatkozatdt.

(Ajanlattev6nek az EEKD IV. r6sz a szakaszit kell kitdltenie, a IV
szakaszait nem.)

rdsz tov6bbi (A-D)

A Kbt. 69. $ (4) bekezd6se alapjin az eljiirds eredm6nydr6l sz6l drint6s meghozataliit
el legkedvez6bbnekmegel6ztien az ajitnlatkdro az drtdkel6si szempontoka figye

tekintheto aj6nlattev6t dt munkanapos hat6rid<i tiiz6s6vel felhivja az alkalmassrigi

k6vetelm6nyek tekintetdben az alibbi igazol6sok benyujtasri'ra:

Referencianyilatkozat vagy igazokis az alirbbi tartalommal:

-- a szrillitiis tiirgya, mennyisdge
-- az ellenszolgiiltatds nett6 6sszege:

-- szerz<id6sktit6 mrisik f6l megnevez6se;

- a teljesit6s ideje 6vlho/naPban
-- tovdbbri nyilatkozni kell arr6l, hogy a teljesit6s

szerz6d6snek megfeleloen t6rt6nt-e.

A referenciiir a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. $ (l) - (2) bekezd6s szerint kell

igazolni.

A 3. ds a 4. rdszajiul,lati kdrdk vonatkozasdban az alkalmassrig i$azokis6ra ugyut az a

referencia bemutathat6.

t -4.. 7. r6szajd,uhll k0rrik lv[2l
I

M2) Aj6nlattevS - figyelemmel a Kbt. 65. $ (1) bekezdds b) pontjara I a 321/2015. {X.30.)

Korm. rendelet 21. $ (1) bekezdds c) pontja alapjrin rendelkezzen a kQzbeszerzds trl'rgy6hoz

illeszkedo a(z)
1. r6szajrfulati k<irben: Biinyaipari g6pek vagy dpitciipari gelek vagy szivattyrik
gyiirt5sa, illetve forgalmaziisa
2. rdszalinlati kdrben: Jiiu:miifelepitm6nyek (elektronikus 6s mechanikus) gyirtasa

3. r6szajiinlati kdrben: Briviirtechnika, ds/vagy btvarfelszerel6s, 6s/vagy bfviimrha,
vagy gydrt6sa, 6s/vagy 6rtdkesit6se, 6s/vagy kereskedelme, ds/vagy sz6llitrisa

4. rdszaj6nlati k6rben: Brivdrtechnika, 6sivagy brivilrfelszerelds. ds/vagy buvrirmha.

vagy gyrlrtas4 6s/vagy drtdkesitdse, 6s/vagy kereskedelme' 6s/vagy szillitdsa
7 . rdszajinlati k6rben: Munkagdpek vagy 6pittiipari g6pek gyrlrtrlsa illetve fi

I
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tev6kenysdg6re vonatkoz6 ISO 9001:2008 vagy azzal egyen6(6kii egy6b szabvriny alapjrin
miikddtetett minrisdgbiaositiisi rendszert igazol6 tantsitv6nnyal, vagy a min6s6gbiaositiis
6rdek6ben tett int6zkedds egy6b bizonyitdkdval.

Igazoliis: A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezdese alapjin az
ajiinlattev6nek az ajinlatihan a32112015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet6nek megfelel6en,
az EEKD benyujtrisrival kell el6zetesen igazolni4 hogy megfelel az ajinlatkdro iital
meghatiirozott alkalmassiigi ktivetelm6nyeknek. Ajdnlatk6r<i a 32112015. (X. 30.) Korm.
rendelet 2. $ (5) bekezddse alapj6n elfogadj a a gazdasdgi szereplok egyszeni nyilatkozatiit.
(Ajrinlattev<inek az IIEKD IV. r6sz a szakaszAt kell kit6ltenie. a IV. r6sz tovribbi (A-D)
szakaszait nem.)

A Kbt. 69. $ (4) bekezd6sek alapjin az eljiir6s eredm6ny6r6l sz6l6 ddntds meghozataliit
megel6z6en az ajinlalk|ro az drtdkeldsi szempontokra figyelemmel legkedvez6bbnek
tekinthet6 ajrinlattevcit dt munkanapos hatfuido n2ds6ve[ felhivja az alkalmass6gi
k6vetelm6nyek tekinteteben az alibbi igazokisok benyrijtrisdra:

A kdzbeszerzds titrgyihoz illeszked6 a(z)
1. r6szajdnlati krirben: Biinyaipari gdpek vagy dpitoipari g6pek vagy szivattyrik
gyrirt6sa. illen e forgalmaziisa
2. rdszaj{nlati kdrben: Jrirmrifel6pitm6nyek (elektronikus ds mechanikus) gyrirtrisa
3. r6szajdnlati kdrben: Brivifu:technika, 6s/vagy briviirfelszerelds, 6s/vagy brivri,rruha,
vagy gyrin6sa, ds/vagy 6(6kesit6se, 6s/vagy kereskedelme, ds/vagy sz6llitrisa
4. r6szajiinlati krirben: Briviirtechnika, 6s/vagy btviirfelszerel6s, 6si vagy briviim.rha,
vagy gydrt6sa. ds/vagy 6rtdkesitdse, 6sivagy kereskedelme, 6s/vagy szillitrisa
7. rdszajiinlati kdrben: Munkagdpek vagy dpitriipari g6pek gyrirtrisa illetve forgalmaziisa
tev6kenys6gdre vonatkoz6 ISO 9001:2008 vagy azzal egyendrtdkii szabvany alapjrin

miikddtetett. ill. akkeditAlt min6s6girdnyitrlsi rendszer megl6t6t igazolo tanrlsiwiiny vagy azzal
egyen6rtdkii egy6b szabvilny alapj6Ln miikddtetett min6sdgbiaositiisi rendszert igazol6
tantsitviiny, vagy a min6sdgbiztosit6s 6rdek6ben tett intdzkedds egy6b bizonyitdka.

2. rdszairinlati kdr M3):

M3) Ajenlattev6 - figyelemmel a Kbt. 65. g (l) bekezdds b) pontjrira - a32112015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. $ (l) bekezd6s c) pontja alapjiin rendelkezzen a kdzbeszerzes tirgyihoz
illeszked<i (Jrirmrifel6pitm6nyek (elektronikus ds mechanikus) gyrlrtrisa) tev6kenysdgdre
vonatkoz6 AQAP 2110 vagy 2120 normativ dokumenum szerinti minosdgirrinyit6si rendszert
igazo16 tanrisifviiLnnyal.

Igazoliis: A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. $ (l) bekezd6se alapjin az
ajiinlattevonek az alflnlatitban a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet6nek megfelel<ien,
az EEKD benyrijtdsrival kell el6zetesen igazolnia, hogy megfelel az ajinlatkdrl 6ltal
meghatiiLrozott alkalmassdgi kdvetelm6nyeknek. Ajrinlatker<i a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 2. $ (5) bekezddse alapjrin elfogadj a a gazdaslgi szereplok egyszeni nyilatkozatdt.
(Ajrinlattev6nek az EEKD IV. r6sz a szakaszitt kell kitdltenie, a IV. rdsz tovribbi (A-D)
szakaszait nem.)

A Kbt. 69. $ (4) bekezd6sek alapjin az eljririis eredm6nydrril sz6lo d6ntds meghozataliit
megel6z6en az qinlatker6 az 6rt6kel6si szempontoka figyelemmel legkedvez6bbne_k
tekinthet<i ajiinlattev6t 6t munkanapos hatrirido nizdsdvei felhivja a.z alkap3@!i, , .,..-
k6vetelm6nyek tekintetdben az alitbbi igazolilsok benyujtrls:ira: G'
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A k6zbeszerz6s lirgyihoz illeszked6 (Jrirmrifel6pitm6nyek (elektronikus 6s

mechanikus) gyirtisa) tev6kenys6gdre vonatkoz6 AQAP 2110 vagy 2120 normativ

dokumentum szerinti min6s6girrinyitrisi rendszert igazol6 tanusiwany.

I - 8 reszaj 6nlalikdrtv!4X

M4) Aj6nlattevd figyelemmel a Kbt. 65. $ (1) bekezd6s b) pontjrira - a 32112015.

Korm. rendelet 21. $ (i) bekezd6s h) pontja alapjrln rendelkezzen a megaj 6nlott
(x.30.)
eszkoz

mriszaki leiriisiival.

lgazolds: A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet l. $ (l) bdkezdese alapiin az

ajiinlattev6nek az ajinlati$ut a32112015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet6nek megfelel6en,

az EEKD benyfjtris6val kell el<izetesen igazolnia, hogy megfelel az aiinlatklro 6ltal

meghat6rozott alkalmass6gi kcivetelm6nyeknek. Aj6nlatk6r6 a 32112O15. (X. 30.) Korm.

rendelet 2. $ (5) bekezd6se alapj6n elfogadj a a gazdasiryi szerepl<ik egyszeni nyilatkozat6t.
(Ajrinlattev6nek az EEKD IV. r6sz a szakaszirl kell kitdltenie, a IV r6sz tov6bbi (A-D)

"--L-c-oi+ aom \szakaszait nem.)

A Kbt. 69. $ (4) bekezd6sek alapjAn az eljrlras eredm6ny6r<il sz61 dtint6s meghozataliit

megel6z6en az ajirnlatkdro az 6rt6kel6si szempontokra I legkedvez6bbnek

tekinthet6 ajriLnlattev5t 6t munkanapos hatrlrid6 tfiz6s6vel

kdvetelm6nyek tekintet6ben az alihbi igazol6sok benyrijtiis6ra:
a az alkalmassAgi

A megajrinlott eszkiiz mtiszaki leirasa.

A Kbt. 65. $ (6) bekezdese alapjin az el6irt alkalmassrigi kdvet a k6zds

ajanlattev6k egytittesen is megfelelhetnek. Azon kdvetelmdnyeknek, yek 6rtelemszer[ien

kizdr6lag egyenk6nt vonatkoztathat6 ak a gazdashgi szerepl6kre, az

lehet6s6ge 6rtelm6ben elegendo, ha kdziiliik egy felel meg.
egyiittes megfelelds

A Kbt. 65. $ (7) bekezddse alapjrin az eloirt alkalmassdgi az

kapacit6sait rendelkez6sre bocs6t6 szervezet olyan szerz6d6ses vagy

kdtelezettsdgvfl lalisil. lartalmaz6 okiratot, amely aldtrimasztj4 hogy a

ajrinlattev6k brirmely mis szervezet vagy szem6ly kapacitlsara tiirnaszk is megfelelhetnek,

a kdzdtttik fenn6ll6 kapcsolat jogi jelleg6t6l ftiggetleniil. Ebben az meg kell jeldlni az

ajrinlatban ezl a szer\ezetet 6s az eljarrist megindit6 felhivds rnatkoz6 pontjdnak
amelynek igazol6samegieldldsdvel azon alkalmassdgi k<ivetelm6nyt vagy kd

6rdek6ben az aj6nlattev5 vagy r6szv6telre jelentkez6 ezen szervezet ero

trimaszkodik.

brrrisrlra vagy arra is

A Kbt. 65. $ (8) bekezd6sben foglalt eset kiv6tel6vel csatolni kell az alinlatbar, a

el6szerz6d6sben viillalt
teljesit6s6hez

sztiks6ges er6forrasok rendelkez6sre iillnak majd a szerzSd6s telj id6tartama alatt.

A Kbt. 65. $ (11) bekezddse alapj6n nem haszn6lhatja fel A gazdasiigi szerepl6

alkalmassriga igazolisiira azokal az adatokat, amelyek felhasznalisrira jogut6dl:is

eredm6nyekdnt - a jogelod a Kbt. 65. $ (7) bekezd6s szerinti bevondsa ndlkiil - maga lenne

jogosult, ha a jogel<id gazdasdgi szerepl6 tekintet6ben az elj6rrisban alkalmazand6 valamely

kizrlr6 ok fennrill, vagy - ha a jogel<id megsziint - megsztin6se hifoiy6ban fenn6llna. A
gazdasAgi szerepl<i ebben az esetben is 6lhet a Kbt. 64. $ szerinti lehet6s6ggel 6s

felhasm6lhatj a a jogelSdnek az alkalmass6g igazol6srira szolgdl6 adatait, ha

felmeriilt kizar6 okkal <isszeffigg6sben igazolja megbizhat6sdgtit.
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Az alkalmass{g minimumkiivetelm6nye:

1-8. r6szajrinlati kcir6k M I ):

Ml) Aj6nlattev6 alkalmatlan az l-8. rdszajAnlati kcirdkben. ha nem rendelkezik az ellitrist
megindit6 felhivris feladrisrit6l visszafeld sziimitott 6 6vben

1. rdszajrinlati kdr: szivattyrik szillitAsfua vonatkoz6an legaldbb nett6 3.000.000 Ft
6ssz6rt6kri rel'erenciiival;

2. rdszajinlati kcir: fdnl.tornyok vagy t6rvikigit6 berendez6sek szrillitdsrira vonatkoz6an
legal6bb nett6 30.000.000 Ft 6ssz6rt6kii referenciiival;

3. r6szajiinlati kdr: briviirfelszereldsek vagy l6gz<ikdsziilekek szillitrisdra vonatkoz6an
legal6bb nett6 20.000.000 Ft <isszdrtdkii referenciilval;

4. rdszajinlati k6r: btvdrfelszerel6sek vagy lfgzokdszi.ildkek szdl litAsiira vonatkoz6an
legalibb nett6 40.000.000 Ft 6ssz6rt6kii referenci6val;

5. r6szajrinlati k<ir: felfujhat6 gumics6nakok szillitdsara vonatkoz6an legaLibb nen6
6.000.000 Ft 6ssz6(6kii referenciiival;

6. r6szajrinlati kijr: cs6nakmotorok sz6llitiisiira vonatkoz6an legalibb nett6 10.000.000 Ft
<issz6rt6kii referenci6val ;

7. reszajinlati kdr: munkagdpek szrillitdsrira vonatkoz6an legalibb nett6 30.000.000 Ft
6sszdrtdkri referenciiival;

8. rdszajiinlati krir: ment6mell6nyek vagy ment6gyiinik szillitrisara vonatkoz6an legalibb
nett6 2.000.000 Ft risszdrtdki.i referenciiival.

l-4.. 7. r6szai6nla'!i_k[5k IvQI

M2) Aj dnlattev<i alkalmatlan 1-4.,7 . rd.szajinlati kcirdkben, ha nem rendelkezik a krizbeszerz6s
tirgy irhoz illeszkedri a(z)

1. r6szajrinlati kiirben: Banyaipari gdpek vagy 6pitoipari gepek vagy szivattyrik
gyd,rtdsa. illen e lorgalmazasa
2. ftszajinlati kdrben: Jiirmiifel6pitmdnyek (elektronikus ds mechanikus) gyrirtrisa
3. rdszajrinlati kdrben: Briviirtechnika. 6s/vagy brivifufelszerelds, ds/vagy briviimrha,
vagy gydrtrisa. ds/vagy d(6kesitdse, ds/vagy kereskedelme, ds/vagy sz6llit6sa
4. rdszajinlati kdrben: Briviirtechnika, 6s/vagy bfviirfelszerel6s, 6s/vagy brlvrim,rha,
vagy gyiirtiisa. es/vagy 6rtdkesit6se, 6s/vagy kereskedelme, 6s/vagy sziillitii.sa
7 . r€szajinlati kdrben: Munkagdpek vagy dpitoipari gdpek gy6rt6sa illetve forgalmaziisa

tevdkenys6gre vonatkoz6 drvdnyes nemzeti rendszerben akkreditrilt szeryezet Aital trnisitott
ISO 9001 :2008 vagy azzal egyendrtdkii egy6b szabv6ny alapjdn mtikddtetett minosdgbiaositdsi
rendszert igazol6 tanrisitviinnyal, vagy a min<isdgbiztositris drdekdben tett intdzked6s egyeb
bizonyit6krival.

Az AjdLnlatkdr6 az ISO 9001:2008 szabvdLnnyal egyendrtdkri tanusitiisnak 6s a mintis6girrfuyit6si
rendszer egyendrt6kii egy6b bizonyit6k6nak fogadja el biirmely nemzeti rendszerben akkreditrilt
szervezett6l szirmaz6, a beszerz6s tirgyAhoz illeszked6 tanrlsitiist amennyiben:

- az ISO 9001 |gazat specifikus szabviinya szerinti, vagy

- nemzetkdzileg elfogadott minos6giranyitrisra vonatkoz6 szabv6ny szerinti.

Ilyen p6ldriul a k6vetkez6 szabviiny: TL 9000 Minos6girrinyitrisi Rendszer (QMS).
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i)''

l8



2. r6szaj anlati kdr M3):

M3) Aj6nlattevo alkalmatlan a 2. ftszajinlati kdrben, ha nem rendelfezik a kdzbeszerz6s

titrgyithoz illeszked6 (Jrlrmrifel6pitm6nyek (elektronikus 6s mechanikus) $y6rtdsa) AQAP 2l I 0

,,agy 2120 normativ dokumentum szerinti minosdgirfuyitesi rendszert igatol6 tan[sitvdny.

1-8. r6szaj rimlati kdr6k M4):

M4) Ajdnlattev6 alkalmatlan, ha a benyrijtott dokumentumok alapjdn a pegajriudott eszkdztik

nem felelnek meg az 1-8. r6szajriLnlati kdrdkben a KKD-ban m{hatiirozon Mriszaki

krivetelm6nyeknek.

E16leg

A 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. $ (1) bekezdds alapjdn lAjri'nlatkdr6 a nyertes

Aj6nlattev6 r6szdre a szerzodes elszdmolhat6 risszege 5O%-rinak megfefel6 m6rt6kii sz6llit6i

el6leg igdnyl6sdnek lehet6sdg6t biaositja.

El6leg ig6nyl6se esetdn a nyertes Ajrinlattev6 v6lasztiisa szerint
a) a szerz6d6s elsz6molhat6 tisszeg6nek 1Oo%-a.. es - iqd.4y.ll szrillit6i elrileg

kiildnbdzet6re jut6 tiimogatris 6sszeg6nek megfelel6 m6rtdkt, az irinyit6 hat6srlg jav6ra sz6l6,

a Kbt. 134. $ (6) bekezd6se a) pont szerinti, vagy a27212014. (X1.5.)

bekezd6se szerinti mris biaositdkot nyujt, vagy
rendelet 83. $ (1)

b| a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mell6klet 134.4. (Ha a jogosulatlan
az ir6nyit6 hat6srig

a visszafizet6si
csak r6szben tesz

ig6nybev6tel a sz6llit6nak felr6hat6, 6s a szrillft6 nem nyujtott bi
felsz6litja az eloleg visszafizet6s6re. Ha a nyertes Aj
kdtelezetts6g6nek a visszafizetdsre megrillapitott hatiirid6ben nem

eleget, az irrlnyit6 hat6s6g a vissza nem fizetett dsszeg ad6k m6dj6ra

megkeresi az rillami ad6hat6siigot, egyidejtileg kezdemenyezi az

behajtasa c6ljdb6l
i ad6hat6s6gnril a

szitllitl ad6szfmanak tdr16s6t. ) alkalmazasanak tudomiisul v6tele mellett nem nyrijt
biaosit6kot.

A sz6l1it6i el<ileget a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet el<iir6sainak megfeleltien az

el6legbek6r5 dokumentum benyljtrisrival a nyertes Ajrinlattev6 kdzvetleniil az irinyit6
hat6s6gl6l ig6nyelheti a kedvezmdnyezett egyidejri 6rtesit6se mellett. A kedvezmenyezett az

6rtesit6st6l szfmitott 6t napon beliil jelezheti a szrillit6i el6leggel kapcsolatos fenntart6srit.

Ennek hirinydban a sz llitoi el6leg-ig6nyl6st a kedvezm6nyezett ldszdr<il elfogadottnak

kell tekinteni.

Amennyiben az nyertes Ajiinlattev i5 szallit6i el<ileget vesz ig6nybdl, a foly6sitott sz6llit6i

el6leg dsszege a szimlib6l keriiLl j6vdir6sra.

7 . Horizontrllis v{llal6sok:

Az Aj6nlatk6r6 felhivja az aj6nlattev6k figyelm6t ana, hogy a ktimyezeti

fenntarthat6srig biaositrisa 6rdek6ben a nyertes ajrinlattevonek qpeci6lis horizontilis
v6llalisokat kell teljesitenie az al6bbiak szerint:

-- a kiimyezeti elemek kim6l6se, takar6kos hasm6lata;

-., ahullad6kkeletkez6s cs6kkent6se;

- a fajlagos vizfelhasmriliisiit csdkkenti;

- a fajlagos energiafelhaszn6ldsdt csdkkenti;
--- rijrapapir hasznilata az irodai munkiik sordn

-r"tr"tirarl.ri\
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- az el66llitott anyagok irjrafelhasznrllt papiron kerUlnek k6toldalas form6ban
kinyomtat6sra;

- az elektronikus kommunik6ci6 el6tdrbe helyez6se a papiralapri helyett;
-- a munkafolyamatok kdmyezetre gyakorolt hatdsiinak folyamatos figyeldse 6s

6rt6kel6se:

- a kdmyezeti megfelelosdg folyamatos fejlesZese;
-- a krimyezettudatos magatartiis fenntafiiisa mind a munkavrillal6k, mind a

szo196ltatdsban partnerkdnt 16saveviik esetdben.

Ajrintatk6r6 felhivja az Ajrlnlattev<ik figyelm6t arra, hogy a kdmyezeti fenntarthat6s6g
biaositiisa drdekdben Ajrinlatrinak elk6szit6sekor az aldbbiak szerint jri.rjanak el: az irodai
tev6kenys6ghez sziiksdges papirfelhasznritris sordn lehet6s6g szerint k6toldalas nyomtatast
alkalmazva rijrahasznositott papirt vagy az fjrahasznositott, de kl6rmentes vegyszerrel
fehdritett papirt r6szesitsdk elonyben. Felek krizritti kapcsolattartris tekintet6ben elsodlegesen az

e-mail alkalmazand6.

A horizontrllis szempontok betartdset a szerz6d6ses kapcsolat (teljes) id6tartama alafi az

ajrinlatkdrri folyamatosan szemdlyesen ellenorzi.

Amennyiben ajrinlattevo nem teljesiti a kdtelezettsdgeket, legfeljebb 3 alkalommal
felsz6litja az ajrinlatkdrri a teljesit6sre. Amennyiben ezt k6vet<ien sem teljesiti a horizontiiLlis

szempontokat. akkor felmondiissal/elillissal 6lhet az ajfuilatk6r6.

8. Tovdbbi informicirik

A. Ajrinlattevo ajanlatriban nyrijtsa be az alAbbi nyilatkozatokat:

1. A Kbt. 65. $ (7) bekezd6se alapjrin nyilatkozom, hogy az alkalmassiig igazoliisiihoz 6s a

szerz6dds teljesit6s6hez kapacitast nyfjt6 szervezete(ke)t:
- nem kivilnok igdnybe venni.
- ig6nybe kivrinok venni. (a megf-elelo aldhuzand6)

A Kapacitiist rendelkez6sre bocs6t6
szerYezet neve, cime:

Az alkalmass6gi felt6tel, amelynek
igazolisihoz a kapacitast nytjt6 szervezet

er<iforrils6ra t6maszkodik (az eljrirrist
megindit6 felhivils vonatkoz6 pontj6nak

megiel6l6se):

4.

2.

3.

Nyilatkozom, hogy az ajrinlat elektronikus adathordoz6n benyrijtott (jelsz6 ndlkiil
olvashat6, de nem m6dosithat6 p6ldriul .pdf file) pdld6nya a papir alap[ pdldrtumyal

megegyezik.

Nyilatkozom, hogy az ajdnlat benyrijtrisriig v6ltoz:isbejegyz6si kdrelmet nem nyrijtottam
be a cdgbir6siighoz.
(Amennyiben vdltozdsbejegyz6si
benyijtani.)

k6relem keri.ilt benyijtdsra ezen nyilatkozatot nem kell

Nyilatkozom, hogy legkdsobb a szerztidds megkdt6s6nek
ajdnlatkdrrinek valamennyi olyan alvrillalkoz6t, amely

-.-'-.---\..'1.r ." ,.,.-

idopontjriban by'lelbntem az
,6ra 

- ,.r, /at szerzod6s t, 
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teljesit6s6ben, 6s ha a megel6z6 k6zbeszerzdsi eljrinlsban az adoll alvrillalkoz6t m6g
nem neveztem meg - a bejelent6ssel egyiitt nyilatkozom arr6l is, hogy az 6ltalam ig6nybe
venni kiviint alv llalkoz6 nem rlll kizrlr6 okok hat6lya alatt. iben alvdllalkoz6

5. Nyilatkozom arr6l, hogy rendelkezem NATO Kereskedelmi 6s Ko C6g k6ddal,

kdzben a cdg jog6llisriban bek6vetkez6 bdrmely viltozirs eset6n is a Term6kkodifikrici6s
Zflraddkban (tov6bbiakban: Zbraddk) foglalt kdtelezetts6gek jogfolytonosak maradnak.

VAGY
Nyilatkozom arr6l, hogy nem rendelkezem NATO Kereskedelmi 6s Kormrinyzati Cdg
k6ddal, de kdtelezettsdget v6llalok a c6gazonositrishoz sziiks6ges TO Kereskedelmi 6s

Kormrinyzati C6g K6dnak a Magyar Nemzeti Kodi Iroddt6l tdrt6n6
megszerz6s6re a szerzodds aliirhsitt kdvet6 10 munkanapon beliil. valamint arra, hogy a

szerz<id6s teljesit6se kdzben a c6g jogrilkis6ban bektivetkez<i viltozirs esetdn is a
Termdkkodifik6ci6s Z6raddkban (tovrlbbiakban: Zirad6k) fi kdtelezettsdgek
j ogfolytonosak maradnak.

nem keriil igdnybev6telre, legk6s6bb a szerz<id6s

vonatkoz6an nyilatkozom az ajinlatkdro r6szfre.

1.,2. 6s 7. r6szajri,nlati kdr6k vonatkoz6siiban nyilatkozom, hogl'
szervizelhet6s6g6t 6s javilisrit (megajrinlott r6szajrinlati krir
kitrilteni).

Ajrinlatk6r6 a 12112015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.$ (3) bekezd6s
hogy Ajrlnlattev6 az EEKD-ban tiintesse fel az ajrinlat beny

alvdllalkoz6kat, amelyeknek a kapacitas6ra nem t6maszkodik.

alriirrlssal ell6tott meghatalmazisAt is sziiks6ges csatolni.

E. A Kbt.66.$ (2) bekezd6se alapjan Aj6nlattev6 ajrinlat6ban n
nyilatkozatot az ajdnlati felhiv6s felt6telete, a szerzbd6s megkti
valamint a k6rt ellenszolgAftatflsra vonatkoz6an.

C. Az ajinlathoz csatolni kell az ajrinlatban szerepl6 nyilatkozatokat aldko, az AT 6s az

alkalmassdg igazolls6ban rdszfvev6 gazdasdgi szerepl<i irdsbeli k6pviselet6re jogosult
szem6ly (c6g eset6ben a c6gjegyz6sre jogosult) aliirasi cimp6ld:iLnfrit vagy tigyvdd riltal
ellenjegyzett a16ir6s mintrijrlt. Amennyiben az aj6nlatot nem az irrisbefi kdpviseletre jogosult
szem6ly iaa al6, akkor az adott szem6ly(ek)nek az aj rinlat al{irdsrlra vonatkoz6, a

meghatalmazott al6irds mintrijdt is tartalmaz6, a kdpviseletre joglosult 6ltali. cdgszeni

EITE

biztositom az eszkdz
vonatkoz6s6ban kell

alapjdn k6ri,
mrir ismert

M

frijtson be kifejezett
des6re es teljesit6sdre,

B.

F. A Kbt. 66.5 (4) bekezd6se alapjrin Ajrinlattev6 aj6nlat6ban nyrijtson be nyilatkozatot arra
vonatkoz6an, hogy a kis- 6s kdz6pv6llalkoz6sokr6l, fejl6d6stlk trimogatAser6l sz6l6 tSrvdny
szerint mikro-, kis- vagy k6z6pv6llalkozrisnak min6stil-e.

G. A Kbt. 66.$ (6) bekezd6se alapj6n Ajrinlattev6 ajiinlat6ban nyrijXson be nyilatkozatot,
amelyben megjel<ili:

a. a kcizbeszer zesnek azt a r6sz6t (rdszeit), amelynek teljesi*s6hez
(r6szv6telre jelentkez6) alv6llalk oz6t kivir:, ig6nybe venni,

2t
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b. az ezen r6szek tekintet6ben igdnybe venni kiviint ds az aj6nlat vagy a r6szv6teli
jelentkezds benyrijtasakor miir ismert alv6llalkoz6kat.

(Amennyiben Ajdnlattev6 nem kivdn alvdllalbzdt igdnybe venni, nemleges nyilatkozat

benyilj t itsct szilksd ge s )

H. Amennyiben aj6nlattev6 mir az $inlat ban csatol olyan dokumentumokat, amelyeket
Y,tzfuolag a Kbt. 69. $ (4) bekezd6se szerinti felk6r6sre kell csatolni, ajiinlatk6r6 ezen

dokumentumokat a Kbt. 69. $ (2) bekezd6s szerinti vizsg6lat sorriLn nem vizsg6lja.

I. A Kbt. 69. $ (4) bekezd6se szerinti felk6rds eset6n az ajadatban mrir benyrijtott
dokumentumok rijb6li benyujt6sa nem sziiksdges, azonban ajiinlattev<inek hivatkomia kell,
hogy az ajrinlatriban a kdrt dokumentum hol tal6lhat6. Amennyiben AjAnlaltevf az

igazolisokat ism6telten becsatolja, rigy Aj6nlatk6r6 az ism6telten becsatolt igazolasokat
veszi figyelembe.

J. Aj6nlatk6r6 a 3212015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. $ (5) bekezddse szerint az alkalmass6gi
krivetelmdnyeknek el6zetes igazol{sfua elfogadja az linlell gazdasi.gi szerepl6 egyszerii
nyilatkozatiit, igy ,A.j6nlattev<inek az EEKD IV.1. pont o szakasziit kell kit<iltenie.

9. A kiizbeszerz6si elj{rfs felel6s akkredit illt kiizbeszerz6si szaktanicsadrija:

Dr. Sp6hn Timea; lajstromszdma: 00555
levelez6si cime: HM Beszerzdsi Hivatal 1555 Budapest Pf.: 74.;
e-mail cime: beszerzes@hm.gov.hu
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1.

MUSZAKI LEIRAS

nfsza.lAxlarr x0n:
NAcyrEr,JEsirlrnxvu BENZINES goRnozruro za
NAcyrElJEsirunlryu BENZTNES HoRDozHA
szrv^q.rrvf nnszrRzEsB

ai vdgrehajt6sa soran
IY- ESosit6 mobil zagy-

r a Honv6delmi Katasztr6fav6delmi Rendszer keret6ben jelentkezo szernyezett (zagy)
6s tisZa viz szivatlylzitsi feladatok v6gz6s6re, valamint a katonai mriveletek
szinterein az risszhader<inemi mriveletek harctiimogat6sa 6s a kiszolgril6 t6mogatas

soriin jelentkezri feladatok vdgzesdre;

Uzemanyagtartdly min. 5l

Hangnyomfsszint max. 93 dB(A)

Zajszint max. 110 dB(A)

Inditr{s kdzi

Sfly max. 60 kg

A szivattlru egy ac6l hordkerettel rendelkezzen, amelyhez a motor rezg6selnyel
platformon keresztiil csatlakozzon.

A szivo 6s nyom6 tdml6k szersziirn n6lkiil (gyorscsatlakoz6val)
legyenek a szivattluhoz.

YSZIVATTYI] [,S
O TIST:IAYIZ

A krivetelm6nyek a Magyar Honv6dsdg katasztr6fav6delmi felad
jelentkez6 szennyezett (.zagy) 6s tiszta viz szivat!ruzdsi feladatokat bi
vizszivattyfk beszerz6s6re vonatkoznak.

A beszerz6sre tervezett eszkiiziik lesyenek alkalmasak:

o a katonai szervezetekn6l b6keid<iszakban jelentkez6 k6pz6si felpdatok biaositasdra;
r vasriti, kdzuti, vizi 6s l6gi szdllitrir.u 2 fiazai ds a nenizetk6zi el<iirasoknak

meglelel<5en.
o az eszkdz kett6 ember iiltal sziillithat6 legyen.

Zagr sziv attyi mfl szaki kiivetelm6nyei:

A szennyezett viz szivally'tuitsina a Honda WT 30 tipusti lvagy a)zd egyendrt6kri) zagy
szivattyri keriiljdn beszerz6sre, amely mriszaki technikai parameteiei fft.[* ..g az al bbi
kiivetelmenyeknek:

min.5,3 kW

23



A szivattyri blokk rendelkezzen egy elt6volithat6 fed6llel, amely megkdnnyiti a

szivattyib6l a szennyez<id6s elt6volit6srit.

A motor rendelkezzen egy olajnyom6s ellen6rz<ivel, amely megakadilyozza a molor
megrong6l6dris6t, alacsony olajnyom6son trirt6n6 iizemeltet6s6t.

A zagy szivattyri 6ra lafialmazza a csomagol6s, az fu:ujelzis, a belftjldiesitds, a teljesit6s
hely6re tdrt6n6 sz6llit6s, valamint a 2 fo kezelo elm6leti ds gyakorlati felkdszitds6nek
k<ilts6geit.

A kezel<ifeli.ileten vagy a g6p mas r6szein, ha feliratok sziiksdgesek, akkor azok magyar
nyelviiek legyenek.

Szersz6m 6s javit6 k6szlet:

A zagy szivallyival keriiljdn lesz6llit6sra a kezel6 riltal v6grehajtand6 karbantartashoz,

szervizel6shez sziiks6ges szerczdm kdszlet szersz6mos triskriban elhelyezve.

Szrillitsa le a szivattyri 2 6vi iizemeltet6sdhez sziiks6ges, leggyakrabban meghibrisod6,
fogy6, kop6 alkatr6szeket 6s tartoz6kokat (pl.: tartal6k gytjt6gyertya, tdmit6sek, sztir6).

Az Elado az 1993.6vi XCIII. tdrvdny 42.$. b) alapj rin hatitozza meg az eszkoz
haszn6lat6b6l ad6d6 r'eszdlyforrrisok elleni v6d6felszerel6seket.

A szivattyuval egyiitt keriiljenek lesz6llitiisra az eszkdz biaonsrigos ilz emeltet6sdhez

sziiks6ges munkav6delmi felszereldsek 2 f6 r6sz6re (ha sziiks6gesek).

A zagy szivattyri az alabbi kdszletez6ssel keriiLljenek lesziillitasra:

zagyszivattyu rezg6scsillapit6 keretbe szerelve;

- 3" sziv6l<iml5, kosdrral 8 m,

- 3" nyom6trimi6 25 m,

- Szerszrim kdszlet,

- Tartal6k alkatr6sz k6szlet a kompresszor 2 6ves iiemeltetds6hez.

- Munkavddelmi felszerel6s (amennyiben sziiks6ges) 2 f6 rdsz&e.

A zagy szivattyi rendelkezzen CE megfelel6sdggel, melynek igazoLisrira nyrijtsa be az

ezt igazolo okm6ny miisolatdt. A CE megfelel6s6gi igazol6st a szerzldes teljesitdsekor az
eszkdzzel egyiitt kell ritadni.

Vizszivattyri miiszaki kiivetelm6nyei:

A iszraviz szivatty(udsAra a Honda WB 30 tipusri (vagy azzs.l egyen6rt6kri) vizszivattyi
keriiljdn beszerz6sre, amely mriszaki technikai param6terei feleljen meg az alirbbi
krivetelm6nyeknek:

Szf llitisi teliesitm6ny min. 1 100 liter/perc

,5;

Sziv6si m6lvs6s min. 8 m

Emel6si magassig min. 28 m

Nvom{s min. 2.8 bar

Szemcsem6ret min. 6 mm

Csatlakoz6 cs66tm616 3" --.--i
Motor teliesitm6ny min. 3,6 kW /'1n.'*

Motor tipusa:
/:s

ndgWtem[, leghIteses, benzifi6
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t)zemanvagtartr{ly min.3l

Hangnyomisszint max. 88 dB(A)

Zajszint max. 106 dB(A)

Inditis k6zi

Stily max. 30 kg

A szivat!ru egy ac6l hordkerettel rendelkezzen, amelyhez a

latformon keresztiil csatlakozzon.

A sziv6 6s nvom6 tiimlrik szerszim n6lkiil (ovorscsatlakoz6\,

motor rezg6selnyel

Gvo

platlormon Keresztul csauaKozzon.

A sziv6 6s nyom6 tdml6k szerszrlm
le gyenek a sziv atlyiho z.

A motor rendelkezzen egy olajnyom6s ellen6rz6vel, amely me$akadAlyozza a motor
megrongril6das6t, alacsony olajnyomason tdrtdn6 iizemeltet6s6t.

A vizszivattyu 6ra tartalmazza a csomagoliis, az ir$elzds, a be ldiesit6s, a teljesit6s
hely6re t6rtdn<i sz6llitas, valamint a 2 fo kezelo elm6leti 6s rlati felk6szit6s6nek
kdlts6geit.

A kezel<ifeliileten vagy a gdp mrls r6szein, ha feliratok
nyelviiek legyenek.

Szersz6rn 6s javit6 kdszlet:

A vizszivatty{val kertilj6n lesz6llitiisra a kezel<i iiltal

akkor azok magyar

rtor rezg6selnyel5

csatlakoztathat6ak

karbantartiishoz,

meg az eszkoz

iizemeltet6s6hezA szivattyrival egyiitt keriiljenek leszdllitiisra az eszkoz
sziiksdges munkav6delmi felszerel6sek 2 f6 r6sz6re (ha sziiksdgesek).

Szillitsa le a szivat[ru 2 dvi iizemeltet6s6hez sziiksdges, leggyal$rabban meghibrisod6,

fogy6, kop6 alkatr6szeket 6s tartoz6kokat (pl.: tartal6k gyrijt6gyertya, t6niitesek, szrto).

A vizszivattyi az allbbi k6szletez6ssel kerUljenek lesz6llit6sra:

- vizszivatly'i rezg6scsillapit6 keretbe szerelve;

- 3" sziv6tdmlo, kosrlnal 8 m,

- 3" nyom6t6ml6 25 m,

- Szerszrirn k6szlet,

- Tartal6k alkatrdsz k6szlet a kompresszor 2 6ves iizemeltet6sdhez.

- Munkav6delmi felszerel6s (amennyiben sziiksdges) 1 f6 r6szere.

A vizszivattyri rendelkezzen CE megfelel6sdggel, melynek igazol{sara nytijtsa be az ezl
igazol6 okmdny miisolatrit. A CE megielel6s6gi igazolast a tr".r(dds teljesit6sekor az

eszkozzel egyiitt kell 6tadni.

iJzembenntart6si adatszolgiltatisi zrirad6k teljesit6s6hez sziikf6ges adatok:

Aj6nlattevo vdtlalja, a szerz6d6s teljesit6s6vel egyid6ben. az ltlla szrillitott term6kre

vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasitris szerinti adatok, dokumentridi6k megadiisdt.

Az eszkiiziikkel eryiitt az al6bbi okmdnyok keriiljenek ritaddsia (eszk6ziink62lfll

szervizel6shez sziiks6ges szerszim k6szlet szerszdmos triskriban e

Az Elad6 az 1993. 6vi XCIII. t6rv6ny 42.$. b) alapj6n
haszn6lat6b6l ad6d6 vesz6lyforriisok elleni vddtifelszereldseket.

zt(uzul(rlEt l;BJurt az arauur uNllalryrr^ ^Er urJr;u5r 4]4u4rr4 lrru nuzu"ffi{.rltr.rac;

A magyarorsziiLgi el6irdsoknak 6s jogszabrilyoknak val6 megfelelcisdglgrigazol6

:idokumentum;
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- AUnis alkatrdsz katal6gus (1 pld. etektronikus .formdban, ds eszki;zr)nkdnt I pld.
nyomtatott formdban)
Magyar nyelvfi kezeldsi, karbantartilsi 6s trirol6si utasitas (1 pld. elektronikus

.formdban. ds eszkozankint I pld. nyomtatott formdban)
- CE megfelelosdget bizonyit6 okmiinyok miisolata:

A szivattyrikhoz kflszitett kezel6si, karbantartrisi 6s tirol6si utasitis mag/ar
nyelven tarlalmaz:a az a16bbiakat:

- mriszaki le(riist ds iizemeltet6si utasit:ist;

- utasitrlst a technikai kiszolgrilasok, a hibaelh6ritrisok 6s a kezel<i riltal elv6gezhet6

kisj avit6sok v6grehaj trisrira:

- vasriti, kdzuti. vizi ds l6gi sz6ltit6si rendszabiilyokat;

- garanci6lis javitdsok rendj6t;

- trfol6siszabrllyokat;

- az eszkdz rdszletes k6szletjegyzdkdt (Fsz.. rajzszAm (cikksz6m), megnevez6s,

mennyis6gi egys6g, darabszim);

- az eszkdz iizemeltet6se soran betartand6 biaonsrigi rendszabiilyokat a 1012016.

(lV. 5.) NGM rendelet 22-24 $-ai szerint, valamint a 1993. 6vi XCIII. t0rv6ny
42. $. b) pontj a alapj rin meghatrirozott felszerel6sek alkalmaziisrit.

- az esetlegesen szi.iks6ges munkav6delmi felszerel6sek vddelmi fokozatAt igazolo
dokumentum mesolata.

- Az eszkoz megfetel<is6g6t igazol6 dokumentumok mdsolata.

Ery6b specifiMci6k a beszerz6si eljiris lefolytatisShoz:

Felk6szit6s:

Az Etad6 vrillatja leszdllitott eszkdzrink6nt 2 f<i szivattlu kezel<i elm6leti ds gyakorlati

felk6szit6sdt a fenti zagy- es tisztaviz szivattyri alkalmazisilra, kezeldsdre, karbantartesiira 6s

csapatszinten vdgrehajtand6 javitils6ra min. 1 nap (naponta 6 6ra) idtitartamban.

A felk6szites az Elado riltal - a szerz<id6s vdgleljesit6si hatrirideje el<itt 30 nappal -
risszeiillitott, 6s a MH Logisztikai Kdzpont haditechnikai f6nrik (MH LK, HTECHND eltal
j6vrihagyott tematika alapl6n, az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett idtipontban keriiljdn
levezet6sre, a sziillitand6 termdk sz6lli6set kdveto I h6napon beliil.

A szimla benl ujtris6nak felt6tele a felkdszitds megtart6sa.

Atvoteli kiivetelm6nyek:

A szivattyriknak ds a tartozekaiknak gyriri rijnak kell lenniiik. A szivattyirk a fentiekben
felsorolt kdszletezetts6ggel keriiljenek lesziillitiisra ds rendelkezniiik kell a Gy6rt6 eltal kiAllitott
megfelel6sd gi nyilatkozattal.

A minosdsi :itv6teli feladatok szabiilvai

Az Etad6 csak a szerzoddsnek 6s a miiszaki kdvetelm6nyeknek minden szempontb6l
megfelel6 term6ket ajanlhat fel min<is6gi atvdtelre. Az Elado a tervezet iitvdteli feladatok
id<iponda el6tt minimum 20 nappal ajrfulja fel a szivattyrikat 6s tartoz6kaikat a HM VGH
KMBBI rdszdre 6tv6telre a..Felajrinkls HM VGH KMBBI iltv6telre" formanyomtatvdnyon.

Az Elad6 biaositsa a minos6gi iitvdteli feladatok
egyeaessen a MH ARB kdpviseloj6vel, hogy a beszrillitris
etvdrel.

r 6grehaj tiisiit a telephely6n-+agy --
hell szindn 16rldnhessenAsih6sd!t ' ..,
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magyar nyelvii kezel6si utasitiisiinak egy-egy pelddny6t
krivetelm6nyekben meghatiirozott darabsziirnon feliil, a HM VGH
6w6telkor, ezek a pdldiinyok a HM irattrirriba keriilnek, megcirzdsre.

A minos6gi 6tv6tel soriin az Elado tdrit6smentesen
ellen6rz6si tev6kenys6g megszervezdsdt, 6s minden ahhoz
minris6gi ritv6tel kdltsdgeit az Elad6 viseli.

Az Elad6 kdteles a Vevo, a HM VGH KMBBI 6s egyidejiileg a Logisztikai Kcizpont
esetlegesen felmertilt
Az Elad6 a term6kek

tudom6sara hozni minden - dltala ismert - a szerz6dds teljesitdse
k6rtlm6nyt, mely a lesz6llitott termdkek megfelel<!sdgdt befoly6solhatj

a miiszaki
I r6sz6re a minosdgi

A term6k megfelel6s6g6nek vizsgilata

Az ritvdtel sor6n a bizottsiig ellen6rzi a term6k tipusrit, teljess6gdt, 6psdg6t, gyeftesi

idej6t, csomagol6sbt, az eloirt okmrinyok meglitdt, az eszkdz miik6d6k6pess6g6t, stb., valamint
ellen6rzi a kodifikrici6s adatszolgiiltatris megl6t6t.

A term6kek megfelel6s6gdnek vizsgiilatdt a miiszaki kcivetelrineny ds a szerz6d6s

el<iirrisai alapjrin kell vdgrehajtani. A vizsgiilatot a HM VGH KMBBlles a MH Logisaikai
Kdzpont k6pvisel6ib6l 6l16 bizottsilg hajtja vegre. Az dsszes darabon elleirorzdsre kerii[:

- az eszkriz<ik adanribkijrin ds dokumentdci6jAban (miibizonylat. gydrt6i
megfelel6s6gi nyilatkozat, stb.) szerepl6 gy6rt6si ido (a felajdnlas ds a gy6niis k6zt
52 hdtndl tribb nem telhet el),

- az eloirt dokumentiici6 (CE jel6l6s, Kezeldsi- 6s karbantartiisi utasitds),

- az eszkdzdk feltdttdtts6ge a sziiksdges ken6-. hiit6- 6s munkafolyad6kokkal,

- munkavddelmi felszereldsek kezelokrdszdre.

- a szerszAmzzt megl€te. illeszked6se,

- iizemeltetdshez sziikseges alkatrdszek vizhatlan,
szeleppel elliitott miianyag led6ft)ban (Pelicase),

- a szillitott tartozdkok (3" sziv6tciml6. kosiirral
illeszked6se, mrikdd6s pr6b6val.

- m[iszaki kialakiuis 6s mdretek, tdmegek ellenorzdse,

- feliratok nyelve.

A nemmegfelel6re min6sitett termdkeket az Elado tdrit6smentes{n cser6li vagy javitja
6s ism6telten felajrinlja ritv6telre, a fent leirt eljrlrrisnak megfeleloen.

A megfelel<i term6kekrtil a HM VGH KMBBI kdpviseloje t<i,iititla a Megfelelosdgi

Igazokist, melyet egyetdrtdse jeldiil a MH Logisaikai Kiizpont kdpviseliiiie is ellit kezjegydvel.

A Megfelel6s6gi IgazoLis a benyujtand6 szlmla melleklete.

Amennyiben a teljesit6s helydre t6rt6nri sz6llitris soriin brirmilyen. a term6kek minosdg6t

befolyrisol6 probldma meriilt fel, az alakulat k6pviseloje fenntartja azon jogdt. hogy

megvizsgrilja, 6s sziiksdg esetdn visszautasitsa a term6keket fiiggetleniil att6l, hogy a

term6keket a min6s6gi iitvdtelkor mar megvizsgriltrik ds megfelelonek miilositett6k.

A HM VGH KMBBI k6pvisel6je 6[tal vdgrehajtott ellenorzqek eredmdnyei nem

mentesitik az Elad6t a szerzciddsben rdgzitett j6tallasi vagy egydb felelossdgei 6s

kdtelezetts6gei al6l, bele6rtve az Elado 6ltal v6gzend<i v6gellen<irz6si viag6latok vdgrehajt6s6t

is.

biaositsa a bel6pdst, a sztiks6ges
sztiks6ges eszkdzt ds munkaer6t. A

pormentes trilnyomiis szabi yz6

8 m, 3" nyom6tcimlo 25 m)
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RESZAJANLATI KOR:
rABoRr r6nvrlAcir6 x6szr,rr UTANFUToN BESZERZf sE

A kdvetelm6nyek a Magyar Honv6ds6g katasztr6fav6delmi feladatai v6grehajtasa soran
jelentkez<i t6bori t6rvil6gitiisi feladatokat biaosit6 Tdbori tdrvil6git6 k6szlet utAn-f,rt6n

beszerzds6re vonatkozik.

I. Altatdnoskiivetelm6nyek:

r A beszerz6sre tervezett eszkdztik legyenek alkalmasak a Honv6delmi
Katasztr6fav6delmi Rendszer keret6ben jelentkez6 rirvizv6dekezdsi munkdlatok
korldtozott liitiisi viszonyok kdzdtti, valamint 6jszakai munkav6gz6s tiimogatiisara,
t6rvil6gitrlsi feladatok vdgzds6re;

o Az utrinfut6 kialakit6sa biztositsa k6zriton a KRESZ el6ir6sainak megfelel<i

sebessdgii, terepen min. 40 km/6ra sebess6gri vontatiisilt, min. 500 mm gM6
lekiiad6s6t, valamint 47% (25,2) oldald<il6sti terep lekiizd6sdt felboruliis veszdlye
n6lkiil.

. legyen alkalmas vastti, kdaiti, vizi 6s l6gi szallit6sra a hazai 6s a nemzetk6zi
el<iir6soknak megfelel6en;

. legyen alkalmas munkav6gzdsre az ewipai 6s meleg6g<ivi geod6ziai (terep, sivatag)
6s meteorol6giai viszonyok kdzdtt, dv- 6s napszakt6l, illetve id6j6r6si sz6ls6sdgekt6l
(h6, d6r, j69) fiiggetleniil;

. legyen alkalmas a Magyar Honvdds6gn6l rendszeresitett iizemanyaggal tdrt6n<i

iizemeldsre jelent6s, (maximum 1 0%-os) teljesitm6nycsdkken6s n6lkiil.

Altalinos miiszaki, technikai kiivetelm6nyek

A tribori t6rviligit6 felszerel6s utiiqrfut6n kialakit6s6hoz alkalmazott azon f6egysdgek,

szerkezeli egys6gek, melyek a szabad hasmagassrigot hatiirozziik meg, ne s6riiljenek, ha a g6p

nehezen jrirhat6 terepszakaszokon (mdly keriknyomon, lemffvelt erdds terepen, k6vel vagt
jdggel boritott ter leten) halad keresznil.

A kiils6 feliiletek kialakitasa ne akadiiyozza, illetve ne nehezitse meg a hat6sos k6zi-
vagy g6pi mosiist.

A kiviilre elhelyezett vlliryit6-, jelzb berendezdseket vddeni kell a mechanikus behatrisok
ellen (csapddi dg, rdlipds, jdgterhelds).

Az alkalmazollbevonatrendszer legyen ellen6ll6 az ultraibolya-sug6rziis hakisdval, illetve
a naglnyomdsri mos6 vizsugiir mechanikai hatiisiival szemben.

Az eszkSzdn, ha feliratok sziiks6gesek, akkor azok magyar nyelviiek legyenek (a
rdgzit6si 6s emeldsi pontok jeldldse kiv6tel6vel).

Amennyiben sziiks6gesek zsirz6fejek, azok egys6gesek g6pi 6s k6zi zsirz6-k6sziiLl6kekkel
egyard,r:rt feltdlthet6k legyenek.

A t6bori t6rvil6git6 felszerelds utrinfut6n teljesitm6nycsdkken6s n6lkiil megbizhat6an
iizemeljen:

-250C ds +450C kdmyezeti h6m6rs6kletek k6z6tt,
94o/o-os (+250C h6m6rs6kleten m6rt) relativ priratartalom kdz6p6rt6ken,
a leveg6 1,5 g/m3 kdzepes portartalmAnfl,
ha a ldgnyomrlscsdkken6s 6rt6ke a tengerszint feletti magassrig 2000
eldri.

28



A tribori tdrvil6git6 felszerelds utiinfrt6n rendelkezzen CE megfelel6sdggel, melynek
igazol6s6ra nyrijtsa be az ezt igazoll okmriny mrlsolat6t. A CE megfelel6s6gi igazokist a

szerz6d6s teljesit6sekor az eszkdzzel egyiitt kell 6tadni.

II. Mfi szaki kiivetelm6nyek:

Fel6pitese:

- alvdzszerkezet (utAnfut6)

- t6rvil6git6 fel6pitm6ny.

Alvizszerkezet (utinfut6):

Az utanfut6nak biaositania kell a tdrvil6git6 egys6g biaonsdgos szrillit6sdt, az eszkdzdk

tartoz6kainak, tartal6k alkatr6szeinek sziillit6srit 6s trirokis6t.

Az utiinfut6n a t6rvil6git6 egys6g elmozduliismentesen rdgzifve

Alakitsanak ki viz- 6s pormentes helyet (doboa) az eszkdz

alkatr6szeinek elhelyez6s6re.

Az utiinfut6nak menetk6sz 6llapotban a vontat6 jrirmii m<ig6tt 4320, RABA H
sorozat) vizszintesen kell 6llnia, dllithat6 magassiigri von6ruddal szerelj

Az utriLnfut6 sz6less6ge (a fel6pitmdnnyel egyiitt) nem haladhatj
megengedett dssztdmege minimum 1500 kg legyen.

A j6rmrirtil lecsatolva az ut6nfut6 vizszintes helyzetben stabilan d

rdgzithet6 legyen (von6nidra szerelt t6maszt6 ker6k, illetve k6zif6k).

Az utanftt6 alvfu|nak kialakitrisa, m6retezdse, anyaga olyan legl' hogy szilardsdgrit,
iizemeltet6sistabilitas6t a harc6szati kdvetelm6nyekben meghatiirozott

6s tartal6k

fel.

meg a 2500 mm-t,

elmozdul6smentesen

CS

kiirtilm6nyek kdzdtt is meglartsa (alviizcsavarodris, tengely n6lkiil)

Az utdnfut6 fut6mrive a fentiekben emlitett dssztiimegnek 6s stabilit6si

kcivetelm6nyeknek megfelel6en min. R16 kerdk m6rettel keriiljdn kialakit6sra.

Az ut6nfut6 tengelye torzi6s rug6s kivitelii legyen, gondozasmerttes kivitelben. tolat6

automatik6val, fdkkel felszerelve.

Az utdnfut6 leng6scsillapit6kkal kertiljdn felszereldsre. melynek fo6.etezese biZositsa

mind k6zriton, mind terepen a t6rvil6git6 egys6g rrizk6drismentes szdllitrisft.

Ut6nfut6 f6krendszere rrifut6 f6kes kivitelii legyen (r6fut6 fdke[ys6g, f6ker<i 6tviteli
egys6g 6s ker6kf6k). Az ut6nfut6 iizemen kiviili helyzet6ben, vagy lejt6s tbrepviszonyok eset6n,

a vontatmeny biaonsdgos, 6s elmozdukls elleni r6gzit6s6t bedpitett rdgzit<if6k (k6zif6k)

biaositsa.

Az ut6nfut6 kapcsol6 szeme feleljen meg a STANAG-4101 el<iir6sainak iNATO
von6szem). A vontat6 jiirmii horgos p6tkocsi-kapcsol6szerkezettel rqndelkezik, amelynek

gyrlrt6ja a Ringfeder GmbH (1.s2. 6bra).
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l. sz. dbra

Az utrinfut6n LED-s Limpatestekb6l dll6 egyenriramf elektromos hril6zat keriiljdn
kialakitdsra, ameiy biaositja, hogy iitkapcsokis n6lktil 12V-os ds 24V-os vontat6 jrirmiivekr6l
egyarilnt iizemeltethet6 legyen.

Az utrinfut6 elektromos k6belrendszere a terheldsnek megfelel6 6r keresZmetszettel,
szigetelt sodrott rdzvezet6jri krlbellel k6sziilj6n.

Az ut6nfut6 kiils<i viLigitdsa a kdzuti kdzleked6si el6itisoknak megfelel6en keriiljdn
kialakitiisra.

Az utdnfut6 vil6gitris csatlakoz6ja a vontat6 gdpjri,rmri csatlakoz6aljzatiinak megfelel6en
12 p6lust legyen Q.JAfO szabviiny szerinti) (2. sz. dbra). Az ut6nfut6 hagyom6nyos 7 p6lusri
csatlakoz6 aljzattal rendelkez<i vontat6 jrirmiivel trirt6n6 vontatiis biaositrisa 6rdekdben az
utrlnfut6hoz k6szletezzenek egy atalakit6t a 12 p6lusir csatlakoz6 7 p6lusriv6 alakitrlsiihoz.

Az ut6nfut6val egyiitt kertiljenek iitaddsra a technikai kiszolg6l6sok, kisjavitiisok 6s
ker6kcsere elv1,gzdsehez sziiks6ges szerszdmok (ker6kanyakulcs, csillag-vilkis kulcsok a
sziiks6ges m6retekben), melyek az utrinfut6n keriiljenek elhelyez6sre.

A tdrvil6git6 felszerel6s iizemeltetds6hez biaositani kell a megfelel6 stabilitiist, ezdrt az
ut6nflrt6t vizszintes helyzetbe tcirt6n6 rdgzit6s6t biztositani kell.

A szintezdsi miivelet az utiinfut6ra szerelt 4 darab 6llithat6
amelyek szrillitrisi helyzetbe megemelt pozici6ban helyezkedjenek
illetve nem ronthatjak az ut6nfut6 terepjrlr6 k6pess6g6t).

A trlmasa6kibak egy ember 6ltal k6nnyen rillithat6ak legyenek,
k6sztiljenek, hogy az udnfut6 kerek6t tehermentesitve az utanfut6
legyenek megtartani.

tdmaszt6lib biztositsa,
(nem akadrilyozhatjrik,

/-/, \.,,i,r '.',,\
ds olyan m96ts2Essel "'t.. 

.rissa6megft"l,dpesek'lt
i

I i r!.t,t.)a i
\: ^r

2. sz. dbra
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A kit6maszt6 l6bakat sz6llitisi 6s telepit6si helyzetben l6v6 rdgzitds6t biztositani kell.

Az utanfut6 fel6pitm6ny6nek v6delm6t ponlwa biaositsa.

Az util.nfut6n alakitsanak ki helyet a tizoho k6sziil6k (2 kg) felfogatrisdra.

A tr.izolt6 k6sztil6ket a Magyar Honv6ds6g biaositja.

Az Elad6 az ut6nfut6t vrzsgiatatva forgalomba helyezve,
ell6tva adja rit.

A rendszdmot a Magyar Honv6ds6g Anyagell6t6 Raktrirbriais
utca 37-39.) biztositja az Elad6 6ltal k6rt id<ipontban.

Az utrfufut6 daruval emelhet6 legyen.

Az ut6nfut6t el kell l6tni a nemzetkdzi el6irrisoknak megfelelo rdgzit6si 6s emel6si
pontokat jelz6 feliratokkal (angol nyelvri).

T6rvil{git6 fel6pitm6ny :

Az utiinfiit6ra egy tdrvil6git6 fel6pitm6ny keriilj6n fel6pit6sre, amely az alibbi f6
r6szekb6l rilljon:

- aggregiitor egys6g;

- hidraulikus torony a liimpatestekkel;

- kieg6szitritartoz6kok;

A t6rvil6git6 fel6pitm6ny f6egys6gei, a szinkrongenerdtor, a mot , a hrit6rendszer, stb.
platformon kertilj<inegy hangszigetelt karosszdriiin beliil egymrist6l elvelaszthatatlanul eg

elhelyez6sre, melyekhez val6 hozziferest oldals6 ajt6kon keresztiil biao tsak.

Az izemanyaglartily, az olajtart6ly, illetve a hrit6folyad6k-tart61 feltdlt6 nyil6sa rigy
keriiljdn elhelyez6sre, hogy az kdnnyen feltdlthet6, utentdlthet6 legyen.

A t6rvil6git6 felszerel6s ifuamforriis, aggregAtora min. 8 kVA teljesitmenyti legyen. Az
riLramforriis aggregiitor meghajt6 motorja dizel iizemri legyen, min 8 kW teljesitm6nnyel.

Az riramforr6s aggreg6tor legyen k6pes 4x1000W telj f6m halogdn kimpa
egyidejri viligitrisiihoz sziiksdges villamos energia biztosi&isara.

hon{,6

(1163

dsdgi rendsz6mmal

Budapest, Ujszrisz

Meghajt6 motor kiivetelm6nyei:

min.: 8 kW
vizhrit6ses, a hiit6 ldgriramot egy mcitor 6ltal hajtott
ventil6tor biaositsa.
min.: 100 I teljes terhel6s mellett
auton6m miikdd6s6t min.55 6rdLn k

Aggreg6tor kiivetelm 6nyei:

arar.\
"4r-

. i..,.:, 1\] .t<-:) 
P--

Meshait6 motor: dizel ijzemii
Teliesitm6nye:

Hritds:

Uzemanyagtart6ly:
tositsa a t6rvil6git6
'esaiil

Indit6s. 6nindit6
Uzemanyagrendszer: kdzvetett befecskendez6s
Elektromos rendszer 12v

fipusa: kefementes. egycsap6gyas szinkrongener6tor
Teliesitm6ny: min. 8 kVA
N6vleges fesziilts6g: 230 V /,;,.,"
N6vleges frekvencia: 5oHz /1"
A hane teliesitm6nyszintie a max. 90 db (A) /-r'
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2000 / 1 4 IEK irdnyelr,wel
6sszhangban

Biaons6gi eszkdzdk:

Az egys6g vezdrldje kdvesse nyomon a motor
pararndtereit 6s az elektromos param6tereket, 6s

figyelmeztet<i 6s le6llit6 jelz6seket adjon, amikor a
param6terek el6rnek egy el<ire be6llitou kiiszcibdrtdket.

Vil6gitds miiszaki kiivetelm6nyei:

Liimpdk sziima: 4

LAmpAk tipusa. f6m halog6n
Ldmp6k teliesitm6nye 1000 w
L6mprik megvil6git6si
6rtdke:

90000 lumen/l6mpa

Lrlrnpdk be6llithat6s6ga Mindeeyik l6mp6t ktildn lehessen berillitani 6s d6nteni.
L6mp6k IP vddetts6ge: IP 54

Torony miiszaki kiivetelm6nyei:

Magassdga: min.9 m
Fel6llitds ideie: max. 30 sec

Torony forgathat6 s6ga

fel6llitott helyzetben
min. 340o, elforgat6s kdzben t6bb pozici6ban
r<igzithet6 legyen.

Torony feli,llitris m6dj a :
nyom6gombokkal vez6relt, hidraulikus, kikdt6s ndlkiil
mrik6dtethet6 legyen.

Felillitott torony eset6ben a

maximiilis sz6ler<iss6g :
min. 80 km/6ra

A vil6git6 dllvriny mrikddtet6s6t egy a tdrvil6git6 fel6pitm6ny oldal6n elhelyezett
telepitett kezel6panel biztositsa.

A kezel6panel minim6lisan az al6bbi r6szelemekb6l iilljon:

- digitrilis vez6r16 LCD kijelz6vel;

- biaositdk;

- riramk<iri megszakit6k a l6mpdkhoz;

- dltallnos ftildszivrirgris megszakit6;

- vdszlerillit6 gomb;

- fotocella. fotocella 6rz6kenys6g szabirlyozoja;

- aljzatvddelem;

- kimeneti aljzat;

- siillyesztett aljzal ahii6zati itran::};oz (32A)

- torony fel/le gomb;

Digitdlis vez6rl6:'

A digitiiis vez6rl<i feliigyelje a motor ds a gener6tor mrikrid6s6t, az arra
alapadatokat az LCD kijelz6n jelezze ki. A digitrilis vez6rl<i legyen alkalmas az
napl6z6sara minimum az utols6 15 elektromos kiold6si 6s le6ll6si esem6nyt.

Legyen alkalmas a Llmpatestek be 6s kikapcsoliisiinak id6zitds6re, valamint
alkalmazrisiival a larnpatestek t6voli ki 6s bekapcsolasrira.

Biztosit6k:

A biztosit6k kiold, ha az akkumul6torl6l a motorvez6rlo riramkdrig halad6
meghaladja a be6llit6s szerinti drtdket.

vonatkoz6
esem6nyek

a fotocella
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Szakitsa meg M iiramellit6st, ha a

ftildsziv6rgris-dszlel6 (30mA), vagy a triliiram
utiin manu6lisan lehessen visszaiillitani.

Aramkiiri megszakit6k a ldmprikhoz:

A kezel6panel n6gy riramk6ri megszakit6t is foglaljon mag6ba, l6rnp6nk6nt egyet. A n6gy
kimp6t a digit6tis vezdrl<iegys6g vezdrli m6gnes kapcsol6k rdvdn.

Attaklnos fiildszivirgis megszakit6:

terhel6si oldalon rdvidz lat fordul el6, ha a

elleni vedelem bekapcsol. prob[6ma elhrfu:it5sa

V6szlerillit6 gomb:

Vesz6ly eset6n ennek a gombnak a megnyom6siival lehessen le6llitani a t6rvil6git6
felepitmdnl.t. A gomb megnyomiisa utiin csak aZ elengedve lehet a tdrvilagit6 fel6pitm6ny
rijrainditani. A v6szle6llit6 gombot z6rt 6ll6sban kulccsal rdgzithet<i lbgyen, a jogosulatlan

hozzifdrds elkeriil6se 6rdek6ben.

Fotocella, fotocella 6rz6kenys6g szab6lyoz6ja:

A f6nyer6ss6get m6rje, napfennyel aktivrilhat6 legyen. A fotocellp azt 6szlelje. hogy a
fdnyer5ss6g szintje hosszabb ideje a be6llitott 6rz6kenys6gi szint alatt van. A tiivoli inditas
induljon be, a vil6git6 6llvriny reflektorai pedig automatikusan bekapcsol6dnak. A fotocella
iizemm6d alkalmazris6nak ki 6s bekapcsol6sa biztositott legyen..

Aljzatv6delem:

A kimeneti aljzatot biztositsa, tegye lehettivd minimum 10 A riram

Kimeneti aljzat:

lv6tel6t.

minimum 10 A aram felvdteldt.

Siillyesztett a'ljzrt a hil6zati 6ramhoz (32A):

A berendez6s legyen alkalmas hril6zati Sramr6l val6

Az Elad6 az 1993.6vi XCIII. tdrv6ny 42.$. b) alapj6n hatiLtozza meg
haszn6latrib6l ad6d6 veszdlyforriisok elleni v6d5felszerel6seket.

A t6bori t6rvil6git6 felszerel6ssel egyttt kertiljenek lesz6llit6sra az eszkdz
iizemeltetds6hez sziiks6ges munkav6delmi felszereldsek 2 f6 16sz6re.

az aljzafi6l

amelyhez a
kezel6panelen keriilj6n elhelyez6sre egy csatlakoz6 aljzat. A
IP 67 csatlakoz6 fogadasdra.

Torony felfle gomb:

csatlako26 zat legyen alkalmas

A kezel<ipulton keriiljenek elhelyez6sre, a torony fel6llit6s6t, illetr'6 leenged6s6t lehet6v6

tev6 gombok, amelyek megnyom6s6val a torony a megfelel6 6llapotba mlrzgathat6.

A tribori t6rvil6git6 felszerel6s rendelkezzen egy automatikus torony leereszt6

rendszerrel, amely csak akkor engedi fel6llitani a tomyot, amikor a k6zif6k behuzott 6llapotban
van, illetve a k6zif6k kienged6sdt ktivet6en a torony alaphelyzetbe 6ll (leengedi mag6t).

A tribori tervll gitb felszerel6s a kdrkdrd,s t6rvikigitrb mellett legyen alkalmas egy itfuryba
t6rtdn6 tdrviligitrlsra (minden litnpatest egy irrinyba vil6git).

A tdrvilSgit6 berendezds az ISO 8528-1 2.1993 szabvirny szerint mObil besoroliisri legyen.
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A t6rvil6git6 felszerel6shez kertiljenek k6szletezlsre az alAbbi tartoz6kok:

- I db min. 50 fm hril6zati csatlakoz6 k6bel IP 67 csatlakoz6kkal,

- 2 db tartal6k izz6 az 1000 W f6m halogdn l6mprlkhoz,
1 db fifui sceruza,

- 1 db multim6ter,

- 2 db szigetelt csavarhrlz6 ( 1000 V,+,-),
1 db szigetelt kombindltfog6 (1000 V, 160),

- 1 db szigetelt k6belv6g6 (1000 V, 160),

- 1 db 6rvdghiively fog6,

- 1 db 2 kg kalaprics,

- I db 5 m m6r6szalag metrikus beosztrlssal.

tizembenntartdsi adatszolgiltatrisi zrirad6k teljesit6s6hez sziiks6ges adatok:

Aj6nlattev<i villalja, a szerz<id6s teljesit6s6vel egyid6ben, az iltala szallitott term6kre
vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasitris szerinti adatok, dokument6ci6k megad6srit.

Az eszkid.zzel eryiitt 
^z 

al6bbi okm:inyok keriiljenek 6tadfsra (eszkdziink6nt):

- A magyarorsz6gi el6irrisoknak 6s jogszab:ilyoknak val6 megfelel6s6get igazol6
dokumentum;

- Abras alkatr6sz katal6gus (1 pld. elehronikus formdban, ds eszkozi;nkdnt I pld.
nyomtot\tt formdb0n)

- Magyar nyelvri kezel6si, karbantartrisi 6s trirol6si utasitds (1 pld. elektronikus

formiban. ds eszkizanldnl I pld. nyomtatott formdban)
- Az eszkdz megleleliis6gdt igazolo okmdnyok (pl.: Erint6svddelmi jegyzokdny'v.

CE megl'elelosdg igazoLlsa)

A Tfbori t6rvil6git6 k6szlet utdnfutrin eszkiizhiiz k6szitett kezel6si, karbantartdsi 6s

t{rol6si utasitis maryar nyelven tartalmazza az aklbbiakat:

- miiszaki leiriist ds iizemeltet6si utasit6st;

- utasitast a technikai kiszolgrlLlisok, a hibaelhif itiisok 6s a kezel6 6ltal elv6gezhet6
kisj avit6sok v6grehajtris6ra;

- vasriti, kdzlti, vizi 6s l6gi szrfllitrisi rendszabrilyokat;

- garanciiilis javitasok rendj6t;
tiirol6si szabiilyokat;

- az eszkdz iizemeltet6se sor6n betartand6 biaonsrigi rendszabiilyokat a 1012016.
(IV. 5.) NGM rendelet 22-24 $-ai szerint, valamint a 1993.6vi XCIII. tdrvdny
42. $. b) pontja alapjrin meghatiirozott felszerel6sek alkalmazisit.az esetlegesen
sziiks6ges munkav6delmi felszerel6sek v6delmi fokozatal igazol6 dokumentum
mrisolata.

- Az eszkitz megfelel6s6g6t igazol6 dokumentumok m6solata.

Ery6b specilik6ci6k a beszerz6si eljirds lefolytatisihoz:

Felk6szit6s:

Az Elad6 vrillalja a beszerz6si eljiir6s r6szek6nt a t6bori t6rvillgit6 kdszlet ut6nfut6n



j6vrihagyott tematika alapjin, az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett idtipontban keriiljdn

levezet6sre, a szrillitand6 term6k szrillitas6t k6vet6 t h6napon beliil.

A szdrnla benyijtasanak felt6tele a felkdszit6s megtartesa.

Atv6teli kiivetelm6nyek:

Min6sdsi 6fv6teli feladatok szab6lyai

A term6k fogalma magriba foglalja az alvlzszerkezet (utAnfut6) es tfrvikigit6 fel6pitm6ny
(egyiitt Libori t6rvil6git6 k6szlet ut6nfut6n), a hozzi eloirt felszereldseket, tartozdkokat,

okm6nyokat 6s a hat6s6gi vizsg{ztalilst.

Az Eiad6 csak a szerz6d6snek 6s a mriszaki 6s riwdteli k<ilctelm6nynek minden

szempontb6l megfelel6 term6ket ajdnlhat fel min6sdgi ritv6telre.

A t6bori t6rvillgit6 felszerel6s utrinfut6n eszk6znek 6s a tartoz6kJinak gyari rijnak kell
lenniiik.

A term6krol a Gyrirt6 rillitson ki megfelelosdgi nyilatkozatot.

Az Elad6 a tervezet v6griw6teli feladatok id6pontja el6tt minimum nappal aj6nlja fel a
t6bori t6rvil6git6 k6szletet a HM VGH KMBBI rdszdre ritv6telre a

KMBBI iitvdtelre" formanyomtatv6nyon.
elaj6nl6s HM VGH

Az iitv6teli feladatokat a MH Logisztikai Kdzpont 6s a HM VGH
6116 bizottsdg hajtja v6gre az Elad6 jelenl6tdben.

BI k6pvisel<iib6l

A Gyrirt6 vagy az Elad6 telephely6n vdgzett ittvdlelhez az biztositsa az d'.llarni

min6s6gbiaositrisi feladatok elv6gzdsehez sziiks6ges infrastrukturdt, a Hlr'I VGH KMBBI 6s a

MH Logisztikai Kdzpont k6pviseltij6nek a vizsgdlat helyszineire bel6pds6t, a
vizsgirlathoz sziiks6ges azon m6r6eszkdzdket, kollektiv 6s egy6ni v6d6eszkcizdket,

tartoz6kokat, felszerel6seket, teszberendez6seket 6s egy6b fogy6anyagofrat, melyeket a c6g is

hasmril.

A minSs6gi 6w6tel sor6n az Elad6 t6ritdsmentesen biztositsa a bel6pdst, a sziiks6ges

ellen6rzdsi tevdkenysdg megszervezds6t, 6s minden ahhoz sziiks6ges eslkda ds munkaeriit. A
min6sdgi 6tv6tel kdlts6geit az Elad6 viseli.

A termdk megfelel6sdg6nek vizse6lata 6s igazolasa

A term6k megfelel6s6gdnek vizsg6lat6t a HM VGH KMBBI igazpat6 riltal j6vrihagyott

6tv6teli utasitrls, valamint a szerz6d6s 6s ahhoz mell6kelt miiszaki ds ahdteli kdvetelmdnyek

el6ir6sai alapjrin kell v6grehaj tani. A term6k megfelel6, amennyiben a kdvetelm6nyeknek

maradektalanul megfelel.

Az ittv€Iel sordn a bizotts6g vdgrehajda a j6vahagyott dNetbli utasitdsban el6irt

feladatokat (ellenorzi a termdk tipusat, teljess6g6t, 6ps6g6t, gyartdsi iddj6t, csomagol6s6t, az

el6irt okmanyok megl6t6t, az eszkdz mrikdd6k6pess6g6t, stb.), yalamint ellen6rzt a

kodifi krici6s adatszolg6ltat6s megl6t6t.

A sikeres 6tv6teli vizsgrilatokr6l helyszini jegyz6kdnyv k6sztil,

6s az Elad6 alirir. E^ k<ivetoen a HM VGH KMBBI k6pvisel6je

Igazoliis"-t, mely a szrimla befogadiis6nak egyik felt6tele.

A sikertelen 6tv6teli vizsgiilatr6l helyszini jegyz6krinyw k6sziil, arnelyb6l a rdszt

szervezetek eredeti pdldanyt kapnak. A HM VGH KMBBI kdpviselbj6nek

nemmegfelel6re min6sitett term6ket vagy annak nemmegfelel6 alkatreszeit
nu.

A minris6gi 6tvdteli feladatok az Elad6 vagy Gy6rt6 telephelydn kerlilnek v6grehajtasra.

melyet a bizotts6gi tagok
ki6ltitja a,.Megfelel6s6gi
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amennyiben nem javithat6 akkor v6glegesen kivonni a leszrillitand6 es a kds6bbiekben
ism6telten min6s6gi Awdtelre felajrinlhat6 term6kek krirdb6l.

Abban az esetben, ha a HM VGH KMBBI az tvetelhez sziiks6ges szakmai
kompetenci6val nem rendelkezik, rigy szakmai bizottsdgot hoz l6tre a min6s6gi Stvdtel
megfelel6sd g6nek vizs96lat6ra.

A HM VGH KMBBI k6pvisel<ije riltal v6grehajtott ellen6rz6sek eredm6nyei nem
mentesitik az Elad,6t a szerz6ddsben rdgzitetl j6tdlldsi vagy egy6b felel6ss6gei 6s
kdtelezefts6gei al6l, bele6rtve az Elad6 6ltal vdgzend<i gyrirt6skrizi 6s v6gellen6rz6si
vizsgrllatok v6grehajt6s6t is.

Mennvisdei 6w6tel

A mennyis6gi iitv6tel a sikeres min6s6gi 6tv6tel utiin kertilhet v6gehajtAsra, melyet a MH
Anyagell6t6 Raktrirbrizis k6pvisel6ib6l dll6 bizotts6g hajtja v6gre az Elad6 jelenl6t6ben.

A mennyis6gi 6tv6teli feladatokr6l jegyz<ikdnyv k6sziil, mely a sz6mla befogadrlsrinak
egyik felt6tele.

7 '''*i "1" " 
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3. RfszalAttlart xOR:
uuxxan0vAR FELSzERELf s nnszsRzEsr

A krivetelmdnyek a Magyar Honv6ds6g katasar6fav6delmi feladataibol (6rvizvedekezds)

ad6d6 hosszir idejt, viz alatti feladatainak megold6srit biaosito mun]<abriviir felszerel6sre
vonatkoznak.

I. Attal6noskiivetetm6nyek

A beszerzdsre tervezett munkabtv6r felszerel6s legyen alkalmas:

o a Honvddelmi Katasar6fav6delmi Rendszer keretdben jelentkezri ii,rvizvddekezdsi
feladatok soriin a huzamosabb idejii viz alalli munkrlLk vdgzdsdr4;

. a katonai szervezetekn6l b6keid6szakban jelentkezo kdpzisi felldatok biaositasdral
o vasfti, kdziti, vizi 6s l6gi szrillitrisra a hazai 6s a nemzerkdzi eloirilsoknak

megfelel6en.
o meriildsi feladatok v6grehajtrisrira az eur6pai 6s

viszonyok k<iz6tt. 6v- 6s napszakt6l fiiggetleniil;

II. Miiszaki,technikaikiivetelm6nyek

l. ) EW k6szlet 6sszet6tele:

1.1. ) Btv6rsisak (2 db)
1.2. ) Sisaklempa (4 db)
I .3. ) Vide6 kamera (1 db)
1.4. ) Sz6razruha (2 db)
1.5. ) Tehereloszt6 hevederzet 6lomtriskrikkal (2 db)
1.6. ) Felszini ellit6 panel (l db)
1 .7. ) Felszini ellet6 kdtdl (kt lddk) (2db)
1.8. ) Leveg<ipalack (2 db)
1.9. ) Leveg<ipalack 50 I (2 db)
I . 10. ) Ment5palack @ail-out) (2 db)
1.11. ) Szerszrimos 6s javit6k6szlet (l klt.)

2. ) Kiivetelm6nyek:

2,1. ) Brivdrsisak

2.1.1 Sisak (Kirby Morgan Superlite l7B Btivdrsisak, vag: azl,al egtenbirtiki|:
Anyaga: olyan iivegsziil er6sitdsri miianyag 6s rozsdamentef acdl mely ellen6ll a

s6s vizi.i meriildsi kdmyezetnek.

o Leveg6vel tdrt6n6 meriil6s esetdn az eszkdz dnmagiib[n legyen k6pes min.:
50 mdteres meriil6si mdlys6g biztositrisiira;

o +2 0C 6s +35 0C-os vizk6zegben biaonsiigosan alkalmazhat6 legyen, ds

alacsonyabb vizhomdrsdklet esetdn legyen alkalmas a melegvizzel 6s

melegviz takar6val tdrtdno meriil6sre is.
o Stlya ne legyen tcibb mint 14 kg;

meleg egovr meteorolograr
l

. Rendelkezzen be6pitett hangsz6r6val,
kommunik6ci6s csatlako26val:

mifofonnal valamint

. Rendelkezzen sisakliimpa ds videokamera rd,gzit6si lehetosdggel:
o Rendelkezzen hordoz6fogantyuval;
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o Biztonsagi rendszere a mentopalack segits6gdvel az ell6t6 kdt6lt6l
{iiggetlentil is biaositsa a bivhr szinndra a biztons6gos felszinre jdvetel
lehetosdgdt legm6lyebb meriildsi m6lysdgbol is;

. a sisakhoz keriiljrin k6szletez6sre 2 db neoprdn bet6t;

. a sisak DIVEX ULTRAFLOW 501 tipusri. vagy azzal egyen|rtekii
ti.id6automatiival keriiljdn ellatiisra:

r A sisak rendelkezzen biaons6gi rtigzito hevederzettel;

2.1.2 Tiid6automata (DIWX ULTRAFLOW 5U fipusi, vag aual
egeninikii):

o Rendelkezzen leveg6ilraml6s szabiiyz6v al;
o Tegye lehet6vd min.: 1 80 m6ter hosszf felszini elkit6 kdtdl hasznelatat is:

o Kdvetelm6ny a k<izepesen neh6z munkaintenzikishoz sziiksdges minimum
62,5 liter/perc l6gz6si levegti biaositrisa;

r Az el<iirt fendkr6sz ltildtti tripnyomris 30 mdteres meriil6s esetdn se haladja

meg a l0 bar-t.

2.2. ) Sisakl:impa (Hytech DHL-2 Sisakldmpa, vagt azz,al egtendrtikii)

Anyagal olyan fdmdtvrizet, mely elleniill a s6s vizii meri.il6si kdmyezetnek.

o A Lirnpa haszniilhat6 legyen a 2.1.1. pont kdvetelmdnyei alapjan leszrillitott

sisakkal;
o A l6mpa LED technol6gi6jri legyen, minimum I I W teljesitmdnnyel

rendelkezzen;
o 24V ds l2V tripfonrisr6l is iizemeltethetti legyen;

o Rendelkezzen t6pk6bellel, amely a felszini elkit6 kdtdllel megegyez6

hossztisilgu 6s azzal 6ssze van tekerve.
o A sisaknril a liimpa 6s a tripk6bel csatlakoz6val szdtbonthat6 legyen;

o A l6mpa liit6sziige legalibb 150o legyen.

. Rendelkezzen bedpitett elektronik6val, amely kompenzrilja a kdlddkzsin6r
hosszIs6giit;

o Rendelkezzen olyan id6jrfurisrill6 f-elszini akkumuliitor blokkal, amely I I W
LED hasznrilata esetdn is 40 6ra folyamatos miikdd6st biaosit a k6t bfv6r
sisakkimp6ja szlm6ra;

. Az akkumuliitor blokk rendelkezzen be6pitett tartal6k akkumuliitonal, 6s

tegye lehet6vd az akkumuliitorok egymrist6l fiiggetlen tdlt6sdt 220V
h'lozatrol;

. Az akkumuldtor blokk a 2 db sisakllmpa csatlakoztatrisiin kivtil
rendelkezzen opcioniilis I 2 V kimenettel a videokamera felszini egysegdnek

ell6tiisiihoz;
o A sisakl6rnprikb6l egyidejrileg 1-l db-ot kell a sisakoka felszerelni, a fenti

krivetelmdnyeket kieldgito komplett 2 db-ot a felszini egys6ggel egyiitt,
tanalekkent kell kdszletezni;

o A sisakldrnpa stlya ne legyen tdbb mint 0,5 kg.

2.3. ) Videokamera (C-Vision Solo tipusi felszini modul is CT 300E tigrslL- -videokamera,vaglt aTxal egtendrtdkii) , i't"'" ''"-,:,_

Anyaga: olyan f6mdtv6zet mely elleniill a sos vizii meriildsi'.-kiimYezetnek.-r1-
legalibb 60 mdteres mertitdsi mdlysdgig; 

{; rrr r,,;i i i
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A kamera minimum 80" l6t6szdgii legyen 6s tegye lehet6vd kdzeli 6s trivoli
targyak torzitiis mentes vizsg6lat6t;

A kamera rendelkezzen minimum 540 soros 6s I 50dB jel zaj

viszonyri kimenettel. F6ny6rz6kenys6ge minimum 0. lux legyen;

A kamera felszini modulja rendelkezzen id6j tokoziissal 6s tegye

lehet6v6 1 VGA vide6 csatoma, 6s t hangcsatoma
megfi gyel6s6t minimiilisan 1 50 6ras id<itartamban;

idejti r<igzit6s6t 6s

A helyi megjelenit6s minimum 12" szines kij tdrt6njen. Legyen

lehet6sdg a rdgzitett vagy 6lti anyag trivoli megtekint6sidre;

. Felszini modulja rendelkezzen saj6t bels6 akkumul6torral, ds

akkumuldtort6lt6vel;
o Tegye lehet6vd az akkumul6tor 220Y h lizarrol tdrtdn6 t6lt6s6t 6s

rendelkezzen opcionrilis t6pcsatlakoz6val a sisakliimpa felszini akkumul6tor
blokkjrival tdrt6n6 dsszekdttet6shez.

2.4.) Sziraznrha (Trelleborg HDS 1500 szdrauuha, vag'ftual egendrtdku)

o A ruha a hozzir tartoz6 melegitti ruhrival egyiitt, a slsakkal teljesen zdrtra

szerelhet6 legyen:
o

a

a

a

a

A ruhiihoz 2 db melegit<i ruha keriiljdn kdszletez6sre;

Rendelkezzen felfuvat6 6s leereszt6 szelepekkel, t6ml6vel;
Rendelkezzen 6t ujjas szaraz kesztlivel 6s melegit6k

vizhatlart
A mandzsettiii meger6sitett kivitehiek legyenek;

A csukl6jrin legyenek rdgzit<i gyiinik a

csatlakozlatas6hoz;
A brivrimrha a savalkal, higokkal 6s a k6miai fegl'Verek (pl. mustrirgr2)
hat6saival szemben legyen ellenrlll6, 6s tegye lehetdv6 a hosszabb idejti,
els<isorban ipari brivrir jellegii munkak, vdgrehajtris6t.

. Anyaga EPDlWtermdszetes gumi. melynek srilya max.: 1500 grlm2,
v6l116sz6n, t6rdben 6s kdnytikn6l legyen meger6sitett:

o A ruh6val egybe6pitett csizma legyen elliltva
ril16srigri talprdsszel;

nagy kop6s

. Rendelkezzen kiils6 munkacsizm6val 6s 6lom

. Az egyr6szes als6 ruhaz-at legyen tdbbr6tegti, j6 nedvsziv6 6s j6 h6szigetel6

kdpess6gri ruha, amely rendelkezik talpkengyellel is;
o Szine matt fekete.

2.5, ) Teheretoszt6 hevederzet, eldobhatri rilomtisk{kkal @ivex Amest MKS
teh erelosztd h evederTel, vagt azzal egte ndrtdkii)

o Az 6lomtrisk6k a tehereloszt6 hevederzetr6l egy mozdulattal oldhat6k
legyenek;

o A tehereloszt6 hevederzeten l6v<i csatok f6mblil legyenek, 6s az

rendelkezzen az ell6t6 tdml6 rcigzit6sdre alkalmas ,,D" gyiiriikkel;
o A mell6ny anyaga DENIER CORDURA 1000-es, vagy azzal azonos drtdkri

mas anyag, hevederzet anyaga nylon;
. Legal6bb 6 kiil6nrill6 6lomtriskiival rendelkezzen;
. A k6szlethez tartozzon legallbb 27 kg 6lomsrily is;

Tegye lehet6v6 a ment6palack bizonsrigos rtigzitdsdt 6s hordozds6tTalrrr

(-'
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2.6. ) Felszini ell6t6 panel (IHC HYTECH Porlable two diver panel t[pusrl
Jelszini elldtti panel, vagt azzal egendrtdkli)

o Kdt brivrirt kiszolgrLl6 felszinr6l vez6relt leveg<i elllt6 panel, 6s
kommunikSci6s vezdrlo;

o Biztositsa a meriilesi feladatok v6grehajtris6t 50 m6teres m6lys6gig;
r Birvaronk6nt biztositson 2 darab egym6st6l fiiggetlen 300 bar-os,

szab iiy ozhat6 nagynyom6sri leve g6ell{it6 kdrt;
o Birviironk6nt biaositson 2 darab maximum 25 bar-os alacsonynyom6sri

leveg6elLit6 kdrt;
. Tegye lehet6v6 a brivrfuok meri.ildsi m6lysdg6nek kill6n-kiil6n tdrt6n6

kdvetds6t a leveg6 nyomiisrlt m6r6 mriszerek segitsdgdvel;
o Eldgtelen t6pnyomiis eset6n rendelkezzen riaszt6si funkci6val;
o Tegye lehet6v6 a mertil6sek sor6n t<irt6n6 beszdlget6sek rd gzit€.sdt;
r Rendelkezzen sajrit fekete szinij, miianyag, porhatlan, vfzhatlan

hordt6sk6val, amely biaositja a mechanikai v6delmet 6s a kdnnyri
szrillithat6srigot;

. Tegye lehetovd, a hordtiiska megbontiisa n6lkiil, digitilis llgzogia elemzo
mtiszerek csatlakoztathat6s696t;

A felszini ellet6 panellel keriiljdn lesziillitiisra 2 db panelhoz
csatlakoztathat6 digitiiis l1gzogia elemz6 mriszert;
Palack fel6li vdg6n rendelkezzen tehermentesit6 szeleppel elliitott
szabviinyos DIN palackcsatlakoz6val;

o Srilya leveg6palack n6lkiil ne legyen tdbb mint 50 kg.

2.7. ) Felszini ell6t6 kiit6l (kiildiik) (Marsh Marine felszlni elldtd kdtil, vagt
azzal egtendrtdk[i)

. Legalibb 75 m6ter hosszf nagy teherbiriisri ell6t6 kdt6l, amely egyben
feleljen meg biaosit6 kdt6lnek is;

. Az ell6t6 kdt6l trtaknazza a kommunik6ci6s kribeleket 6s legyen be6pithet<i
a sisakkirnpa krlbele 6s a vide6 kamera kdbele is;

o l. kdbel cisszet6tele minden cs6 6s vezet6k eset6n: Leveg6, m6lys6gm6r<i,
kommunikdci6, vil6git6s, video, karabiner;

. 2. krlbel 6sszet6tele minden cs6 6s vezet6k eset6n: Leveg6, m6lys6gm6r6,
kommunik6ci6, viLlgitris, karabiner;

o Rendelkezzen a buv6rok mertil6si mdlys6gdnek kdvet6sdhez sztiks6ges
alacsonynyom6sri t<iml6vel;

o A biztons6gos rdgzit6s 6rdek6ben az ell6t6 tdml6k mindk6t v6giikdn
rendelkezzenek rdgzit6 karabinerekkel.

. Palack fel6li v6gdn rendelkezzen tehermentesit6 szeleppel ellitott
szabviinyos DIN palackcsatl akozoval;

o A felszini ell6t6 tdml6 a sisa-khoz, szerszim n6lkiil csatlakoaathato/oldhat6
legyen, de az oldhat6srig (beakadris, surl6das eset6n) v6letlenszerfi nem
lehet!

o Legyen pozitiv risz6k6pes;
r Szine feltiino dl6nk szin legyen.
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2.8.)

2.8.1

a

a

a

o

a

a

Levegd 6s ment6palack

Leveg6 palack (2 ilb), (Faber 7/300 leveg palack, vag)t aual eryenirtdk@

Anyaga: olyan f6m6tvdzet, mely ellendll a s6s vizii mdrtil6si kdmyezetnek;

Urtartalma: 7 liter legyen.

Uzemi nyomris: 300 bar
Elettartama: minimum 20 6v

Tult6lt6s, vagy tulheviil6s eset6n ne robbanjon minim
A palackcsap tegye lehet6v6 a DIN-es csatlakoziist;

450 bar nyomrisig;

2.8.2 Levegdpalack (2 ilb), (Lavarno 50/200 palack, vagt czzal egtendrtikii)

Anyaga: fdmdtvtizet.

Urtartalma: 50 literes palack.

Uzemi nyomrls: 200 bar

Elettartama: minimum 20 ev.

r Biztositsa a brivrir szimitra sziiks6ges felszini ler eg6t a felszini ellit6
panelre csatlakoZatva;

o A palackcsap tegye lehet6vd a felszini ell:lt6 panelre tdrt6n6 csatlakozdst.

2.8.3 Ment6palack (2 db) FaDer 7/300 levegdpalack, vag'fual egenirtdk[t)

Anyaga: olyan f6mdtvcizet, mely ellen6ll a s6s vizii meriil6si f<timyezetnek.

iiftartalma: 7 literes palack a tehereloszt6 hevederzetbe integr6lt kivitel.

Uzemi nyomds: 300 bar

lilettartama: minimum 20 6v.

o Biztositsa a buvrir szflmdra a biztons6gos felszinre j6vetel lehet6sdg6t

legm6lyebb meriil6si m6lysdgbol is;
r Tult6lt6s, vagy trilheviil6s eset6n ne robbanjon minimrim 450 bar nyomdsig.
o A palackcsap tegye lehet6v6 a DIN-es csatlakoziist.
o A palackcsap als6 elhelyezked6sii (fen6k fel<il) legyeni

2.8.4 Els6 l6pcs6 (Poseidon letstream ek6 ldpcs6, vagt azlal egtendrtikiQ

. Kombin6lt szerelhet6s6gii, kiegyensulyozott, fagymentes els6 ldpcs6;

. Levego i/tercsztl kdpessdg legkevesebb 1500 liter/per(;
o Terhelhet6s6gdt tekintve 300 bar nyomasri legyen;
o A nyomiism6r6 6r6t dsszekritS tdml6 terhelhet6s6ge 4d0 bar;
o A sisak oldalblokk <isszek6t<i t6ml6 terhelhet6sdge 30 lbar.

o A palackcsap als6 elhelyezked6sii (fen6k fel<il) legyen,
. A tartal6k leveg6 t6ml6k, szerczitm n6lktil csatlakqztathat6ak /oldhat6ak

legyenek a sisakhoz, az oldhat6s6g (beakadas, surl6dris esetdn) v6letlenszerti

nem lehet!
. Legyen felszerelve a sisak 6s az els<i l6pcs6 kdzdtt biztonsiigi szeleppel.

,,,/-, -f,ltt'r:l,s)/.(/ -\.

i(^

Q_>|pf-
4t



2.8,5 Nyomrism6r6 6ra @ivex GP 400 nyomdsmdrd 6ra, vagt aual
egtendrtdkii)

o A nyom6sm6r6 6ra legyen alkalmas 350 bar nyom6s mer6s6ig;
o Kijelz6je lumindl6 anyaggal bevont legyen, gyenge f6ny mellett kiikin

f6nyforrris hasm6lata n6lkiil is k<innyen leolvashat6ak legyenek a
nyomrisdrtdkek, illetve megkiil6nbdztetS m6don legyen j elezve az 50 bar
tartaldk leveg6 mennyisdg;

o Szerkezete mechanikus, amely egy rozsdamentes ac6l h{zba dpitett 6s

gumirozott burkolattal elliitott. A lencse temperdlt tivegb<il k6sziilj<in;

2.9. ) Szerszrimos 6s javit6k6szlet

A teljes szervizeldshez sztiks6ges szerszdmokat, tdmit6seket tartalmaz6 olyan
kdszlet, mely <isszhangban van a vasiirolt briviir eszkdzdk 6s felszerel6sek tipusiival.

Tartalmft tekintve leryen benne (minimum):

. csavarkulcskdszlet: 6/81 l0l 121 13 I 14115 I 17 ds 19-es csavarkulcsok;

. imbuszkulcs kdszlet minimrilisan 3 I 41 5 l6/8110-es m6retekben;

. nyom6scsdkkent6 javit6 k6szlet;
o tdmit6sek;
o neopr6n ragasz6;
o gumiragaszt6;
. szilikon zsir.

A felszerel6st maximum 4 db fekete szinri, mrianyag, porhatlan, vizhatlan,
trilnyom6s szabiiyoz6 szeleppel elkitott kidriba (Pelicase tipttsi, vagy azzal
egyen6rt6kii) kell k6szletezni az 50 l-es leveg<i palackok 6s a felszini ell6t6 kdtdl
kiv6te16vel.

A k6szleten, ha feliratok sziiksdgesek, akkor azok magyar nyelvtek legyenek.

A munkabriviir felszerel6ssel egyiitt keriiljdn lesz6llit6sra a kezel<i riltal
vdgrehajthat6 kisjavitiisokhoz, gdpkarbantart6shoz sziiks6ges szerszdmk6szlet,
melyet kiil6n vizhatlan, ldgmentesen 2fu6d6, trilnyomis-szabilyoz6 szeleppel
elkitott miianyag csomagol6 l6d6ban sz6llitson le.

III. Ery6b kiivetelm6nyek

tJzembenntartdsi adatszolgiltat{si zdrad6k teljesit6s6hez sztks6ges adatok:

Ajdnlattev6 vrillalja, a szerzod6s teljesit6s6vel egyid6ben, az iitala szlllitott termdke
vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasitris szerinti adatok, dokumentrlci6k megad6s6t.

Az eszkdzzel egiitt az al{bbi okm{nyok keriiljenek itaddsra (eszkiiziink6nt):

- A magyarorszrigi el6inisoknak 6s jogszab6lyoknak val6 megfelel<is6get igazol6
dokumentum;

- Magyar nyelvri kezel6si, karbantartilsi 6s t6roliisi utasitris

formdban, is eszkazankdnt I pld. nyomtatott formdban)
- Abrds alkatrdsz katal6gus (1 pld. elehronikus formdban, ds

nyomt,tott.formdban)

(l pld. elektronikus

eszkbzankdnt I pld.

- Nyomiistart6 ed6nyek, mdr6eszkdzdk vonatkozds6ban a
bevizsg6l6sra, nyomiispr6bara vonatkoz6 jegyz6kcinyw;

- 9/2001. (tV.5.) GM rendelet szerinti okmiinyok.
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A munkabtv{r felszerel6shez k6szitett kezel6si, karbantartisi 6s tr{rolisi utasitis
maryar nyelven tarlalmazza az aldbbiakat:

- m[iszaki leirrist ds iizemeltet6si utasitiist:

- utasitdst a technikai kiszolgrilisok, a hibaelhiiLritrisok 6s a kepetri iiltal elv6gezheto
kisj avitiisok vegrehaj t6siira;

- vasriti, kdztti, vizi 6s l6gi szillitisi rendszabiilyokat; I

- garanci6lis javitrisok rendj6t;

- tarokisiszabiilyokat;

- az eszkdz iizemeltet6se sor6n betartand6 biaonslgi rendszabiilyokat a 1012016.
(IV. 5.) NGM rendelet 22-24 $-ai szerint, valamint a 1993. 6vi XCIII. t6rv6ny
42.$. b) pontja alapjrin meghatiirozott felszereldsek all<e.lmazisflt.Az eszkdz
megfetelosdgdt igazol6 dokumentumok, valamint a bevizsgiiliisok, hitelesit6sek
jegyzokdnywei miisolati pdlddnya;

Egr6b specifiluici6k a beszerz6si eljir{s lefolytatisihoz:

Felk6szit6s: Az Elad6 vrillalja a beszerz6si eljarris rdszek6nt a munkabtvilr
felszereldseket haszniil6 rillom:iny (8 f6) fetk6szit6sdt az eszk<iz i<ezeldsere, technikai
kiszolgrillsrira 2 nap (12 6ra) id<itartamban.

A felkdszitds az Elad6 rlltal - a szerz6dds v6gtetjesit6si hatriridEje el6tt 30 nappal -
risszeiillitott, 6s a MH Logisztikai Kozpont haditechnikai f<in6k (MH X"K. HTECFINF) 6ltal
j6vrihagyott tematika alapjin, az MH LK HTECHNF-eI egyeztetetr id6pontban keriilj<in
levezet6sre, a sziillitand6 rermdk szellitiiset k<ivet6 I h6napon beliil.

A szrimla benyfjtrisrlLnak feltdtete a felk6szitds megtartrlsa.

Atv6teli kdvetelm6nyek:

A min<isdgi iitv6teli feladatok szabrllyai

Az Elad6 csak a szerz6d6snek 6s a miiszaki kcivetelm6nyeknek minden szempontb6l
megfelelo termdket aj6nlhat fel min<is6gi 6w6telre.

A munkabrivilr felszerel6snek 6s a tartoz6kainak gyriri rijnak kell lerlniiik.

A munkabtvar felszerel6st a fentiekben felsorolt kdszlete{ettsdggel keriiljenek
lesziillitdsra 6s rendelkezniiik kell a Gyrirt6 eltal ki6llitott megfelelosdgi nf,ilatkozaual.

Az Elad6 a tervezet min<isdgi iitv6teli feladatok idripontja el<itt minimum 30 nappal
ajanlja fel a Munkabrlviir felszerel6st a HM VGH KMBBI rdsz6re iitv6telre a,,Felajrinl6s HM
VGH KMBBI 6tv6telre" formanyomtatviinyon.

Az iiw6teli feladatokr6l helyszini jegyzokdnyv k6sziil. A helyszini jegyzrikdnl.r'bol az
dtv6teli feladatokon r6sa vevti szervezetek kdpvisel6i eredeti p6ldrinyt kapnak. A megfelekire
min<isitett termdkek eset6n, a HM VGH KMBBI kdpvisel<ije kirillitja a Megfelel6s6gi
Igazoliist. A Megfelel6s6gi Igazolis a sziimla befogadrisanak felt6tele.

Amennyiben a szerz6dds a HM VGH KMBBI 6ltal v6geztetett vizsg6latok miatt nem
teljesiilhet a szerzod6sben meghatrirozott sz6ltitrisi hatarid6re, abban az esetben a HM VGH
KMBBI ezt irilsban jelzi az Elad6 6s a HM Beszerz6si Hivatal fel6.

Az itvfteli feladatokat az MH Logisztikai Kcizpont (a tovdbbiakban:
k6pvisel6je, a HM VGH KMBBI k6pviselojdb6l rill6 bizottsrig hajtja vdgre

MH LK)

jelenldtdben. Az ritvdteli feladatok az Elad6 telephelydn. vagy a Teljesit6s szerinti
keriilnek vdgrehaj tiisra. /-i
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A termekek megfelel6sdg6nek vizsgrilatrit a miiszaki kdvetelm6nyek el6irrisai alapjdn kell
v6grehajtani. A term6kek megfelel6ek, amennyiben a mriszaki kdvetelmdny el6irrisainak

megfeleltek. Nem veheto iit az a termdk, amely a mtiszaki kdvetelmdnyeknek nem felelt meg.

A nemmegfelelore minositett term6kek esetdn kdvetend6 eljdrrist a min6s6gellentirzlst vd.gzo

bizottsAg halirozza meg.

Az Elad6 t6ritdsmentesen biztositsa az iiluni min<isegbiaositdsi feladatok elv6gz6sdhez

sziiksdges infrastrukltriit, a HM VGH KMBBI 6s az MH LK kdpvisel6jdnek a vizsg6lat

helyszineire tiirtdn6 beldpds6t. Tov6bbri biaositsa a vizsgirlalhoz sziiksdges azon

m6roeszkriz<iket, kotlektiv ds egydni v6d<ieszkriz6ket, tartozdkokat, felszereldseket,

teszl berendezdseket 6s egydb fogy6anyagokat, melyeket a gyrlrtilsellenorzds 6s v6gellentirz6sek

sorrln a Gyiirt6 maga is haszniil, vagy amelyek a miiszaki k<ivetelm6nyek ellen6rz6s6hez

sziiksdgesek.

A min6sdgi ritv6tel soriin az Elad6 t6rit6smentesen biaositsa a bel6p6st, a sziiksdges

ellen<irzdsi tevikenys6g megszervez6sdt. ds minden ahhoz sztiksdges eszk<izt es munkaerot. A
minos6gi 6tvdtel kdltsdgeit az Elad6 viseli.

Az atvdtel soran a bizottsiig ellen<jrzi a termdk tipus6t. teljess6g6t, 6ps6g6t, gyri'rtrisi

idejdt, csomagol Asit, az eli5irt okmdnyok megldtet, az eszkoz miikddtikdpess6gdt, stb., valamint

ellenorzi a kodifikricitis adatszolg6ltatiis megl6tdt.

A Munkabrivrir felszerelesekkel egyiitt az alibbi dokumentumok kertilnek ritadiisra:

- Gy6,rt6i megfelel<is6gi nyilatkozatok minden tdtel vonatkozrls6ban,

- Termdkkodifikiici6s adatszolgriltatris teljesitdsdt igazol6 lev6l miisolat4

- A magyarorsz6gi el<iir6soknak 6s jogszabdlyoknak val6 megfelelosdget igazol6

dokumentum.

- Magyar nyelvri kezeldsi, karbantartrlsi ds t6roliisi utasitris (l pld. elektronikus

formiiban, 6s eszkcizdnkdnt I pld. nyomtatott form6ban),

- Abras alkatrdsz katal6gus (1 pld. elektronikus formiiban' 6s eszk<izdnkdnt I pld.

nyomtatott formriban),

- Nyomdstart6 ed6nyek. m6r6eszkdztik vonatkozdsriban a hitelesitdsre,

bevizsgaLiLsra, nyomasp16bilra vonatkoz6 je gyz6kdnyv,

- 912001 . (1V.5.) GM rendelet szerinti okmdnyok.

Amennyiben a szillit6s soriin bilLrmilyen, a term6kek min6s6g6t befolyrisol6 probl6ma

mertilt fel, a Megrendel6 mintisdgbiaosit6si k6pvisel6je fenntartja azon jogrit, hogy

megvizsgrilja, 6s sziiksdg eset6n visszautasitsa a term6keket fiiggetleniil att6l, hogy a

term6keket minos6gellen6rz6skor miir megvizsgiilta 6s megfelel<inek minositette.

A HM VGH KMBBI k6pvisel6je 6ltal v6grehajtott ellenorzdsek eredm6nyei nem

mentesitik az Eladrit a szerz<id6sben rdgz(tett j6telldsi vagy egy6b felel6ssdgei 6s

kdtelezetts6gei al6l, beleertve az Elad6 6ltal v6gzendo gyrirtdskdzi 6s v6gellen<irz6si

vizsgiiiatok vdgrehajtils6t is.
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4. npsza;ANr-.lurdR:
rvir,t nrxnsznnii nuvAnrur-szBnrr-f,s npsznnztsn

I. Altat6nos kiivetelm6nyek

A beszerz6sre tervezett brivrirfelszerel6sek leryenek alkalmasaki

o Honvddelmi Katasztr6favddelmi Rendszer miiktidtet6se kdvetkea6ben felmeriil6 viz
alatti 6s egydb birv6r feladatok v6grehajt6srira;

. a katonai szervezetekn6l b6keid6szakban jelentkez6 kik6pz6si feladatok

v6grehajtas6ra;
o a vasriti, kdz:itli, vizi ds ldgi sz6llit6sra a hazai 6s nemzetkdzi e1<iir6soknak

megfelel6en;
. a meriildsi feladatok marad6ktalan v6grehajtasara a kdz6p-eur6fai 6s a mediterran 6s

forr6 6gdvi meteorol6giai viszonyok kdztitt, az 6v- 6s napszaktdl fliggetleniil;

II. AltaLinos mffszaki, technikai kiivetetm6nyek

A brivrirfelszerel6sek biaonsdgosan iizemeltethet6ek legyeneri , oa 6s 40 0C

vizhomdrsdkletek kdzdtt.

A brivdrfelszerel6sek eredeti csomagol6sukban biaons6gosan trirolhat6ak legyenek -30
0C 

6s +70 0C kdmyezeti h<im6rs6kletek kdz6tt.

A briviirfelszerel6sek egyenk6nt egy komplett rendszert k6pezzenekl

Nyilt rendsxerii kdnnyfi bivdrfelszeretis @riiger PSS DIW tilusti bivdrfelszeretis
vagt azzal egtenirtdk ii) :

1. ) Ery k6szlet iisszet6tele:

1.1. ) Siiritett leveg6s l6gpalackok
1.1.1 Leveg6 palack (2 db)
1.1.2 PONI palack (kiegyenlit6 tdrfogat tartalmazza; 1 db)

1.2. ) Nyomriscsiikkent6
1.2.1 Els6 l6pcs<i (1 db)
1.2.2 Mrlsodik l6pcs6 (2 db)

1.3. ) Kiegyenlit6 t6rfogat (ldb)

1.4. ) Btiv6mtha
1.4.1 Vizes neopr6n ruha (1 db)
1.4.2 Zirt buvrimha (l db)

1.5. ) Briv6rmaszk
1,5.1 Hagyomrinyos brivrirmaszk (1 db)

1.5.2 Teljes brivrirmaszk (1 db)

1.6. ) L6gz6cs6 (1 db)

1.7. ) Brivdrk6s (1 db)

1.8. ) Uszonyok
1,8.1 ZNt (papucsos) uszony (1 prlr)
1.8.2 Nyitott uszony (1 p6r)

1.9. ) Hagyomrlnyos 6lomdv srillyal (1 db)
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1.10. ) Konzol
1.10.1 Brivrirkomputer (l db)
1.10.2 Nyomrismdr<i (l db)
1.10.3 Mdlysdgm6r6 6ra (l db)
1.10.4 Tajol6 (l db)

1.11. ) B[vrir6ra (l db)

1.12. ) Briv6'rl6mpa
l.l2.l Kdzepes teljesitm6nyri brivrirLimpa (l db)
1.12.2 Villog6 f6ny (combi flash) ( I db)

1.13. ) Dek6b6ja (l db)

1.14. ) SzerszriLrnos 6s javit6kdszlet (1 klt.)

1.15. ) Brivrir kommunikrici6s eszkdzdk
1.15.1 Viz alatti kommunikrici6s k6szlet (l db)

2.) Kiivetelm6nyek:

2.1. ) Sfiritett levegtis l6gpalackok

2.1.1 Levegopalack

Anyaga: olyan f6mdtvdzet mely ellen6ll a savas es<inek ds a savas meri.il6si

kdmyezetnek, galv anizilt.

Urtartalma: max. 7,0 literes palack 6ssze6pithet6 hattAmlaval 6s hevederzettel

eI lilLtva.

Uzemi nyomds: 300 bar

Tfltdltds. vagy tflhevtil6s esetdn ne robbanjon minimum 800 bar nyom6sig.

A palackcsap tegye lehet<ivd a DIN-es csatlakozest.

A palackcsap ats6 elhelyezked6sii (fen6k fel6l) legyen.

Srity: max. 10,0 kg.

Palack szine: maft fekete.

A ktils<i I'eliilete legyen elldtva csrisz6sg6tl6 bevonaual, illetve olyan bevonattal,

mely csdkkenti a kiils6 fizikai s6riildseket.

Elettartamar minimum 30 ev.

Felszerelts6ge:

o palackhiil6;
o ler eheto gumitalp;
. rezeryes palackszelep, amely DIN-es csatlakoziisi lehet6sdget biaosit,

valamint a szelep briviircsovel elliitott;
o a hiittrimla bizositsa a mono 6s a dupla ldgpalack rdgzit6s6t;
o palack fogantyri.

A palackok egyiitt dsszedpitve 6s

legyenek.
egym:ist6l ftiggetlenitve is haszn6lhat6ak
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2.1.2 PONI (ment6) Palack k6szlet

Anyaga: olyan fdmdtvtizet mely ellen6ll a savas esonek ds a savas meriil6si

k<imyezetnek, galv anizilt.

[]rtartahna: max. 2,0 literes palack nyom6scsdkkent6\'bl (elso lepcs6) 6s

nyomdsmdr<ivel.

tizemi nyomris: min. 200 bar

Triltdlt6s, vagy tflheviil6s eset6n ne robbanjon minimum 500 tar nyom6sig.

A palackcsap tegye lehet6v6 a DIN-477T1-es csatlakoziist.

A palackcsap als6 elhelyezked6si (fendkfel6l) legyen.

Srily: 1 db palack max. 5,0 kg.

Szine: matt fekete.

A ktils6 feliilete legyen ell6tva csirszrlsgdtl6 bevonaftal. illefve olyan bevonatlal,

mely cs<ikkenti a ktils6 fizikai s6riil6seket.

Palacktart6 a palacknak, amivel a rdgziteni lehet pl. a

kiegyenlit6t6rfo gatholtaktikai mel16nyhez.

Biztositsa a brivar 60 m-es m6lys6gb6l tdrt6n6 biztonsiigos ftljdveteldr 18 m/perc

felj<iveteli sebess6g betartris6val.

Elettartama: minimum 10 dv szavatossdggal.

2.2.) Nyomrlscsiikkentiik

2.2.1 Els<i lepcs<i

Kombinrilt szerelhettis6gii, kiegyensrilyozott, fagymentes elso lepcso. amely

rendelkezik legallbb 4 kriz6pnyomrisri 6s 2 magasnyom6sri triml6 csatlakoaat6si
lehet6sdggel.

Legyen biztonsiigosan haszn6lhat6 2 oC -os vizhtimdrsdklettol.

Leveg6 riteresztti k6pess6g legkevesebb 1500 liter/perc.

Feltilete ne legyen csillog6, illetve fdnlwisszaver6 tulajdonsdgti.

Anyaga a f6m alkatr6szek eset6ben titiin, a nem fdmek eseEben magas ellendll6

kdpess6gii technopolymer; szine matt fekete.

Srilya maximum 550 gramm.

Terhelhet6s6g6t tekintve 300 bar nyomilsri legyen. Az elsti lEpcs6 sriritett leveg6s

mertil6sre legyen alkalmas.

2.2.2 Masodik lePcs<i

Fagymentesek, amelyek biztons6gosan hasznii{hat6ak 2 oC vizh6m6rs6klett6l'

Leveg<i 6tfolyasa biztositson minimum 700 liter/perc mennyisegii leveg<it'

Rendelkezzenek drisit6 gombbal. A nyom6scsdkkent6 siiritbtt leveg6s mertildsre

legyen alkalmas.

Tdmege ma.r. 380 gramm legyen.

,!
i-

,:-
47



A nyomiiscs6kkent6 szen'izelhettis6ge gyorsan 6s egyszeriien. szersz6mok

ig6nybevdtele ndlkiil v6grehajthat6 legyen.

Az els6 ds a miisodik tdpcsoket, valamint a nyomiism6r6 6rat dsszekdto tdml6k
legyenek:

o a k6z6pnyomasf tdml6 eset6ben 30 bar;
. a magasnyomdsu tdml6 eseteben 450 bar.

A tdml6k szine matt fekete, s mindk6t v6gi.ikiin legyenek t6r6sv6ddvel elLitva.

2.3. ) Kieryenlitti t6rfogat

Anyaga: kiilsti feltilet6n minimum DENIER CORDURA 1000-es (vagy azzal

azonos min6sdgti anyag), bels6 feltiletdn legkevesebb DENIER NYLON 420 (vagy

azzal azonos minos6gii anyag). A zsebekndl 6s a vrlll r6sznel CORDURA 1500-as

(vagy azzal azonos min<isdgii anyag) a zsebekndl vizkivezeto nyikisokkal, a

viillrdszndl szivacsos t6m6ssel. A mentomell6ny feliiletdn talilhat6 gumi rdszek

legyenek UV ellenrill6ak (EPDM gumi).

Szine: matt fekete, mely nem lartalmaz semmilyen csillog6 feliiletet.

Emel6k6pess6g: min. 210 KN.

Urit6 szelepek szf ma: 3 db.

,,D" giflriik: min. 6 db, fdmb6l (INOX).

A hevederzet 6llithat6 legyen, illetve rendelkezzen has ds mellpiinttal is.

A csatok sziliirds6ga a CORDURA 1000-es anyaghoz igazodjon-

Sflya max. 5 kg.

Hdtt6mla: merev hiittiimla, amely biaositja a mono ds dupla l6gpalackok

k6thevederes rdgzit6s6t.

Rendelkezzen 2 db eliilso zsebbel.

A kiegyentit6 tdrfogat a ,,p6ni (ment6)" palackkal egyiitt biztositsa az oniilo
leveg<iellat6s lehetcis6gdt.

A kiegyenlit<it6rfogat infliitor gombja legyen be6pitve a mrisodik l6pcsobe.

A ment6mell6ny ne lebegtet6s valtozatt legyen, de biaositsa ,,poni (ment5)"

palack elhelyezhetos6g6t; valamint a 1696 felszerel6si rirgyak (artal6k miisodik
l6pcs6, nyom6smdro 6ra) elrejt6sdt az elakadiis veszdly6nek csdkkent6s6re.

2.4. ) Brivirruh6k

2.4.1 Vizes neoprdn ruha

Anyaga ,s mm-es vastagsiigri, rdtegezett (3 r6tegii), mindkdt oldalon kasirozott
neoprdn, mely vanott ds ragaszott kidolgozisri, a liibon 6s a karon zipzAnal.
Minden varrat legyen ..vakvanatos" eldolgoz6sti.

Felsziraz kivitelti legyen, el6l cipziinal, t6rdmegercisit6ssel, rcivid gall6r
kialakitrissal.

Kiil6n6l16 fejkrimzsa arcmandzsett6val rendelkezzen.
li,I*' ' ,'''-. , ',\. '.'. \/ ) ':.. '.
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A ruh6hoz k6szletezzenek, egy elol zipzinas mell6nyt, amely 5 mm vastag mindkdt

oldalon kasirozott neopr6n alapanyagri, fekete szinti legyen, % hosszf kar 6s %

hosszri l6br6sszel, egybe6pitett kiimzsrival rendelkezzen.

A ruhdhoz lartozzon <itujjas kesztli 6s zipzitras neoprdn csizna. A kesztyt'i teny6r

r6sz6n 6s az ujjhegyeken csrisz6smentes kevlirral, vagy azonQs min6segii anyaggal

meger6sitett kivitelben k6sziiljdn, mely hosszabb idejti alkatfnazhat6siigot biaosit
hasmril6ja szrirniira, csukl6ban legyen mandzsetta 6s t6p6z6rad kialakit6sri.

A neopr6n csizma talpr6sze legyen ell6tva meger<isitett cstszasmentes feliilettel.

A neoprdn briv6mrha teljes eg6sz6ben varrott ds ragasztott kivitelben k6szUljcin'

Szine matt fekete, ne legyen rajta csi11og6, f6nJvisszaver6 feliilet.

2.4,2 Zirtbivirruha

Antimagnetikus kivitelti, melegit6 ruhrival egyiitt, teljes{n zrirtra szerelhet6,

felfirvat6 6s leeresz6 szelepekkel, llletve szfuaz kesztfiivel, 6s szinaz fejv6d6vet

elkltott. A felfuvat6 szelep a bal felkaron legyen.

A kesztyii 5 ujjas kivitehi legyen. A ruha karr6szein a

rendszerii mandzsett6val rendelkezzen.
rdgzit6s6re gyiinis

A brivrlmrha tegye lehetov6 a gylrto rlltal ajrinlott csatlakoZatiis6nak
jellegii munkak,lehet<is6gdt, amellyel hosszabb idejii, els<isorban ipari

v6grehajtasa v6lik lehet<iv6. A savakkal, higokkal szemben I ellenrill6.

A koprisnak kitett teriileteken meger6sitett kivitelti legyen rlllr6sz6n, l6br6szen a

csizmriig, karr6szen, stb.). A nyakr6sz (neck seal) kialakitasa gye lehet<iv6 a s6rtilt
gall6r gyors cser6j6t.

Anyaga EPDM/term6szetes 6s mesters6ges gumi kever6ke,
1050 glrn2+100 gr/m2.

ynek tdmege max.

A ruha javit6k6szlettel egyiitt keriilj6n leszrillitrisra.

2.5. ) Brivf rmaszk

2.5.1 Hagyomri,nyos briv6rmaszk

A brivrirmaszk csak a szem 6s az orr lefed6s6re kdszitett

elkiildnitett, cser6lhet6 temperiilt lencsdvel rendelkezzen.
domboritottak a szem el6tti kdzponti teriileten (teljesen

kdvesse az arc formrlj6t.

A maszk legyen haszndlhat6 dioptriris lencsdkkel is.

kertilj 6n leszrlllitiisra.

Az als6 ruhinal legyen rugalmas kdtdtt
h6szigetel6 k6pess6ggel rendelkezzen.

polidsaer alapanyagri, j6 nedvsziv6 6s j6

klvitelben, amely kett6
A lencsdk ne

sik) de azt

.$
as
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Biztositson min6l nagyobb perif6rikus l6tAst hasmfl6jenak. Legyen UV sugiirz6s
szrir<i hatrisri.

Szine fekete (a maszkprint is).

A maszk 6s a maszkp6nt szilikonb6l k6sziiljrin, melynek vastags 6ga 1,5-2 mm

A pAnt legyen cser6lhet6, a l6gz6csi5 rdgzithet6 legyen. Sulya max. 200 gramm;
bels<i tdrfogata kdzepes legyen.

2.5.2 Teljesbirv6rmaszk

Csutorrival is szerelhet6; az arc teljes feltilet6t lefed6; nagy temperrllt panor6ma
iivegfeliiLlettel ell6tott; amely rendelkezik kommunikiici6s csatlakoz6val, illetve
kommunik6ci6s lehet6s6ggel.

EPDM anyaga biztositson -20 oC+61 +40 oC-ig terjed6 leveg6 h6m6rs6kleti
tartomdny ban, valamint szennyezett vizben val6 alkalmazhat6srigot, illetve legyen
hasznrilhat6 grizkeverdkes meriil6sekn6l is.

Legyen 5 ponton r<igzithet6. Kialakitrisrit tekinWe a maszk srilypontja legyen min6l
kdzelebb a brivrlr arc{hoz; tegye lehet6v6 legkevesebb 2 db mrisodik ldpcs<i
egyidejti alkalmazisat a naszkba 6pitve, illetve kommunik6ci6s eszkdz haszniiatirt.

A maszkon beliil lehessen l6trehozni trilnyomiist, a maszk viaelenit6se a
kil6gz6ssel automatikusan v6grehajthat6 legyen. A maszkon beliil ne keveredjen a
be- 6s a kil6legzett leveg6.

Rendelkezzen bedpitett pririsodas gritl6val. Antimagretikus kivitehi legyen. Szine
matt fekete. A lencse cser6lhet6 legyen.

2.6.) Ldgz6cs6

Szelep ndlkiili, hullamtdrovel ell6tott. Rendelkezzen maszkhoz tdrt6n6 gyors
rdgzithet<isdggel.

Hossza 30-35 cm, mig bels6 ritm6r<ije 20 mm. A hajlit6sok legyenek lekerekitettek,
ne legyenek rajta sarkos tdrdsek.

A csutora hypoallerg6n szilikonb6l k6sziilj6n, a l6gz6cs6 tdbbi r6sze thermoplasztik
6s szilikon alapanyagt legyen.

2.7. ) Bfvirk6s

Min. 14 cm pengehosszirsdgri, 6s 4,0 mm vastagsiigri, rozsdamentes anyagb6l
(tit.in) k6sziilt, j6 6ltart6, j6l rdgzithet6 birvrirk6s, melynek peng6je rendelkezzen
zsin6rviig<ival, fogazott feliilettel, 6s vdg6r6sszel.

A markolat csrisz6smentes gumirozott mtianyag, mely kdnyelmes fogrist biaosit,
valamint IJV sugiirziis ellen6ll6. A markolat v6g6n legyen fdm zrir6kupak (hammer
cap)'

A tok rdgzit6se 2 pontos legyen. A k6s tokhoz val6 rdgzit6se fix 6s biaositott,
ugyanakkor gyorsan kivehet<i legyen.

A rdgzito hevederzet vaszon (gyringyv6szon), r6gzit6se vill6m csatos.

A tok 6s a markolat fekete szinii, mig a k6s v6g6n elhelyezked6 f6m
,/\t

/ *,'
csillog6smentes.
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2.8. ) Uszonyok

2.8.1 Z rt (papucsos) uszony

ABC felszerel6shez, meleg vagy v6dett vizri meriildsekhez klzepesen kem6ny. er6s

v Alto zatbary fekete szinri kivitelben.

A hajt6feliilet (toll) m6retei:

Hossz: 37 -42 cm.

Sz6less6ge: 20-25 cm.

Az uszony srilya max. 0,8 kg.

Anyag6t tekintve 2-3 anyagri thermoplasztik legyen.

Rendelkezzen merevit6 bordakkal, vizelvezeto csatomrikkal, szdleken zin6 dllel.

A talpr6sz alau be6pitett er6etvitelt segito lemezzel.

A papucsr6sz anyaga thermoplasztikus, biaositja a

2.8.2 Nyitott uszony

Kdzepesen kem6ny, er<is viiltozatu, fekete szimi kivitelii
le- ds felvdtelt gumiprintok biaositsiik, a gumiprintok az

csatokkal csatl akozzanak.

A hajt6feliilet (toll) mdretei:

Hossz: 31-40 cm.

Sz6less6ge: 20-25 cm.

Az uszony sulya max. 1,0 kg.

Anyag6t tekinrve 2-3 anyagri thermoplasztik legyen.

, amelyndl a gyors

Rendelkezzen merevit6 bord6kkal, vizelvezeto csatomilkkal, sz6leken zttr6 6llel.

A talpr6sz alatt bedpitett er6atvitelt segito lemezzel.

A papucsr6sz anyaga thermoplasztikus, biaositja a szakadds{entes le 6s felv6telt.

2.9. ) Haryomdnyos 6lomiiv

Az 6lomdv egy mozdulattal oldhat6 fekete miianyag csattal elliitott kivitehi legyen.

Az <iv fekete anyaga DENIER CORDURA 1000-s (vagy azzal megegyezb

anyagmin6sdgri mds anyag) legyen.

Az 6v teljes hossza legyen 140-160 cm.

Rendelkezzen 4 db 6lomstoppal, illerve dvenkdnt legyen 20 kE 6tom (6 db 2 kg es 8

db I kg megosztrlsban).

2.10. ) Konzol

A konzol elemei:
o brivrirkomputer (kizre rdgzithetd vdltozatil is lehet);
o nyomdsm6r6 6ra;
. m6lys6gmdr6 6ra;
o trijol6.

le 6s felv6telt.

antimagnetikus
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2.10.1 Buv6r komputer

Mertil6s tervez6sre. vizh<ifok, meriildsi m6lys6g, meriil6si id6, dekompresszi6s id6k
kijelz6s6re alkalmas dekompresszi6s komputer, mely sz6mit6g6pre
csatlakoaathat6.

Rendelkezzen adatkribellel (JSB) 6s szoftverrel (a szoftver legten alkalmas
meriilds lervezdsre a szabadtiidds meriildstdl a gdzkeverdkes mertildsig, is alkalmas
gdzkeverdkes mer lisek vdgrehajtdsa sordn annak paramdterei mdrisdre ds az
adatok tdroldsdra, elemzd s ir e ).

A briviirkomputer kar6ra formrijri legyen. A komputer rozsdamentes ac6l tokozattal
6s karc6llo zafir iiveggel k6sziilj6n. A komputer fekete szijjal keriiljdn lesz6llit6sra.

A kijelz<i felbontrisa min. 80 x 80 pixel legyen.

A briv6rkomputer legyen alkalmas leveg<iAJitrox,/manom6teres/szabadtiid6s 6des 6s

s6svizi meriil6shez is.

A kijelz6 rendelkezzen szabilyoflato hAtt6rvil6gitAssal 6s kontraszttal, amely
biztositsa a mertilds kcizben a kijelz6n l6v5 adatok ktinnyen olvashat6ak. A
haft6rvilAgifis automatikus, manudlis szabilyoz}:,at6 legyen, illetve a meriil6s teljes
ideje alatti viklgitris be6llilist is tegye lehet6v6.

A brivarkomputer 6ramelliitds6t egy hosszri 6lettartamri USB-r6l fjrat6lthet6 elem
biztositsa, amely tegye lehet6v6 buvar iizemm6dban 25 &a, kar6ra iizemm6dban 2
h6nap mrikriddst egy felttilt6ssel.

A btvrirkomputer az izemido meghosszabbit6sa 6rdek6ben rendelkezzen k6szenl6ti

,.alv6" iizemm6ddal, amelyb6l max. I miisodperc alatt legyen k6pes norm6l
tizemm6dra vrlltani.

Minimum 220 m6ter mdlys6gig alkalmazhat6 legyen.

A briviirkomputer az al6bbi funkci6kkal rendelkezzen:
o Val6s idejii algoritmusok alkalmazrisa;
o Ism6tl6d<i meriil6sek tervezdse (tdbb meriil6s egy nap, tdbbnapon

keresztiil);
o Meriilds tervez6 ,,no-decompression limit" (NDL, meddig nem kell a

fel-i6vetelhez dekompresszi6s id6);
. 2 gazkever6k kezeldsel
o grizcserdlds 6s gazmegszakit6s funkci6;
. riaszt6si funkci6k (akusztikus);
o iitlagos m6lysdg 6s id6zit<i vissza:illithat6sriga;
. Automatikus magass6gdllitris;
o Legzogia oxigdn koncentrdci6ja kivrilasarlsa, O2 21-99 %-ig;
o Az oxig6n parci6lis nyomiis maximumrinak be6llithat6siiga max PO2

0,7 t6l - 1,6 -ig;
o CNS / OTU1 szdmol6s, automatikus magass6gkorrekci6;
o Kieg6szitS funkci6k: 3D iranytri (1o beoszt6s + 1o pontoss6g),

magass6gm6r6s, barom6ter, stopper, h6m6r6, id6j6r6s jelent6s,
magnetomdter, htness (l6pdssz6m1616, sebess6g, el6getett kal6ria, stb.);

o Kompatibilisoxigdnanalizdl6shoz;
o PC interface.

t CNS / OTU: cental nenous system (CNS) kozponti idegrendszer oxigdn ,,mdrgezds / OTU
Unit
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2.10.2 Nyomrism6r6

A nyomiismerti 6ra legyen alkalmas 400 bar nyomris m6r6sdig. Kijelzrije lumin6l6
anyaggal bevont legyen, gyenge f6ny mellett kiildn f6nyforrris hasznilata ndlkiil is
krinnyen leolvashat6ak legyenek a nyomrlsdrtdkek, illewe mqgkiilonbdztet6 m6don

legyen jelezve az 50 bar tartal6k leveg6 mennyis6g.

Szerkezete mechanikus, amely egy rozsdamentes acdl hrizba] 6pitett ds gumfuozott

burkolattal ell6tott. A lencse temperelt iivegb6l k6sziiljdn.

Rendelkezzen DIN rezerwel.

2.10,3 M6lys6gm6r6 6ra

Szerkezete mechanikus, a kijelz6je luminril6 anyaggal amely lehet<ivd teszi

a meriil6s legm6lyebb pondan is a mdlys6g ktinnyti ktil6n
fdnyfonris haszn6lata n6lkiil is.

Az 6ra legyen rozsdamentes ac6l hazba 6pitett,
burkolattal.

A szerkezet lencsdje tempeftilt iivegb6l k6sziilj6n.

mely ezik gumirozott

Legyen alkalmas a meriil6s tegmdtyebb pontj6nak, valamint aE aktualis m6lysdgnek
a kij elz6s6re az alirbbi pontoss6gi hatriLrokon beltiLl :

o 3,0 - 6,0 m-ig +l-0,2m;
. 6,0 - 30,0 m-ig +l- 0,7m;
. a legragyobb meriildsi mdlys6gben max. 1,5 m.

2.10.4 Trijol6

A tijol6 legyen rozsdamentes olajjal feltdltdtt acel hiuba 6pfiett, mely rendelkezik
gumirozott burkolattal, valamint a kijelz<i tivege temper6lt mrtmyagb6l k6sziiljdn.

A kijelz6je lumin6l6 anyaggal bevont, amelyen a fokokat jel6l6 sz6mok ktinnyen
leolvashat6ak legyenek mind a trijol6 tetej6n, mind a t6jol6 oldalan.

A trijol6 legyen 360o-ban beosztott, az iriny legyen 5 fokonil6nt j6l l6that6 m6don
megjelenitve.

A ktils6 fokbeosztiissal ell6tott szelence forgathat6 legyen.

2.11. ) Brivir6ra

A birv6r 6ra elektronikus m6lys6gm6r6vel rendelkezzen. A ver6ra rozsdamentes

ac6l tokozattal 6s karcdll6 iiveggel, valamint gravirozotl gyit sziirnmal ell{itott al s6

fed6llel kdsziiljiin. A komputer fekete szijjal keriiljdn lesz6llitp sra.

A buvrir6ra 200 m/20 bar-ig vizlll6 legyen.

A kijelz6 rendelkezzen er6s h6tt6rv'i l6gitdssal,
kijelz6n l6v6 adatok kdnnyen olvashat6ak.

amely biaositla a meriilds kdzben a

A btvdrrira az aldbbi funkci6kkal rendelkezzen:

o vizhSm6rs6kletm6rds.
. M6lys6gm6rds digitrllis kijelz6ssel 80 m-ig,
o Garant6lt h6mers6klettartomiiny 10 - 40 C-ig a m6lysdgmdr6shez,
r Vizh6mdrsdklet mdr6s felbont6sa:

t6l+40c,

i.ralitarin \
'=-s,0c'"'"
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r Maxim6lis mdlysdg triroLis4
o A briv6rm6d automatikus bekapcsoliisa 1 m6teres vizm6lys6gben,
o Beiillithat6 maxim6lis mertil6si melys6g riasztris,
. Felemelked6s riasziis gyors feljutiis eset6n,
o Protokolladatok 4 meriil6snek (mertil6si id<i, vizh6mdrs6klet 6s meriil6si

m6lys6g),
o Ket id5z6n4
o Az 6ra 60 Gauss mrignesessdg ellen v6dett,
. Stopper6ra,
o Dritum, naptrir, riasztrisok, 6breszt6.

2.12. ) Btvirldmpa

2.12.1 Ktizepes teljesitm6nyri brivarl iimpa

K6zi, halog6n izz6val mrikdd6 brivrirkimpa, akkumuldtoros kivitelben egy f6 bfvar
r6sz6re, amely k<innyen 6s bizonsrigosan r<igzithet6 a hevederzethez.

A l6mpa h{ziurak anyaga antimagnetikus kivitehi f6m, vagy tdrhetetlen mrianyag.
Szine fekete. A Limpa iivege temperrilt.

Tdlthet5 akkumulitorral rendelkezzen, amely biztositja a min. 2,0 6ra folyamatos
iizemid6t, valamint legyen iizemeltethetS a beszerzdsre tervezett buve(echnikai
eszk6z legm6lyebb pontjriLn is. Kapcsol6ja legyen 2 fokozatu (gyeng6bb, er6sebb).
A tdltesi ideje max. 5 6ra.

Biztositson legal6bb 700 Lumen f6nyer<it. Legyen pozitiv usz6kdpes.
Szivargyujt6val is t6lthet<i legyen.

Rendelkezzen biztonsrigi retesszel, a v6tlen le-vagy bekapcsoliis
megakadrilyozrisrira; valamint olyan biaonsiigi szeleppel, amely a miikddds vagy a
tdlt6s kdzben esetleg keletkez6 ftikis hidrogdn giat levezeti, s ezzel
me gakadiiy o zza a Llmpriban bekrivetkez6,,robbaniist".

Legyen dupla ,,O" gyriLrii minden egyes lehets6ges ,.vizbet6r6si" pontnril. Srilya
max. 1,7 kg (a felszinen).

2.12.2 Yillogb fdny (combiflash)

Csukl6p6nttal 6s mrianyag karabinerrel elldtott, amely rilland6 fix f6nyforrask6nt is
hasm6lhat6. Villog6 fdnykdnl 24 6rirn 6t legyen flzemk6pes, illewe llthat6 tiszta
id6ben 1,5 km-es t6vols6gb6l. A kiLrnp6ban takilhat6 izz6 biaositson legaldbb 1500
6nis hasmiilhat6siigot.

Legyen iizemeltethet6 a btv6rtechnikai eszkozzel v6grehajthat6 meriil6s
legmdlyebb pontjrin is.

A liimparestben legyen ftikis giiz elnyelds6re alkalmas abszorbdl6 anyag,
megakad6lyozva a miik6d6s vagy tdlt6s k6zbeni robbar6st.

Tdlthetri 6ramforr6ssal 6s tdlt6vel rendelkezzen.

A burkolata miianyag, amelyen legyen legakibb 1 db akasa6fiil.

2.13. ) Dek6b6ja

Anyaga miianyag, szine narancssrirga. Alakja cs6 vagy krip.
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A b6j6hoz legyen csatlakoztathat6 50 m kcit6lzettel dek6ors6, amely f6kkel ds

szabadonfut6val ellatott. (A kbtdl dtmdrdje 2-3mm)

M6terenk6nt a b6jet6l beosztasokkal rendelkezik.

A dek6szintek (3. 6,9, 12. 15, 18) knl6n szinnel jelzett.

A dek6b6ja triLrol6 tokja a kiegyenlit6 mell6nyhez rrigzithetti I

2.14, ) Szerszimos 6s javitrik6szlet

A teljes szervizel6shez sziiks6ges szersz6mokat,

2.15. ) Brivrir kommunikf ciris eszkdziik

2,15.1 Yiz alatli kommunikrici6s kdszlet

A viz alatti kommunikdci6s k6szlet vezet6k n6lkiili
2-5 fb b:6vir kdzdfii 6sszekdttetdst.

Az eszkozhat6tivolsilga min. 100 m legyen.

miiszaki

k6szlet, mely dsszhangban van a vris6rolt birvdr eszkdzrik 6s li 6sek tipus6val.

Tartalm6t tekintve legyen benne (minimum):
o kiil6nbdz6 szersz6.mok a sziiks6ges m6retekben;
. nyom6scsdkkent6 javit6 k6szlet;
. tdmitdsek;
o neopr6n ragaszt6;
o gumiragaszt6 ;

o menetes z6rral ell6tott tartal6k karabinerek:
. szilikon zsir.

et tartalmaz6 olyan

technolofiirival biztositsa min:

Legyen kdpes 300 Hz - 3000 Hzkdz6lti hang riLfvitel6re.

Uzemi m6lys6ge 6rje el a fdlig 26rt rendszerii felszerel6s r$aximrilis alkalmazdsi
m6lys6g6t.

Az eszkiSz energia forr6sa akkumul6tor legyen, mely egy ftltoltdssel biztositson
min. 3 6ra besz6lget6si id6t. Az akkumuletor a tdlt6 egysdggel egytitt a csomagoliisi

egys6gben kertilj<in elhelyez6sre.

Az eszkdz csatlakozt athat6 legyen a jelen

telj es briviirmaszkhoz.

szerepl6

ilL Egr6bkiivetelm6nyek

i-Izembenntartisi adatszol96ltatisi zrirad6k telj esit6s6hez adatok:

sziillitott term6ke
megad6srit.

Ajrlnlattev6 v6llalja, a szerz6dds teljesit6s6vel egyid5ben, az

vonatkoz6an a 8 912002.(HK.27) HM utasitiis szerinti adatok,

Az eszkdziikkel eryiitt az at6bbi okm6nyok keriiljenek dtadrisra (eszkiiziink6nt):

A magyarorsz6gi el6ir6soknak 6s jogszab6lyoknak val6 rnegfelel6sdget igazol6
dokumentum;

- Abr,ls alkatrdsz katal6gLrs (t pld-
nyomtatott formdban)

elektronikus formaban, ds eszki;zankdnt I pld.

- Magyar nyelvii kezeldsi, karbantart6si 6s tiiLroldsi lurasitits (l pld.

formdban. is eszkizlnkint I pld. nyomlatott formdban)
- A bfvrir komputer ki6rtdkel6 szoftvere (2 pdlddnyban).

55



- Nyom6start6 ed6nyek, m6r<ieszkdzdk vonatkozas6ban a hitelesit6sre,
bevizsgiil6sra, nyomiispr6bara vonatkoz6 jegyz6kdnyv;

- Az id6szaki bevizsg6lasok v6grehajtasiihoz sziiksdges technol6giai utasitds
magyar nyelven;
9i2001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okm5nyok;

A bfvrirfelszerel6sekhez k6szitett kezel6si, karbantart{si 6s trirol6si utasitds maryar
nyelven t^rt^lmazza az al6bbiakat:

- miiszaki leirrlst 6s iizemeltetdsi utasitiist;
utasitest a technikai kiszolg6lSsok, a hibaelhriritdsok 6s a kezel6 riltal elv6gezhet<i
kisj avitrisok vdgrehaj tdsiira;

- vasriti, kdziti, vizi 6s l6gi szillitrisi rendszab6lyokat;

- garanci6lis javitrlsok rendj6t;

- trirol6siszab6lyokat;

- az eszkdz iizemeltet6se sor6n betartand6 biaonsrlgi rendszabiilyokat a 1012016.
(IV. 5.) NGM rendelet 22-24 $-ai szerint, valamint a 1993. 6vi XCIII. tdrv6ny
42.$. b) pontja alapjrin meghatdLrozott felszerel6sek alkalmazrisrit.

Az eszkdz6kkel egyiitt keriiljenek lesz6llitrisra az eszkdzdk 3 6ves biztonsdgos
iizemeltetds6hez el6irt fogy6, javit6 6s karbantart6 anyagok (ivi 100 6rds mertildssel
szdmolva).

Az elektromos berendezdsek csatlakoz6i a Magyarorszegon kidpitett elektromos
hii6zathoz talakitas n6lkiil csatlakoztathat6ak legyenek.

A mdr6eszkdz6k (nyom6s, mdlys6g stb.) hitelesit6s6nek, nyomrispr6brijrinak ciklusidej6t
az Elad,6 adja meg.

Csomagol6si kiivetelm6nyek:

A buviffielszerel6s 6s tartoz6kai 2 fo allal szrillithat6 vizhatlm,, pormentes tulnyomils
szabdlyzb szeleppel elliitou miianyag l6d6kba (Pelicase) legyenek csomagolva, melynek szine
fekete;

A ldd6k plomb6lhat6ak 6s ziLrhat6ak legyenek;

A l6da mdlhr2ott 6llapotban legyen usz6k6pes;

Minden liLdfln az aLibbi adatok magrar 6s angol nyelven keriiljenek feltiintet6sre:

o felszerelds megnevez6se;
. gyitrt6 iizem neve;
o termdk azonositi szima;
o gy6rtas 6ve;
o kidriban ldv6 gyrirtmdnyok darabsziirna;
. l6diikon legyen kialakitott hely adattabla elhelyezds6re min: 15 x 20 cm

Egr6b specifikrlci6k a beszerz6si eljirris lefolytat6sihoz:

Felk6szit6s:

Az Elad6 viillalja felszereldsenkdnt 2 fo bl,uvhr elmdleti felk6szit6s6t a btvrirfelszerel6sek
alkalmazrisrira, kezeldsdre, karbantartiisilra ds csapatszinten v6grehajtand6 javitisiira min.
(naponta 6 6ra) id6tartamban.

A felk6szitds az Elado iital
dsszeiillitott, 6s a MH Logisztikai

a szerz6dds v6gteljesitdsi hatrlridej e el6tt
'+. ,

,,\
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j6vahagyott tematika alapjin, az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett idripontban keriiljdn
levezetdsre, a sz6llitand6 term6k sz6llitris6t kdveto I h6napon beliil.

A szrimla benytjtrisrinak felt6tele a felkdszitds megtartiisa.

Atv6teli kdvetelm6nyek:

A min6s6gi dtvdteli feladatok szabalyai

Az Elado csak a szerz6d6snek ds a miiszaki kdvetelmdnyeknek minden szempontb6l
megfelel6 termdket aj6nlhat fel min6s6gi iitvdtelre.

A nyilt rendszeni briviiLrfelszereldseknek 6s a tartozdkaiknak gyriri tjnak kell lenniiik.

A Magyar Honveds6g rdszdre, beszerzdsre tervezett eszkciz<iknek ki kell el6giteniiik a

fentiekben felsorolt mtszaki krivetelmdnyeket 6s rendelkeznitik kell a Gy6rt6 6ltal ki6llitott
megfelelosdgi nyilatkozattal.

Az Elad6 a tervezet min6s6gi 6tv6teli feladatok id6pontja el<itt minimum 30 nappal
ajrinlja fel a Nyilt rendszeni briviirfelszereldseket a HM VGH KMBBI r6szdre iitvdtelre a

..Felaj 6nl6s HM VGH KMBB I iiw6telre" formanyomtatvdnyon.

Az ittvdteli feladatokr6l helyszini jegyz6kcinyv k6sziil. A helyszihi jegyzokcinyr b6l az

6tv6teli feladatokon r6szt vev<i szervezetek k6pvisel6i eredeti peldrinyt kapnak. A megfelel6re
min6sitett termdkek eset6n, a HM VGH KMBBI kdpvisel<ije kirilliitja a Megfelel6sdgi
Igazol6st. A Megfelel6s6gi Igazol6s a sz6mla befogad6siinak feltdtele.

Amennyiben a szerzcidds a HM VGH KMBBI iiltal v6geaetett vizsgillatok miatt nem
teljestlhet a szerz6d6sben meghatarozott szillitdsi hatrlrid6re, abban az esetben a HM VGH
KMBBI ezt irdsban lelzi az Elad6 6s a HM Beszerz6si Hivatal feld. 

l

Az iitv6teli feladatokat az MH Logisztikai Kdzpont (a tol dbbiakban: MH LK)
k6pvisel6je, a HM VGH KMBBI k6pvisel<ij6b61 rill6 bizottsdg h{itja veere az F.1ad6
jelenl6t6ben. Az ritv6teli feladatok az Elado telephely6n, vagy a Teljesitds szerinti telephelyen
keriilnek v6grehaj tiisra.

A term6kek megfelelosdg6nek vizsgrilat6t a mriszaki kdvetelmdnyel eloiriisai alapjrLn kell
vdgrehajtani. A term6kek megfeleloek, amennyiben a mriszaki kdr dtelm6ny el5irrisainak
megfeleltek. Nem vehetri :it az a term6k, amely a mriszaki kdvetelmdn) eknek nem felelt meg.
A nemmegfelel6re min<isitett termdkek eset6n kdvetend<i eljdrist a min6sdgellen6rzesl vegzo
bizons6g hat rozza me g.

Az Elad,b t6rit6smentesen biaosf tsa az Allatrni minosdgbiaositAsi fbladatok elvegzdsdhez
sztiksdges infrastruktfrat, a HM VGH KMBBI 6s az MH LK k6pvisel6jdnek a vizsgiilat
helyszineire t<irt6n6 beldp6s6t. TovriLbb6 biztositsa a vizsgiilathoz sziiksdges azon
mdr6eszk6z6ket. kollektiv 6s egy6ni v6d6eszk6zriket, tartoz6kokat, felszereldseket,
tesZberendezdseket 6s egy6b fogy6anyagokat, melyeket a gyrlrtasellen6rl6s 6s vdgellen6rz6sek
sordn a Gy6rt6 maga is haszn6l, vagy amelyek a m[iszaki kdvetelm6nyek ellenorzds6hez
sziiksdgesek.

A min6sdgi iitv6tel soriin a Vev<i t6ritdsmentesen biztositsa a beldpdst, a sziiks6ges
ellen6rz6si tev6kenys6g megszervez6sdt, 6s minden ahhoz szi.iksdges eszkrizt 6s munkaer6t. A
min6s6gi iitv6tel kdlts6geit az Elad6 viseli.

Az iitv6tel soriln a bizottsdg ellenrirzi a termdk tipus6t, teljessdget, dps6gdt, gyrirtrlsi
idej6t, csomagol6sii, az eloirl okmdnyok megl6t6t, az eszkoz mrikcid<ikdpess6get, stb.,
ellen6rzi a kodifikrici6s adatszolgiiltatiis megl6t6t. surLt a r;",
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A Nyilt rendszeni briviirfelszerel6sekkel egyiitt az ali$bi dokumentumok keriilnek
6tad6sra:

- Gyrirt6i megfelel<isdgi nyilatkozatok minden t6tel vonatkoziis6ban,

- Termekkodifikiici6s adatszolgiiltatiis teljesit6s6t igazol6lev6l miisolat4

- A magyarorszigi el6iriisoknak 6s jogszab6lyoknak val6 megfelelosdget igazol6
dokumentum.

- Ab.es alkatresz katal6gus (l ptd. elektronikus form6ban, ds eszkdzrink6nt I pld.
nyomtatott formriban),

- Magyar nyelvii kezeldsi, karbantartiisi 6s trirollsi utasitAs (l pld. elektronikus
form6ban, ds eszkdzdnkdnt I pld. nyomtatoft formriban),

- A brivar komputer kidrtdkel6 szoftvere (2 pdld6nyban),

- Nyomastart6 eddnyek, m6r6eszkdz6k vonatkoziseban a hitelesitdsre,

bevizsgilliisra, nyom6spr6bii.ra vonatkoz6 jegyzokdnyv,

- Az idoszaki bevizsgdliisok v6grehaj tils6hoz sziiksdges technol6giai utasitrls

magyar nyelven,

- 912001. (N.5.) GM rendelet szerinti okmanyok.

Amennyiben a szillitris sordn b6rmilyen, a term6kek mintisdgdt befolyrisol6 probl6ma

mertilt fel. a Megrendel<i min6s6gbiaositilsi k6pviseltije fenntartja azon jogrit, hogy

megvizsg6lj4 es sziiksdg esetdn visszautasitsa a term6keket fiiggetleniil att6l, hogy a

term6keket min<isdgellen6rz6skor miiLr megvizsgiilta 6s megfelelonek minositette.

A HM VGH KMBBI k6pviseldje 6ltal v6grehajtott ellen<irzdsek eredm6nyei nem

mentesitik az Eladot a szerzciddsben rdgzitett j6tritlisi vagy egy6b felel6ssdgei 6s

kritelezetts6gei al6l, bele6rtve az Elad6 riltal vdgzend<i gyiutitskdzi 6s v6gellencirzdsi

vizsg6latok v6grehajtasrit is.
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s. nfszlrAxlettx0n:
MoToRRAL szrRplnBr6 rurunar6 cuulcs6xlx epszBRzf sn

A krivetelm6nyek a Magyar Honvddsdg - mind h6borus miiveleteib6l, mind nem h6borus

mtiveleteibol (b6ke id6szak) ad6d6 - kUldnleges mriveleti, miiszaki felderit6si, valamint
katasztr6favddelmi feladatainak megold6srit biaosit6 felfujhat6 gumics6naka vonatkozik.

I. Altat6noskiivetelm6nyek

A beszerz6sre tervezetl felfujhat6 gumics6nak legyen alkalmas:
r a Honvddelmi Katasar6favddelmi Rendszer keretdben jelentkez6 riLrvizv6dekez6s

sordn a vizi ment6si feladatok, vizi ment<iszolgdtat ell6Lis6ra;
o az irvizvddekez6s sordn vdgzett brivrirtev6kenysdg tiirnogatas6ra;
. a katonai szervezetekn6l bdkeidoszakban jelentkezo kdpzdsi feladatok biztositasrira;
o vasfti, kcizirti, vizi 6s l6gi szrillitrisra a hazai 6s a nemzetkdzi ekiirrisoknak

megfelelSen.
o a fenti feladatok vdgrehaj trisdra az eur6pai 6s meleg 6g6vi meteorol6giai viszonyok

kdzdtt, 6v- 6s napszakt6l fiiggetlentl;

l

II. Mfiszakikdvetelm6nyek:

A fentiekben megfogalmazott feladatok v6grehajtisrira a BMG )Heavy Duty HD460
tipusl (vagy azzal egyendrtdkri) motonal szerelhet<i, felfujhat6 lumics6nak keriilj6n
beszerz6sre, amely miiszaki technikai param6terei feleljen meg az alihbi fiivetelm6nyeknek:

Teljes hossz min.460 cm

SaOc

Bels<i hossz min. 340 cm

Teljes sz6less6g min. 195 cm

Bels<i sz6lessdg min. 95 cm

Csatoma 6tm6r6 min. 50 cm

rin6[6 l6gmentes kamriik szirna min. 5+1

f6borda fendkvonal6nak emelked6se kdz6ps6 r6szhez
viszonyitott szdgben (fok)

20

ftiborda fendkvonal6nak emelkeddse t6mszerkezethez
viszonyitott szdgben (fok)

l0

Anyaga r6tegelt PVC

6sszes tdmeg (motor n6lkiil) max. 106 kg

Max. tehersziillit6 kapacites 1000 kg

mar. szillithat6 szemdlvek szima l0

Ulesek min. 3 db (merev)

Alkalmazhat6 kiilmotor teljesitmenye. min. 30 LE

Alkalmazhat6 kiilmotor tdmege max. I l0 kg

t{.rnszerkezet magassiga min. 510 mm

Szin /6E1g'
Uzemeltet6si h<im6rs6kleti tartomri,ny (oC1 -30-/di'+65-ig
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Ery6b kiivetelm6nyek:

A beszerz6sre tervezett cs6nakok kialakitisa:
c 212000. (\'lI. 26.) KdViM rendelet 1. mell. 1. fejezet alapjrin haj6 design kateg6ria:

C felfujhat6 haj6test:

o ISO 6185-3: CategoryVII;

o a feddlzet csriszrisgetl6 feliiletii, teljesen merev kialakitrisri legyen (a feddlzet
szdtszedheto vagy 6sszehajthat6 elemekb<il legyen kialakitva);

o felfujhat6 gerinc;

. eros, magasitott hiitlap;

. a padok kdnnyen leszerelhet6 kiviteliiek legyenek;

o a cs6naktest legyen ell6tva:

- egyininyri leeresZo szeleppel (dn-kiiirit6).
a cs6nak rendelkezzen az orriiban vonatdsi csatlakoziisi ponttal,

- fel- es leemel6st szolg6l6 csatlakoziisi pontokkal (csom6kkal),

- teljes perem6n lel6gatva, fixen r<igzitett ment6kdt6ssel,

- oldalankdnt 2-2 db sziilit6 fogantyrival.

A cs6nak feleljen meg a kedrteldsi c6l[ vizi j6rmiivek tervez6sdrol, 6pit6s6r6l 6s

megfelelSs6g6nek tantsit6sar6l sz,6l6 212000. (VII. 26.) KdViM rendelet ds az EN ISO 6185-
3:2001 el6irisainak.

A cs6nakok az alitbbi k6szletezdssel keriiljenek lesziillitrisra:

- felfujhat6 gumics6nak,

- <isszehajthat6 (sz6tszedhet6) merev padl6,

- 3 db mereviilds,

- 15 m vontat6kdtdl (fekete, UV stabil polipropil6n fonill, polipropildn bil),
- 2 db evez6lapirtlvilla, 6s rdgzit6,

- 1 db vizmero.
I db csri{<lya,

- I db l6bpumpa,

- 1 db 8 kg-s tintdtt fdm cisszecsukhat6 esemy6 horgony (dsszecsuk6dris-kinyiuis
gdtolt), 20 m d:16 mm-s polipropil6n k6t6llel.

- 2 db tfratriska,

- javit6keszlet (a kezelo riltal v6grehajthat6 javitrishoz sziiks6ges eszkdz<ik 6s

anyagok taskriban elhelyezve).

A cs6nakoknak 6s a tartozdkainak gyriri rijnak kell lenniiik.

A cs6nakok rendelkezzenek CE megfelekis6ggel, melynek igazol{sfua nyrijtsa be az ezt
igazol6 okmriny masolatiit. A CE megfelel6sdgi igazoList a szerzridds teljesit6sekor az

eszkdzzel egyiitt kell etadni.

Uzembenntartdsi adatszolgriltat{si zdrad6k teljesit6s6hez sziiks6ges adatok:

Ajrinlattev6 vrillalja, a szerzodds teljesit6s6vel egyid6ben, az iitala szillitott termdke
vonatkoz6an a 89/2002.(HK.27) HM utasitiis szerinti adatok, dokumentici6k megadiisiit.

Az eszkiiztikkel eryiitt az a16bbi okmdnyok keriiljenek 6taddsra (eszktiziink6nt):

- A magyarorszrigi el<iirrisoknak 6s jogszab6lyoknak val6 megfelel6s6get i
dokumenfum;

- Magyar nyelvil kezel6si. karbantartdsi 6s triroldsi utasitis (l pld.
formiiban, 6s eszk<iz6nkdnt I pld. nyomtatott formrlban)
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- CE megfelel6sdget bizonyit6 okm6nyok miisolata.

A csrinakokhoz k6szitett kezel6si, karbantartdsi 6s tdro}isi utasitris maryar nyelven
tartalmazza az al{bbiakat :

mriszaki leir6st 6s iizemeltet6si utasitast;

- utasitest a karbantartiisi feladatok 6s a kezeki 6ltal elvdgezhet6 kisjavitrisok
v6grehajt6sara;

- sz6llitasi 6s tdroldsi rendszab6lyokat;

- az eszkdz itzemeltet6se soriin betartand6 biaonsdgi rendszab6lyokat;
Az eszk<iz megfelel6s6g6t igazol6 dokumentumok m6solata.

Ery6b specifik6ci6k a beszerz6si elj616s lefolytatdsihoz:

Atvcteli kiivetelm6nyek:

A min6s6gi 6tv6teli feladatok szabalyai

Az Elad6 csak a szerz6ddsnek 6s a mriszaki kdvetelm6nyeknek minden szempontb6l
megfelel6 term6ket ajriLnlhat fel min6sdgi 6tvdtehe. Az Elad6 a tervezet dtvdteli feladatok
id<ipontja el6tt minimum 20 nappal ajrinlja fel a gumics6nakokat 6s tartoz6kaikat a HM VGH
KMBBI r6sz6re 6tv6telre a,,Felajrinl6s HM VGH KMBBI 6w6telre" formanyomtatviinyon.

Az Elad6 biaositsa a min6sdgi 6tv6teli feladatok vdgrehajtrisrit a telephely6n vagy
egyeaessen a MH ARB k6pvisel6jdvel, hogy a besz6llitiis helyszindn tdrtdnhessen a minris6gi
rilv6tel.

A minos6gi 6w6tel soriin az Eladb t6rit6smentesen biaositsa a beldp6st, a sziiks6ges
ellen6rz6si tev6kenys6g megszervezdsdt, 6s minden ahhoz sziiksdges eszkdzt (mdr6- ds

ellendrz6 k6sziil6kek, mtiszerek, stb.) 6s munkaer6t. A minosdgi dwdtEl k6ltsdgeit az Elad6
viseli.

Az Elad6 kdteles a Vev6, a HM VGH KMBBI 6s egyidejileg a Mfl Logisztikai Kdzpont
fudomasara hozni minden - 6ltala ismert - a szerz6d6s teljesitdse sor6n esetlegesen felmertilt
kririilm6nl.t, mely a lesz6llitott term6kek megfelel6s6g6t befolyrisolhatja. Az Elad6 a term6kek
magyar nyelvii kezel6si utasitdsrinak egy-egy pdldrlny6t biztositsa, a miiszaki
k6vetelm6nyekben meghat6rozott darabszamon feliil, a HM VGH KMBBI rdsz6re a min6s6gi
ritv6telkor, ezek a pdlddnyok a HM irattrir6ba keriilnek, meg6rz6sre.

A term6k megfelel6sdg6nek vizsgrllata

Az. Atv61e1 sorAn a bizotts6g vdgrehajtja az ellirt feladatokat (elle{orzi a termdk tipus6t,
teljess6g6t, 6psdgdt, gy6rtrisi idej6t, csomagol6s6t, az ellirt okmdnyotd megldtdt, az eszkdz
mrikrid6k6pess6gdt, stb.), valamint ellen6rzi a kodifik6ci6s adatszolg6ltat6s megl6t6t.

A term6kek megfelel6s6gdnek vizsgdlatit a mriszaki kdvetelmdny 6s a szerz6d6s el6ir6sai
alapjrin kell v6grehajtani. A vizsg6latot a HM VGH KMBBI 6s a MH Logisztikai Kdzpont
kdpvisel6ib6l 6116 bizotts6g hajtja v6gre. Az dsszes darabon ellen6rz6sre kertil:

- az eszkozbk adattitblitjAn ds dokument6ci6j6ban (miibizonylat. gy6rt6i megfelel<is6gi
nyilatkozat, stb.) szerepl6 gyrirtrisi id6 (a felajrinkis ds a gy6rt6s k6zt 26 hdtn6l t6bb
nem telhet el),
a 2/2000. (VII. 26.) KdViM rendelet 1. melldkletdnek 2. fejezete szerinti 6s a EN
ISO 61 85-3 :2014 szerinti adattihlas
az el6in dokumentaci6 a 212000. (VII. 26.) K6ViM rendeldt szerint (CE jeldl6s,
Kezeldsi- 6s karbantartrisi utasitris),

csrisz6smentes fed6lzet kialakitris,

- kapaszkod6k,
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- biztons6gi k6tdl rdgzit6 pontjai,

- a mereviildsek, a vontat6kdt6l, az evezo lap6tok, villak 6s rtigzit6k, a vizmer6, a
cs6klya, a l6bpumpa, a turatrlska, a javit6k6szlet megl6te, illeszked6se,

- mrik6d6s pr6ba, felfuj6s-leereszt6s,

- mriszaki kialakitas 6s mdretek, tdmegek ellenSrz6se.

A nemmegfelel5re min6sitett term6keket az Elado t6rit6smentesen cser6li 6s ism6telten

felaj6nlja 6tv6telre, a I'ent leirt eljiiriisnak megfelel6en.

A megfelel6 term6kekr6l a HM VGH KMBBI kdpvisel<ije ki6llitja a Megfelel6s6gi
Igazok{st, melyet egyet6rtdse jel6iil a MH Logisaikai K6zpont k6pvisel6je is ell6t kdzjegy6vel.

A Megfelel6sdgi IgazoLis a benyujtand6 sz6mla mell6klete.

Amennyiben a teljesit6s hely6re t6rt6n6 sz6llitiis soriin brirmilyen, a term6kek min6s6gdt

befolyrlsol6 probl6ma meriilt fel, az alakulat k6pviseldje fenntartja azon jogdt, hogy
megvizsgiilja, 6s sziiksdg eset6n visszautasitsa a term6keket ffiggetleniil att6l, hogy a

term6keket a min6s6gi 6tv6telkor mar megvizsg6ltrik 6s megfelei6nek min6sitettek. A HM
VGH KMBBI k6pvisel6je 6ltal v6grehajtott ellen6rz6sek eredm6nyei nem mentesitik az Elad6t
a szerz6d6sben rcgzitett j6t ill6si vagy egy6b felel6ss6gei 6s kdtelezettsdgei al6l, bele6rtve az

Elad6 6ltal vdgzendo v6gellen6rzdsi vizsgiilatok v6grehajtdsAt is.

A term6keknek rendelkezniiik kell a Gyrirt6 6ltal kidllitott megfelel6s6gi nyil atkozallzl.

/r,, sr,,t n t \
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6. nfsza.lAxlau xdR:
cs6x.q,KMoroRoK BEszEnzEsB

A krivetelm6nyek a Magyar Honv6ds6g - mind hriborus mriveleteilol. mind nem hiiborus
mriveleteib6l (b6ke id6szak) ad6d6 - kiildnleges mriveleti, mriszaki felderitdsi, valamint
katasar6fav6delmi feladatainak megoldris6t biaosit6 felfujhat6 gumics6nakok mozgatrlsrit
biaosit6 cs6nakmotorra vonatkozik.

I. Altal6noskiivetelm6nyek

A beszerzdsre tervezett cs6nakmotor legyen alkalmas:

. a Honvddelmi Katasztr6fav6delmi Rendszer keret6ben jelentkez<i

irvizvdd,ekez6s soriin a vizi ment6si feladatok, vizi ment6szolgrllat ell6trlsara;
o az iavizvidekezds solin v6gzett brivifu:tev6kenys6g tiimogatiisilra;
o a katonai szervezetekn6l b6keid6szakban jelentkez6 k6pz6si feladatok

biaositasilra;
o vasirti, kdziti, vizi 6s l6gi sz6llitrlsra a hazai 6s a nerpzetkdzi elSiriisoknak

megfelel6en.
o a fenti feladatok vdgrehajtrisrira az eur6pai 6s

viszonyok kdz<itt, 6v- 6s napszakt6l ftiggetlentil;

A fentiekben megfogalmazott feladatok v6grehajtiisara m
teljes[lmdnyii cs6nakmotor keriiljrin beszerz6sre, amely mriszaki
meg az aLibbi kdvetelm6nyeknek:

meleg egovl meteorologral

A fentiekben megfogalmazott feladatok v6grehajtrisara min. egy
ilmdnyii cs6nakrnotor keriiljrin beszerz6sre, amely mriszaki technil
az alirbbi kdvetelm6nyeknek :

iitemli, min. 30 I
param6terei felelj

Teljesitm6ny Minimuf 30 LE (22,05 kW)

Srilv ma-x. 80 kg

Vez6rl6s karos, felhajthat6

Irinyvilt6 kapcsol6si lehet6s6gei el6re-iires-h6tra

Indit{s kdzi

Kiegrensrilyoz6 6s felhajt6 rendszer
Min. 4 fokozatu,

gazdugattyus (vagy hidpaulikus) rdsegit6ses

Uzernanyag rendszer elektron ikus befecskendezds

Gyrijt6berendez6s eldrtronikusan vez6relt

Haj t6miiszrlr (trieb/ldb) hossz 20" (508 mm)

Propeller alu 3 leveles

Uzemanyagtartily tipusa, tfirfogata
kiilttn6ll6, min. 20 litero pump6s vezetdkkel

szillitva

Kipufogti rendszer $ropelleren keresaiil

Hfit6s vizhtiteses

Biztonsig v6szle6llit6 rendszer csukl6ra szerelhet6

szrht

en
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Ery6b kiivetelm6nyek:

A cs6nakmotor kialakitasa tegye lehet6vd a billentett 6llapotban t6rt6n6 hasznrilatot,
navigii{iist sek6ly vizben.

A motor rendelkezzen ttlmeleged6st 6s olajnyom6st hgyel6 rendszerrel.

A motor felfogatdsa a motorral szerelhet6, felfujhat6 gumics6nak farlapjrlra oldhat6
rdgzit6ssel (fartdmasz- r6gzito csavarral) legyen megoldhat6, amely biztositja az risz6test piirok
fel- 6s lemdlhriz6sa sor6n a cs6nakmotorok gyors fel- 6s leszerelhet6s6g6t.

A kezelofeliileten vagy a gdp mris r6szein, ha feliratok sziiks6gesek, akkor azok magyar
nyelviiek legyenek.

C s6nakmotoronk 6fi az alabbi taftoz6kok keriiljenek k6szletez6sre:

kerekes motortart6 6llvriny (molnar kocsi tipusri) raktriri ulrolashoz,
motortakar6 pon).va,
szerszitm keszlet (a kzel6 dltal vdgrehajtandb karbantartdshoz, szervizeldshez

sz ksdges szerszdm kiszlet szerszdmos ldskiban elhelyene),

- tartaldk alkatr6sz kdszlet a motor 2 6ves iizemeltetd s6hez (csdnalonotoronunt
kiildn vlzhatlan, ldgmentesen zdrdd6, t lnyomds-szabdlyoz6 szeleppel elldtott
mfranyag csomagol| ldddban szdllitsa le a gdp 2 dvi zemeltetdsihez szilksdges,

I e gg', alrr ab b an me ghib ds o d6, fo 96. kttpd al katr d s z e ke t d s t ar t o zd ko kat ),
- I db tartaldk iizemanyag tatily, pumpris vezet6kkel (A tartaldk zemanyag

tartdly tdrfogatdban ds kialakitdsdban megegtezd legten a motorhoz szdllitandd
tizemqnyag tqrtdllyal, (min 20 liter),
2 db tartal6k haj6csavar.

A cs6nakmotorokaak 6s a tartoz6kainak gyriri rijnak kell lenniiik.

A cs6nakmotorok a fentiekben felsorolt k6szletezetts6ggel kertljenek leszillit6sra ds

rendelkezniiik kell a gyrirt6 6ltal kirlllitott megfelel6sdgi nyilatkozattal.

Az Elad6 az 1993. 6vi XCIII. tdrv6ny 42.$. b) lapjan hatirozza meg az eszkdz
hasmrilat6b6l ad6d6 r'esz6lyforrisok elleni v6dtifelszerel6seket.

A cs6nakmotorral egyiitt keriiljenek lesz6llit6sra az eszkoz biztons6gos iizemeltet6s6hez

sztiks6ges munkavddelmi felszerel6sek 2 fo rdsz6re (ha szilksdgesek).

A motorra vonatkoz6an adja meg az itzembernlxtirs krilts6geit, mely minimiilisan az

alribbiakat tafialmazza'. K6telez6en eloirt szervizek itzem6riit. a szervizhez kdtdtt
anyagkdlts6get, munka6ra sziiks6gletet, 6s dijat.

A cs6nakmotor rendelkezzen CE megfelel<is6ggel, melynek igazolfsfua nyrijtsa be az ezt
igazol6 okmriny miisolatiit. A CE megfelel6s6gi igazol6st a szerzod5s teljesitdsekor az
eszkozzel egytitt kell 6tadni.

Dzembenntartisi adatszotgfltatdsi zrirad6k teljesit6s6hez sziiks6ges adatok:

Ajrinlattev6 vrillalja, a szerz<id6s teljesit6s6vel egyid6ben, az iitala szrillitott term6ke
vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasit6s szerinti adatok, dokumentrici6k megadrisrit.

Az eszktiziikkel eryiitt az al6bbi okmdnyok keriiljenek dtadisra (eszkiizdnk6nt):

- A magyarorsz6gi elSiriisoknak
dokumentum;

6s jogszab6lyoknak val6 megfeleltis6get igazol6

- Abres alkatr6sz katal6gus (1 pld. elektronikus form6ban, ds

nyomtatott form6ban)
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- Magyar nyelvri kezeldsi, karbantartrlsi 6s tiiroliisi utasitris (1 pld. elektronikus
formiiban, ds eszkdz6nk6nt 1 pld. nyomtatott formriban)

- CE megfelelcis6get bizonyit6 okmrinyok mrisolata.

A cs6nakmotorokhoz k6szitett kezel6si,
nyetven tartalmazza az al6bbiakat:

karbantartdsi 6s tfroidsi utasitis maryar

miiszaki leiriist 6s iizemeltet6si utasitest;

- utasitast a technikai kiszolgrikisok, a hibaelhdritdsoh ds a kezelo iiltal
elv6gezhet6 kisj avitiisok v6grehaj tiisiira;

- szrillitrisi rendszab6lyokat;

- garanci6lis javit6sok rendj6t;
tiirolasi szabiilyokal;

- az eszkdz iizemeltet6se soriin betartand6 biaonsrigi rendszabrilyokat a 1012016.
(IV. 5.) NGM rendelet 22-24 $-ai szerint, valamint a 1993. 6vi XCIII. tdrv6ny
42. $. b) pontj a alapj rin meghatarozott fel szerel6sek alkalm{z6srit.

- az esetlegesen sziiks6ges munkavddelmi felszereldsek vddOlmi fokozat 6t igazolo
dokumentum masolata. 

i

Az eszkdz megfelel6sdgdt igazo16 dokumentumok mrisolatf .

Felk6szit6s:

Az Elad6 vrillalja a beszerzdsi eljrfris rdszekdnt a cs6nakmotort kczel<i dllomdny (8 f<i)

elmdleti ds gyakorlati felk6szit6sdt az eszkozdk kezel6sdre, technit{ai kiszolgiildsdra ds

csapatszinten v6grehajtand6 javilisira 2 nap (naponta 6 6ra) id6tartamban.

A felk6szit6s az Elad6 riltal a szerzrid6s v6gteljesitdsi hari,rid
dsszerillitott. 6s a MH Logisaikai K<izpont haditechnikai f<indk (MH
j6vahagyott tematika alapjin. az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett
levezetdsre. a szrlllitand6 term6k szrillitristit kdveto I h6napon beliil.

A sz6mla benyrijtesanak felt6tele a felkeszitds megtartiisa.

Aw6teli kdvetelm6nyek:

A min6sdqi 6rv6teli feladatok szabdlyai

A cs6nakmotoroknak 6s a tartoz6kaiknak gyriri rij nak kell lenniiik.

A Magyar Honv6ds6g reszere. beszerzesre tervezett eszkdz6knek ki kell el6giteniiik a

fentiekben felsorolt miiszaki k6vetelm6nyeket ds rendelkezniiik ketl a Gy6rt6 dltal ki6llitott
megfelel6s6gi nyilatkozatlal.

Az Elad6 csak a szerzoddsnek 6s a miiszaki kdvetelm6nyeknek minden szempontb6l
megfelelti term6ket ajrinlhat fel min6s6gi 6tv6telre. Az Elad6 a terveLet etvdteli feladatok
id6pontja el6tt minimum 20 nappal ajrinlja fel a gumics6nakokat ds taaqz6kaikat a HM VGH
fMSSi rdsz6re iitvdtelre a ,.Felajrinkis HM VGH KMBBI 6tvdtelre" fomt[nyomtatv6nyon.

Az Elad6 biaositsa a min6s6gi ritv6teli feladatok vdgrehajtaset a telephely6n vagy
egyeztessen a MH ARB k6pvisel6j6vel, hogy a beszrillitiis helyszin6n tci(dnhessen a minosdgi
iitv6tel.

4je el6tt 30 nappal -
{x. urecnNrl atrat

idripontban keriilj<in

A min6s6gi iitv6tel soriin a Vevo t6rit6smentesen biztositsa a
ellen5rzdsi tevdkenys6g megszervez6sdt, 6s minden ahhoz sztiks6ges es;

minSs6gi 6tv6tel krilts6geit az Elad6 viseli.

65

$eldp6st, a sziiks6ges
.*oa ds munkaer6t. A

/{;'/-)



Az Elad6 kdteles a Vev6, a HM VGH KMBBI 6s egyidejiileg a MH Logisztikai Ktizpont
tudom6siira hozni minden - 6ltala ismert - a szerzrid6s teljesit6se soriin esetlegesen felmeriilt
kiiriilmdny.t, mely a lesz6llitott term6kek megfelel6s6gdt befolyasolhatja.

Az Elad6 a termdkek magyar nyelvri kezel6si utasitiisrinak egy-egy p6ldany6t biaositsa, a

mriszaki kdvetelm6ny ekben meghatdrozott darabsziimon feliil, a HM VGH KMBBI r6sz6re a
minris6gi iitv6telkor, ezek a p6ld6nyok a HM irattrir6ba keriilnek, meg6rz6sre.

A term6k meefelel6s6s6nek vizse6lata

Az itwltel sordn a bizotts6g ellen6rzi a term6k tipusrit, teljessdg6t, 6psdg6t, gy6rt6si

idej dt, csomagol irsitt, az eloirt okmrinyok megl €tet , az esTkdz miikdd6k6pess6g6t, stb., valamint
ellen6rzi a kodifikricitis adatszolgrlltatils megl6t6t.

A term6kek megfelelos6g6nek vizsgrllatilt a 600-312016 nyilvantartAsi sz6mri miiszaki
kdvetelm6ny 6s a szerz6d6s el6ir6sai alapjrin kell v6grehajtani. A vizsgiilatot a HM VGH
KMBBI 6s a MH Logisztikai Kdzpont k6pviselSib6l 6116 bizotts6g hajtja v6gre. Az dsszes

darabon ellen6rz6sre keriil :

- az eszk6z<ik adattribl6jan 6s dokumenuici6j6ban (miibizonylat, gy6rt6i
megfelel6s6gi nyilatkozat, stb.) szerepl6 gyrirtrisi id6 (a felaj6'nl6s 6s a gy6rtris kda
52 h6tn6l tdbb nem telhet el),

- a 212000. (VII. 26.) KdViM rendelet 1. melldklet6nek B r6sz 1 .l.pontja szerinti
adattiibla,

- az el6irt dokumentiici6 (CE jeltil6s, Kezel6si- 6s karbantartrisi utasitas),

- a motortart6-rillvanyok kialakitrlsa, motortiiroliisi 6s mozgauisi funkci6ja,

- a motortaliar6 ponyvrik kialakitdsa,

- a szerczarn 6s a tartal6k alkatr6sz k6szletek csomagoliisa, tipushoz val6
alkalmazhat6s6ga,

- az alkatr6sz csomagol6 l6drik megfelel<is6ge,

- a tartal6k iizemanyag tart6lyok tipushoz val6 alkalmazhat6siiga,

- tartal6k haj6csavarok tipushoz va16 alkalmazhat6s6ga,

- munkav6delmi felszereldsek kdt f6 r6sz6re.

- miik6d6s pr6ba,

- mriszaki kialakitds 6s mdretek, tiimegek ellen6rz6se.

A nemmegfelelore min6sitett term6keket az Eladb t6ritdsmentesen cser6li 6s ism6telten
felaj6nlja 6w6telre, a t'ent leirt eljrlnlsnak megfelel6en.

A megfelel6 term6kekr6l a HM VGH KMBBI kdpvisel6je kidllitja a Megfelel<isdgi
Igazokist, melyet egyet6rt6se jei6iil a MH Logisaikai Kdzpont k6pvisel6je is ellit k6zjegy6vel.
A Megfelel6s6gi Igazolds a benyfjtand6 sziirnla mell6klete.

Amennyiben a teljesitds hely6re tdrtdn6 sz6llit6s sorrin bri,rmilyen, a term6kek min<is6g6t
befoly6sol6 probl6ma meriilt fel, az alaktlat k6pvisel6je fenntartja azon jogrlt, hogy
megvizsgd,lja, 6s sziiks6g eset6n visszautasitsa a term6keket ffiggetleniil att6l, hogy a

term6keket a min<isdgi ritv6telkor mar megvizsgiiltiik 6s megfelel<inek min6sitett6k.

A HM VGH KMBBI k6pvisel6je riltal v6grehajtott ellen6rz6sek eredm6nyei nem
mentesitik az Eladot a szerz6d6sben rogzitet j6tdllasi vagy egy6b felel6ss6gei 6s

k6telezeus6gei al6l, beledrtve az Elad6 riltal vdgzend6 v6gellen<irzdsi vizsg6latok v6grehajt6s6t
is.
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7. nfsza.lAnletl xOR:
x0znpos rpunsirufxv0 uxtvrnzAls vritszaxt r6louuxx,q,cf,p
snszBRzEsr

I. Atta16noskiivetelm6nyek

A beszerz6sre
legyen alkalmas:

. a Honvddelmi Katasar6fav6delmi Rendszer keret6ben jelentkez6

6rvizv6dekezds sor6n jelentkezo ftrldmunkak (tdlt6s megerosit6s. rirokriLsris, stb.),
valamint rakodiisi 6s talajfurrisi feladatok v6grehajt6srlLra;

o a katonai szervezetekndl b6keidoszakban jelentkez6 kik6pz6si feladatok
vdgzds6re;

o vasuti, kozuti, vizi 6s ldgi szrillitrisra a hazai 6s a nemzetkd,zi el<iir6soknak

megfeleloen:
o munkavdgz6sre az eur6pai 6s meleg dgrivi meteorol6giai viszonyok k<izdtt, dv-

6s napszakt6l, illewe idoj6rdsi sz6ls<is6gekt<il, csapad6kt6l ftiggetlentil;
o a Magyar Honv6ds6gn6l rendszeresitett iizemanyaggal tdrtino iizemel6sre

jelenttii, (maximum 10%-os) teljesitmdnycsdkken6s n6lkiiI

II. Mfi szaki, technikai kiivetelm6nyek

tervezett k6zepes teljesitm6nyii univerz6lis mliszaki ftildmunkagdp

univerzdlis miiszaki ftildmunkag6p az alfibbi k6szletez6sselA k6zepes teljesitmdnyri
keriilj iin lesz6llitrisra:

Motor:
. min.

- Alapgdp,

- 4xl homlokrakod6 kanril,

- 6rokris6 kanal.
rakod6villa,

- hidraulikus bont6kalap6cs+szerszAmok,

- hidraulikus frir6berendezds + Iirr6szd,rak,

- Szersziirn kdszlet,

- Tartaldk alkatrdsz kdszlet,

- Eloirt okm6nyok.

Alapg6p:

A kdzepes teljesitmdnyri univerzilis mriszaki ftildmunkagdf, miiszaki technikai
param6terei feleljenek meg az al6bbi kcivetelmdnyeknek:

74 kW teljesitrn6nyri, vizhiitdses, dizel iizemri legyen,
o min. EURO Stage III/B/TIER 4i el6ir6soknak megfelel6 emisszi6s ds

zajkibocsdt6si 6rt6kekkel rendelkezzen,
o A motomak megbizhat6an indulnia kell -25 0C 6s +40 0C ktimyezeti

hom6rs6kletek k6z6tt 6s sziiks6ghelyzetben a hiit6rendszer vizzel is feltdltheto
legyen,

o Piirhuzamos vizhiit<ivel, a hiit6folyaddk h6foka ffiggr'dnydben szakaszosan

mrikddtetett hiit<iventill6torral rendelkezzen,
o Gondozdsmentes akkumulatora (min. 120 Ah) legyen,
. Motorhiizteto teljesen kinyithato legyen,
o Sziraz ldgszriro eltdm6d6s jelz<ivel rendelkezzen,
. Uzemanyagsziiro bedpiteft vizlev6laszt6val kertiljcin kidpit6sre.
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Az Uzemanyagtaniiy zAro sapkrija. vagy az izernarryag betdlt<inyiftis zffiedele
biaons6gi zirszerkezefiel elliiton legyen,

Inditrls: Elektromos motorral tcirt6njen ds rendelkezzen ffilke el6fiit6 leveg6
rendszenel,
Sebessig: min.38 km/6ra legyen.

az aldbbi felszerelts6ggel rendelkezzen, illetve az aldbbi kdvetelm6nyeknek

L6gkondicionril6 berendezds,
Kdzfti vikigitris,
Belso vil6git6s,
Srirga villo96 a fiilke tetejdn elhelyezve,
Kiilso visszapillant6 tiikdk,
Belso visszapillant6 tiikok,
ROPSiFOPS kialakitdst flilke, fiitdssel 6s szellciz6ssel,

Fr.itheto sz6lv6d6,
All ithatO kormrinyoszlop,
AtlittratO vezet6iil6s biaons6gi dvvel,
Mellso 6s hets6 ablaktdrl6 6s ablakmos6 berendez6s.

Belso trlrol6 rekesz,

PohA,rtart6,

Napellenz6,
Aut6nidi6.
Gdzpeddl 6s k6zi grizkar.

Kiirt.
Deluxe kivitelii, pneumatikus rug6ziisri fiiggesaett til6s,

mr.iholdas rillapotfigyel6 rendszer,

Mellso 6s hets6 munkal6mp6k a munkaszervek megvil:igitrisiira, amely djszakai
munkavdgz6s est6n biZositsa a kezel<i resz|re az el<iiriisoknak megfelelo
fdnyerot.
A kezelti szervek tgy keriiljenek elhelyezdsre, hogy an a kezelo kdnyelmesen
eld{e az iitdsb6l.
A ffilke kialakitrisa biztositsa a kezel6 szirtira a megfelel6 kiletAst a

munkaszervre, illetve a munkateriiletre. Cs6kkentse a kezel6re es<i vibriici6t,
valamint a zajterhel6st. A fiilk6n beliil a zajterhel6s ne haladja meg a 80 dB+.
A kezel6fiilkdben alakitsanak ki helyet a ti2olt6 kdsziil6k (PATRIK)
felfogatiisiira. A trizolt6 k6sziil6ket a Magyar Honv6ds6g biztositja.
Kdvetelmeny a vezet6flilke kulcsos ziirhat6siiga ds a fi.ilkdn kiviilre felsorolt
anyagok biaonsiigos elzeirhat6siiga.
A fiilk6ben minimflisan az aldbbi mfiszerek legrenek elhelyezve, melyek
elhelyezdse biztositott legyen a kiils6 mechanikai behatrisok ds a szrlLnddkos

rongdliisok ellen:
- Hajt6mii olajh6m6rs6klet
-. Osszkerdk-hajtiis bekapcsoliisa

- Uzemanyag szintje,
- Hitelesitett tizem6ra szAmlilo
- Ekimelegit6s,
- Motor fordulatszirn,

Motor hiitriviz h6mdrsdklet.

- L'gszitro eltdm6d6s.
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- Motor olajnyomiis,

- Kormiinyziisi iizemm6d, ker6k egyenesbe 6llit6s
. A g6ppel egyiitt keriiljiin leszdLllitiisra egy darab egdszs6giigyi doboz, melyet a

fiilkdben kell elhelyezni.

A ftildmunkag6p er66tviteli berendez6se Full POWER SHIFI rendszert automata

nyomat6kvdlt6 legyen.

A fiildmunkag6p fut6mffve az elibbi kiivetelm6nyeknek feleljen meg:

o N6gyker6k-hajtas,
o 0nzrir6 differeci6lmri mindk6t tengelyen,
o Osszkerdk-korm6nyzas (3 iizemm6d) elektronikus ker6k egyenesbe rLllitrissal,

o Kdzimrikddtet6sri hajt6mri sz6tkapcsoliis,
. Hidraulikusanmflkddtetett f6kendszer (trircsaf6k),
. A gdpet a meghibiisodiis eset6n tdrtdn6 vontat6s biaositasiira el kell l6tni

vontatiisi pontokkal, 6s biaositani kell a korm6nyzris lehetds6g6t.
o Srirv6d6k az els6 kerekekre,
o Ktils6, zitrhat6 szerszirnos doboz,
r 4 db azonos m6refli 16.9 x 28 gumiabroncsok.

Hidraulika rendszere az akibbi kiivetelm6nyeknek feleljen deg, illetve az aldbbi
ki6pit6ssel rendelkezzen:

. Load sensing hidraulika rendszer, valtoz6 szallitasf axi6l duganyus szivatryri.
o A kitalpal6 l6bak PPC szervo vez6rldse,
o PPC reteszel6 kapcsol6,
. Kalapdcs 6s k6tirrinyu hidraulika kdr.
r kdziszerszdmhidraulikak6r,
. Min. szillitdsi sebess6g: 145 l/perc
. Kiegdszit6 els6 seg6d hidraulika krir

Ery6b kiiveteln6nyek:

A kiviilre elhelyezett viligit6-, jelzo berendez6seket v6deni kell, vagy tgy kell
elhelyezni, hogy a mechanikus behatiisok ellen (csapdd6 dg, rdl6pi$, jdgterhel1s) vedve
legyenek

A k6zepes teljesitm6nyri univerziilis miiszaki ftildmunkag6p ktils$ burkolat6nak fest6se

6s a karossz6ria elemek, legal6bb 5 6vig ellen6lljanak az id6jrirris kd,rosito hat6sainak.

A kdzepes teljesitmdnyti univerzilis miiszaki ftildmunkagep 6s tartoz6kai ne

ig6nyeljenek fedeu tarol6szinn6l jobb tarolisi kdriilmdnyeket 6s tegydk fehet6v6 a rdvid idejri
(1-5 h6nap), a tart6s (0,5-1 dv) 6s a hosszti id6tartamt (2-3 6v) tdrol6st a gyrirt6 altal megadott

trirolasi technol6girik segits6g6vel.

A kdzepes teljesitm6nyii univerziilis miiszaki ftildmunkag6pet el kell ldtni a 14312006.

(HK 2/2007) HM utasit6s 3. 6s 4. sziirnri melldkleteiben szereplo feliralokkal 6s jel6ldsekkel.
(Az utasitdst az MH LK HTECHNF igdny eset6n biaositja.)sltast az M-Lt Lls. tl l -LUrrNT lgeny eseren DrztoslrJa.)

A k6zepes teljesitm6nyii univerz6lis miiszaki ftildmunkag6p. ha feliratok sziiksegesek.

akkor azok magyar nyelvriek legyenek.
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A kdzepes teijesitm6nyri univerziiLlis mriszaki ftildmunkag6p szerkezeti egys6geinek
konstrukci6s kialakitrisa 6s elhelyez6siik biztositsa a gyors hiba-megdllapitast, a t6bori
ktirtlm6nyek kdzdtti napi karbantartiist 6s a kis idor6forditast igdnyl6 javitrlst.

A kdzepes teljesitm6nyri univerziilis mriszaki fiJldmunkag6ppel egyiitt keriiljdn
leszdllitasra a kezel6 riltal vdgrehajthat6 kisjavitrlsokhoz, g6pkarbantart6shoz sziiks6ges
szerszimk6szlet, melyet a gdpen kell elhelyezni.

Ktildn vizhatlan, pormentes trilnyom6s szabiiyz6 szeleppel elliitott mrianyag l6dri(k)ban
(Pelicase) keriiljiin leszrillitrisra a gdp 2 evi, vagy 3 000 iizem6ra iizemeltet6sdhez sziiksdges,
leggyakrabban meghibdsod6, fogy6, kop6 alkatr6szei ds tartoz6kai (izz6k6szlet, biaositdk,
sztir6k, 6kszijak, stb.).

Az Elad6 az 1993. 6vi XCIII. trirv6ny 42.$. b) alapjan hattuozza meg az eszkdz
hasznrilat6b6l ad6d6 vesz6lyforriisok elleni v6d6felszerel6seket. A kdzepes teljesitmdnyri
univerzrllis miiszaki ftildmunkag6ppel egyiitt keriiljenek lesz6llitrisra az eszkdz biztonsiigos
iizemeltet6s6hez sziiks6ges munkav6delmi felszerel6sek 2 f<i r6sz6re (ha szill<sdgesek).

A g6p rendelkezzen CE megfelel6s6ggel, melynek igazokisara nyrljtsa be az ezt igazol6
okmriny miisolatat. A CE megfelei6s6gi igazolist a szerzodes teljesit6sekor az eszkozzel egyitt
kell 6tadni.

Munkaszervek:

1. Homlokrakod6 munkaszerv az al{bbi ktivetelm6nyeknek feleljen meg, illetve az alibbi
ki6pit6ssel rendelkezzen :

o Szervo vezdrl6sii PPC vez6rl6karok,
r Biztonsrigi ruddal rendelkezzen a szerel{s biztonsiiga 6rdek6ben a g6m

kitiirnasztasilra,
. Vizszintes kanii{vezet6s,
o 4x1 rendszerti nyithat6 homlokakod6 kanril (min. 1,03 m3),
o min. rakodrisi magass6g: 2.800 mm,
. raklapvilla minim6lis emeldsi magassrig: 3200 mm,
o Emel6si kapacit6s max magassiigon: min. 3800 daN,
o Munkaszerv szdless6ge min. 2400 mm,
o gyorscsatlakoz6smunkaszervcsere,
o kanril stabiliz6tor rendszer,
o seg6d hidraulika kdr6k (pl.:lebegds funkci6),
o kieg6szit<i els<i seg6d hidraulika kdr.

Kotr6 szerel6k:
o Szervo vez6rl6sri PPC vez6rl6karok,
o Elektro-hidraulikus kotr6 g6mreteszel6s,
. Kotr6 szerel6k elfordulils elleni biaositasa sziillit6skor
. Elektro-hidraulikus kotr6 oldaltol6s reteszel6s
r Biztons6gi szelepek: gdm, kar 6s tulterhel6s-jelz<i kdsziil6k
o Hidraulikuscsillapitris,
e kalapiics hidraulika k6r,
o k6titinyri seg6dhidraulika kdr a fur6berendez6shez,
o teleszk6pos kaniiLlszrt,
. kan6l szdlessdge max. 600 mm legyen,
o kan6l kapacit6sa: min.0,17 m3



. As6si mdlys6g behrlzva.ikitolva: min. 4300/5500 mm,
o max. iisasi magassrig behrizva./kitolva: min. 5650/6550 mm,
. rakodrlsi magassiig behrizva/kitolva: 4050/5000 mm,
o Kaniil felszakit6 ereje: min. 5.980 daN,
o Kotr6szerel6k oldalmozgiisa mindkdt irrinyba: min. 580 m{n,

3. Hidraulikusbont6kalapics

Rakod6villa

. Teherbiriisa min. 2 tonna legyen.
o Villahossz min. 1200 mm, a villak sz6lessdge mi

rendelkezzen.
. A rakod6villa gyorscsatlakoz6val csatlakoztathat6 legyen { g6phez.

5, Hidraulikus fiir6berendez6s + frir6sz6rak:

A meghajt6 hidromotor kdzepesen k6tdtt talaj ban
kifur6srihoz sziiksdges teljesitm6nnyel rendelkezzen.
A fur6berendez6s legyen alkalmas min. 2 m m6ly furat
m6retri flrr6szarakkal, illetve hosszabbit6 szrlLrral:

- 4 db ffu6szin (min. 200 mm; 300 mm; 380 450 mm) cserdlhet6
v6g6 6lekkel.

- amennyiben sziiksdges a

hosszabbit6 sziirat.

o A hidraulikus bont6kalapiics min. 1 db lapos 6s 1 db hegyes tiisk6vel keriilj6n
lesz6llitrisra.

o A bont6kalap6cs 900 J iitdsi energirlval rendelkezzet
. Ut6ssziim:380-900/perc,
. Uzemi nyomris 100-140 bar

f,rr6berendez6shez

100 mm m6rettel

mm fi,uat

al6bbi

1db

hin. 900

tJzembenntartisi adatszolg{ltat{si z{rad6k teljesit6s6hez sziiks6ges adatok:

Ajrlnlattev6 vrillalja, a szerzod6s teljesit6s6vel egyid6ben, az iilala sziilliton term6kre
vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasitds szerinti adatok, dokumentadi6k megadiis6t.

Az eszkdzzel eryiitt az atdbbi okminyok ker jenek itadisra:

- A magyarorszrigi el6irasoknak ds jogszabrilyoknak val6 nregfelel6s6get igazol6
dokumentum;

- Abrris alkatrdsz katal6gus (1 pld. elektronikus formriban. {s eszk<izi;nkdnt 1 pld.
nyomtatott form6ban);

- Magyar nyelvri kezel6si, karbantart6si 6s tarolisi utasiteb (l pld. elektronikus
formriban, 6s eszkdzdnk6nt 1 pld. nyomtatott formriban);
Munkav6delmi kockdzat 6rt6kel6si dokumentum.

A kotr6 rakod6g6phez k6szitett kezel6si, karbantart:isi 6s trirdlisi utasitiis magyar
nyelven tartalmaz za az alirbbi akal:1'almazza az al bbtakal'.

- mriszaki leir6st 6s iizemeltet6si utasitast;

- utasitiist a technikai kiszolg6l6sok, a hibaelhririt6sok 6s a
elv6gezhet<i kisjavitiisok v6grehajtasdra;

- vasriti, koziti, vizi 6s l6gi sz6llit6si rendszab6lyokat;
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- garanci6lis javitrisok rendj6t;

- tdroldsi szabdlyokat:

- az eszkt)z tizemeltetdse soran betartandd biztonsdgi rendszabdlyokat a 10/2016.
(lV 5.) NGM rendelet 22-24 $-ai szerinl, valamint a 1993. ivi XCIII. rcn,iny
1 2. $. b.) p o n tj a al apj dn m e ghat aroz o tt fel s ze re I d s e k al kal maz ds tit.

- az esetlegesen sztiksiges munkavidelmi felszerel4sek vddelmi fokozatdt igazol'
dokumentum mdsolata.

- az eszkoz megfelel<is6g6t igazol6 dokumentumok m6solata.

Egr6b specifikici6k a beszerz6si eljd16s lefolytatisdhoz:

Felk6szit6s: Az Elad6 viilalja 4 f6 g6pkezel6 elm6leti 6s gyakorlati felkdszitds6t 3 nap

(naponta 6 6ra) id6tartamban a kdzepes teljesitmdnlri univerz6lis mtiszaki ftildmunkag6pek
kezel6sdre, kalbantartiisiira 6s csapatszinten v6gehajtand6 javittisfua.

A felk6szitds az Elado iital - a szerz6d6s v6gleljesit6si hatrirideje el6tt 30 nappal -
Ssszeiillitott, 6s a MH Logisztikai Kdzpont haditechnikai f6ndk (MH LK, HTECHNF) 6ltal
j6vahagyott tematika alapjin, az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett id6pontban kertiljdn
levezet6sre, a sz6llitand6 termdk szillitrisat kdvet6 I h6napon beliil.

A szrimla benlujtasdnak feltdtele a felk6szit6s megtartAsa.

Atv6teli kiivetelm6nyek:

A min6s6si iitv6teli feladatok szabdlvai

Az Elad6 csali a szerz6d6snek 6s a mriszaki k<ivetelm6nyeknek minden szempontb6l
megfelelS termdket ajrinlhat fel min6sdgi etvdtelre. Az Elad6 a leNezet Stvdteli feladatok
id6pontja el6tt minimum 20 nappal aj6nlja fel a munkag6peket 6s tartoz6kaikat a HM VGH
KMBBI r6sz6re iitv6telre a .,Felaj6nlis HM VGH KMBBI dtvdtelre" formanyomtatviinyon.

A kdzepes teljesitm6nyri univerzillis mriszaki fiildmunkag6peknek 6s a tartozdkainak
gyriri rijnak kell lenniiik.

A kdzepes teljesitm6nyri univerzilis mriszaki ftildmunkag6pek feleljenek meg a

fentiekben felsorolt miiszaki krivetelm6nyeknek 6s rendelkezniiik kell a Gy6rt6 6ltal ki6llitott
megfelel6s6 gi nyilatkozattal.

Az Elad6 biztositsa a min6s6gi ritv6teli feladatok v6grehajtrisdt a telephely6n vagy
egyeztessen a MH ARB k6pvisel6j6vel, hogy a beszSllit6s helyszindn tdrt6nhessen a min6s6gi
6tv6tel.

A min6s6gi iifi.6tel soriin az Elad6 tdrit6smentesen biztositsa a bel6p6st, a sziiksdges
ellen6rz6si tevdkenys6g megszervezds6t, 6s minden ahhoz sziiks6ges eszkcia 6s munkaer6t. A
min6s6gi riwdtel kdlts6geit az Elad6 viseli.

Az Elad6 kdteles a Vev<i, a HM VGH KMBBI 6s egyidejiileg a MH Logisztikai
Kdzpont tudomrisrira homi minden - dltala ismert - a szerz<id6s teljesit6se soriin esetlegesen
felmeriilt kdriilm6nlt, mely a lesz6llitott termdkek megfelel6s6g6t befoly6solhatja. Az Elad6 a
term6kek magyar nyelvii kezel6si utasitiisiinak egy-egy p6ldrlnyrit biztositsa, a mtiszaki
kdvetelm6nyekben meghatiirozott darabsz6mon feliil, a HM VGH KMBBI rlszdre a min6s6gi
6tvetekor, ezek a p6ldrlnyok a HM irattrirriba keriilnek, megorz6sre.

A term6k meeielel6s6e6nek vizssalata

Az fitvetel sor6n a bizottsiig ellen6rzi a term6k tipusrlt, teljess6g6t,
idej6t, csomagol6sitt, az eloirt okmiinyok megl6t6t, az eszkoz mrikcid6k6pess6gdt,
ellen<irzi a kodifi krici6s adatszolg6ltatiis megldtdt.
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A termdkek megfelel6s6g6nek vizsgiilatilt a mr.iszaki kdvetelmdny 6s a szerz<id6s

ekiirrisai alapjan ketl vdgrehajtani. A vizsgelatot a HM VGH KMBBI 6s a MH Logisztikai
K6zpont k6pvisel6ib6l ell6 bizotts6g hajtja v6gre. Az dsszes darabon ellen6rzdsre keriil:

- az eszkozijlk adattabl|jan 6s dokumentdci6j6ban (mtibizonylat. gyrirt6i megfelel6sdgi

nyilatkozat, stb.) szerepl6 gyrirtdsi id6 (a felajrinlis es a gydrt{s kda 26 hetndl t<tbb

nem telhet el).

- az el6irt dokumentdci6 (CE jel6l6s, Kezeldsi- ds karbantartdsi utasitiis.l,

- az eszkdzrik feltdltdtts6ge a sziiks6ges kenti-, hiitti- 6s munkafolyad6kokkal.

- a munkagdpek fiilk6ben m6rt zajszintje (m6r6s vagy
munkav6delmi vizsgiiat jegyzokdnyve),

- munkavddelmi felszerel6sek kdt f6 r6sz6re,

- a szerszamzal meglete, illeszkeddse,

- iizemeltet6shez sziiks6ges alkatr6szek vizhatlan, pormentes

szeleppel ell6tott miianyag ftidd(k)ban (Pelicase),

mdrdsi jegyzokdnyv,

- a szrillitott tartozdkok (homlokrakod6 munkaszerv, kotr6
bont6kalapiics, rakod6villa, hidraulikus lhr6berendez6s ds ftr
mr1krid6s pr6brlval,

- mriszaki kialakitris ds m6retek, tdmegek ellen6rzdse,

trilnyom6s szabdlyzo

szerel6k. hidraulikus
bszi,rak) i lleszked6se.

- leliratok nyelve.

- a 14312006. (HK 2l2OO7) HM utasitiis 3. 6s 4. szrimri mdll6kleteiben szerepl6

feliratok 6s jel6l6sek,

- az eloirt szin.

A nemmegfelel<ire min6sitett termdkeket az Elad6 terit6smentes(n cserdli vagy javitja
6s ism6telten felaj6nlja iitvdtelre. a fent leirt eljrirasnak megfelel6en.

A megfeleki termdkekrol a HM VGH KMBBI k6pvisel6je a a Megfeleliisdgi
Igazoldst, melyet egyetdrtdse jeldiil a MH Logisztikai Kdzpont
A Megfelekisdgi IgazoLis a benyrijtand6 szrirnla melldklete.

is ell6t k6zjegy6vel.

Amennyiben a teljesitds helydre trirt6n6 sz6llit6s sor6n brirmilyen. p term6kek minosdg6t

befoly6sol6 probl6ma meriilt fel, az alakulat kdpviselSje azon jogiit. hogy
eniil att6l, hogy amegvizsgiilja, 6s sziiks6g eset6n visszautasitsa a term6keket

term6keket a min<is6gi iitv6telkor mar megvizsgiiltilk ds megfelel6nek minositett6k.

A HM VGH KMBBI k6pvisel6je dltal vdgrehajtott ellen6rziSek eredmdnyei nem

mentesitik az Elad6t a szerz6d6sben rdgzitett j6tdlkisi vagy egfidb felel<iss6gei 6s

kdtelezetts6gei al6l, bele6rtve az Elad6 iiltal v6gzendo v6gellen<irz6si viz$grilatok v6gehajtas6t

ls.
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8. Rf,szalAxr,en xOR:
lrexr6vrnr-r,fxv fs rrBxr6cvunu sBszrRZBsB

A Magyar Honv6dsdg reszdre beszerzdsre tervezett ,.Katasztr6fovtdelmi m szaki-
technikai szokonyagok" (mentrigyiirii 6s ment6mell6ny) feleljen meg az aldbbiakban
megfogalmazott mtiszaki kcivetelmdnyeknek:

Ment6eviirii:

- M6rete: Bels6 m6rete: 436 mm
Kiils6 m6rete: 750 mm

- Anyaga: kiviil polietildn, beliilr<il poliureuin hab, amely a felhajt6er6t biaositja.
- Srilya: 2,5-4kg kdzdtt legyen.

- Szine: narancssdrga,f6ny.visszaver6szalaggal.

- A ment6gyririin kdrbe kapaszkod6 kdt6lzettel rendelkezzen (O min.8 mm, fehdr
szinri)

- Minden ment<igyrini kertiljcin elliitiisra egy min. 8 m hosszrl perlon kdt6l (O min. 8

mm, feltsz6 kdtdl)

Fehisz6 kiit6l:

- Osszet6tele: polipropil6n/poli6szter mag, polipropil6n kdpeny

- Szine: feh6r (piros vagy fekete keresZcsikokkal)

- Kis faj sil1u, savakkal, rozsdrisodiissal szemben j6 ellenrill6sri, nagy
szakit6szikirds6gri.

Hivatalos ment<i eszk<iz, amelyhez a sztiks6ges min6sitci okmdny kertiljcin iitadiisra.

Ment6mell6nv:

- Ment6mell6ny 90+ kg m6retii legyen;

- A ment6mell6ny feleljen meg az MSZ EN ISO 12402-4:2006/41:2010 Egy6ni
lebegtet<i es;d<<izdk. 4. r6sz: Ment6mell6nyek, 100-as teljesitm6nyszint. Biztonsrigi
kdvetelmdnyek. 1. m6dositds (lSO 12402-4:2006/Amd 1:2010) szabviiny el6irrisainak.

- Teljes 6rt6kii mell6ny formrijri legyen, rendelkezzen galldnal;

- A felhajt6er6 a mellkasi r6szen 6s a gall6mril koncentriil6djon;

- Allithat6 hevedenel legyen elliitva;

- Mellb6s6g:113- 145 cm k<iz<itt rillithat6 legyen;

- Ldbkiiz6p heveder rendelkezzen a felcsriszis ellen;

- Szine: narancssiirga;

- V iz.aszit6 blteldkanyag;

- min. 100 cm2 f6nyvisszavero csik a galldron;

- Felhajt6ero: min. 165 N legyen:

- A melldnyen kcinnyen el6rhet6 helyen be6pitett sippal rendelkezzen.

- A ment6mell6ny ritlitsz6 lehegesztett f6lia csomagolisban kertiljrin leszillitrisra,
amelyen beliil keriitjrin elhelyezdsre ment<imelldnyen kiviil, a termdkleiriis, valamint a
hivatalos mentoeszkcizt tanrisit6 okmiiny mrisolata.

- A ment6mell6nyen beliil keriiljrin feltiintetdsre minimrilisan, a gyifio megnevezdse, a

mell6ny mindsit6se, a gyrirtris 6ve. a mell6ny m6rete.

A mentrieszkiizcik raklapra k6szletezve keriiljenek leszrillitiisra. amelyen
felttintet6sre a ment6eszkdz neve, a gyiirt6 megnevez6se, a mentoeszkdz minositdse,

keriilj 6n
a gy6rtds

dve. a melldnyek eset6n a m6ret eloszliis; a raklapon tiirolt ment6eszkdz mennyisdge.

A beszerzdsre keriilci ment6gyiri (a hozzir tartoz6 kdt6lzettel) 6s

szerzciddsben meghatairozott id<ipontra tdrt6no lesz6llitdsa - az MH Anyagelkit6

- az Elado kdtelessdge, ami6rt kiszrillitrisi dijat nem sziimithat fe[.
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A ment<ieszkdzdk rendelkezzenek CE megfelelSs6ggel, melynek igazolhsitra nyrijtsa be
az ezt igazol6 okmiiny miisolatet. A CE megfelel6sdgi igazolist a szerzodds teljesit6sekor az

eszkdzzel egyutt kell etadni.

Garanciavf lla16s (6tdllds), garanci{lis javitds tervezett id6tartamrlnak megiel6l6se:

A leszellitAst k6vet6 egy 6ven beliil, a rendeltetdsszerii haszniilat sordn, amennyiben a
ment6gyrinin (a hozzir tartoz6 kdtelzeten) ds mentomell6nyen gyriLrtdsi technol6girib6l ad6d6
meghibrisodas kdvetkezik be, akkor az Elad6 a meghibiisodott temrikek cserej6t kdteles
ellenszolgrlltatiis ndlkiil vegrehajtani.

iJzembenntartisi adatszolgdltatisi z6rad6k teljesit6s6hez sziiks6ges adatok:

Ajrinlattevri vrillalja, a szerzodds teljesitds6vel egyid6ben. az riltlta szrilliton term6kre
vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasitris szerinti adatok. dokumentdii6k megaddsrit.

Az eszkiizdkkel egiiitt az al6bbi okm{nyok keriiljenek 6taddsra (eszkiiziink6nt):
A magyarorsziigi eloirrisoknak 6s jogszabrilyoknak val6 nregfelel<is6get igazol6
dokumentum: 

i

- Magyar nyelvri term6kleiriis (eszk<iaipusonkinl I pld. elbktronikus form6ban,
eszkdz<ink6nt 1 pld. nyomtatott formriban);

- Hivatalos ment6eszkriz tanrisit6 okmriny;

- CE megfelet<isdget igazol6 okmriny.

Atv6teti kiivetelm6nyeks I

A minris6si 6rv6teli feladatok szab6lyai 
:

Az Elad6 csak a szerz6ddsnek 6s a miiszaki kcivetelm6nyeknek; minden szempontb6l
megfeleki termdket ajrinlhat fel minris6gi iitvdtelre.

A teljesit6s a Vev6vel el<izetesen egyeztetett id<ipontban kertil v6grehajtrisra. A teljesit6s
megkezd6se el6tt ir6sban kdteles 6rtesiteni a Vev<it annak tervezeft id<ipondd.Lr6l.

A Magyar Honvddsdg rcszdre beszerz6sre tervezett mentogyrininek (a hozzd lartoz6
kdt6lzetnek) 6s ment6melldnynek ki kell eldgitenie a fentiekben felsorolt miiszaki
kiivetelm6nyeket. 6s rendelkezniiik kell az Elad6 6s/vagy Gyrirt6 6ltal ki6llitott megfelel<is6gi

nyilatkozattal.

A ment6gyririinek (a hozzA tartoz6 kdt6lzetnek) ds mentomellenynek gy6ri rij nak kell
lenniiit. A leszrillitris id5pontj6ban a mentrigyrini (a hozzA tartoz6 kdtelzet) ds ment6mell6ny
gy6rtrisi ideje 6ta eltelt id6 nem haladhatja meg a 6 h6napot.

Az Elad6 a tervezet min6sdgi iitvdteli feladatok id<ipontja el<itt minimum 8 nappal aj ri,nlja

fel a ment<imelldnyeket 6s ment6gyiiriiket a HM VGH KMBBI r6sz6re Atv6telre a ,,Felajanlis
HM VGH KMBBI iitvdte lre" formanyomtatviinyon.

Az 6tv6teli feladatokr6l helyszini jegyz<ikdnlw k6szUl. A helyszini jegyz6kdnyvb5l az

6tv6teli feladatokon r6szt vev6 szervezetek k6pvisel6i eredeti pdld6nyt kapnak. A megi'elel6re
min6sitett term6kek eset6n, a HM VGH KMBBI k6pviseloje ki6llitja a Megfelel6sdgi
Igazolrist. A Megfelelcis6gi lgazoliis a szitmla befogaddsrhak felt6tele.

Amennyiben a szerztidds a HM VGH KMBBI iiltal vdgeztetett vizsgrilatok miafi nem
teljesiilhet a szerz6d6sben meghaHrozott szdllitdsi hatiirid<ire, abban az esetben a HM VGH
KMBBI ezt iriisban jelzi az Eladb 6s a HM Beszerz6si Hivatal fel6.

Az 6tv6teli feladatokat az MH LogisZikai Kdzpont (a
k6pvisel6je, a HM VGH KMBBI kdpviseloj6bol rill6 bizottsrig

to. dbbiukbu* t,,",.\)"4
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jelenl6t6ben. Az ilwdteli feladatok az Elad6 telephely6n, vagy a Teljesit6s szerinti telephelyen
keriilnek v6grehaj t6sra.

A term6kek megfelel<is6g6nek vizsgilal l a mr.iszaki ktivetelm6nyek el6iriisai alapjrin kell
v6grehaj tani. A term6kek megfelel6ek, amennyiben a mriszaki kdvetelmdny el<iirrisainak

megfeleltek. Nem vehet6 6t az a term6k, amely a mriszaki k6vetelm6nyeklek nem felelt meg.

A nemmegfelel6re minositett term6kek esetdn kdvetend6 eljarrist a min6s6gellen6rz6sl vdgzb

bizottsig hatit ozza me g.

Az Eladb t6rit6smentesen biaositsa az filami min6s6gbiztosit6si feladatok elv6gz6s6hez

sziiks6ges infrastruktrir6t, a HM VGH KMBBI 6s az MH LK k6pvisel<ij6nek a vizsg6lat

helyszineire tcirt6n6 beldp6s6t. Tov6bbrl biztositsa a vizsgiiathoz sztiks6ges azon

m6r<ieszkcizdket, kollektiv 6s egy6ni v6d6eszkdzciket, tartoz6kokat, felszereldseket,

teszberendez6seket 6s egy6b fogy6anyagokat, melyeket a gyiirt6sellen6rz6s 6s vdgellen<irz6sek

sor6n a Gyrirt6 maga is hasm6l, vagy amelyek a mriszaki kdvetelm6nyek ellen5rz6sdhez

sztksegesek.

A min6s6gi 6tr'6tel soriin az Elado t6ritdsmentesen biztositsa a bel6p6st, a sziiks6ges

ellen6rz6si tevdkenys6g megszervez6s6t, 6s minden ahhoz sziiksdges eszkdzt 6s munkaer6t. A
min<is6gi dw6tel kdlts6geit az Elad6 viseli.

Az ittvetel sordn a bizotts6g ellen<irzi a term6k tipus6t, teljess6g6t, 6ps6g6t, gydrtasi

idejdt, csomagol6si*, az ellirt okm6nyok megl6tdt, az eszkdz alkalmazhat6srlg6t, stb., valamint
ellen6rzi a kodifikricios adatszolg6ltatiis megldtdt.

A ment6melldnyekkel 6s ment<igyrinikkel egynff M aldbbi dokumentumok keriilnek
6tad6sra:

- Gy6rt6i megfelel<is6gi nyilatkozatok minden tdtel vonatkoziisiiban,

- Term6kkodifikiici6s adatszolgriltatris teljesit6s6t igazol6 lev6l miisolata,

- A magyarorsziigi eloiriisoknak 6s jogszabdlyoknak val6 megfelel<is6get igazol6
dokumentum,

- Magyar n1'elvti termdkleirris (eszkdztipusonk6nt 1 pld. elektronikus formiiban,
eszk<izdnkdnt 1 pld. nyomtatott form6ban),

- Hivatalos ment6eszkdz tanrisit6 okmriny,

- CE megfelel6s6get igazol6 okmrhy.

Amennyiben a szdllit6s sorrfur brirmilyen, a term6kek min6s6gdt befoly6sol6 probldma

meriilt fel, a Megrendel6 min<is6gbiztositrisi kdpvisel6je fenntartja azon jog6t, hogy
megvizsg6lja, 6s sziiks6g eset6n visszautasitsa a term6keket fiiggetleniil att6l, hogy a

termdkeket min6s6gellen6rzdskor miir megvizsgdlta 6s megfelel6nek min6sitette.

A HM VGH KMBBI k6pvisel6je 6ltal v6grehajtott ellen6rz6sek eredm6nyei nem
mentesitik az Elad6t a szerz6ddsben rdgzitett j6t6ll6si vagy egydb felel<iss6gei 6s

kdtelezetts6gei al6l, beledrlve az Elado 6ltal v6gzend6 gyrirliskdzi 6s v6gellenorzdsi
vizsgrilatok v6gehajt6sAt is.
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2. r6szajinlati kiir: Tdbori t6rvi}igit6 k6szlet ut6nfut6n beszerz6se

Ajri,nlati rlr:

Nettri egys6gfr
(Ft / k6szlet)

Mennyis6g
(k6szlet)

Nett6 iissz{r
Ft / 11 k6szlet

Ar.L Bruttr6 iisszdr
Ft / 11 k6szlet

l1

Az aj|slati iirban megadott ellenszolgiiltat6s tartalmaz a miiszaki kdvetelm6nynek megfelel6

teljesitdssel felmeriil6 minden kdlts6get, szolg6ltatast, azokon feliil egydb k6lts6gek nem

keriilnek felsziimitrisra.

J6trillris idoszaka: .... .. h6nap (minimum 24 h6nap, maximum 60 h6nap)

r6szajinlati kiir: Munkabrivdr felszerel6s beszerz6se

Ajanlati ar:

Neft6 egrs6gir
(Tt / k6szlet)

Mennyis6g
(k6szlet)

Nett6 iisszir
Ft / 2 k6szlet

Ar'.c.
Brutt6 6ssz{r
Ft / 2 k6szlet

2

Az ajanlati ilrban megadott ellenszolg6ltatiis taftalrr.az a mflszaki kdvr

teljesitdssel felmeriil<i minden kdlts6get, szolgAltatast. azokon feliil
keriilnek felsz6mitisra.

J6tdll6s id<iszaka: ...... h6nap (minimum 24 h6nap, maximum 60 h6n

lm6nvnek

r6szajdnlati kdr: Nyilt rendszerii brivdrfelszerel6s beszerz6se

Ajrfulati rir:

Neftt6 egys6grir
(Ft / k6szlet)

Mennls69
(k6szlet)

Nett6 6sszir
Ft / 8 k6szlet

Ara Brutt6 iisszir
Ft / 8 k6szlet

E

Az ajinlati arban megadott ellenszolg6ltatrls tarlz;lmaz a miiszaki kcivetelm6nynek megfelelii
teljesit6ssel felmeriil6 minden kdltsdget, szolgiiltat6st, azokon feliil egy6b ktilts6gek nem

kerUlnek felsz6mit6sra.

J6trill6s id<iszaka: . . . ... h6nap (minimum 24 h6nap, marimum 60 h6nqp)

r6szaj inlati kiir: Motorral szerelhet6 felfiijhatri gumics6 nak besze fz6se

Aj6,nlati dr:

gnek megfelel6
kdlts6gek nem

4.

Nett6 egys6gir
(Ft / k6szlet)

Mennyis6g
(k6szlet)

Nett6 iisszir
Ft / 12 k6szlet

AFA Bruttri iisszir
Ft / 12 k6szlet

12
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1

Az ajinlati iirban megadott ellenszolgiiltatiis tartalmaz a mriszaki kdvetelmdnynek megfelelS
teljesit6ssel felmeriil<i minden kdltsdget, szolgriltat6st. azokon feliil egy6b kciltsdgek nem
kertilnek felsziimit6sra.

J6uillrls id<iszaka: . .. ... h6nap (minimum 24 h6nap, maximum 60 h6nap)

r6szajdnlati kdr: Csrinakmotor (4 iitemrff, 30 HP) beszerz6se

Aiinlati rir:

Nettri egys6g6r
(Tr / k6szlet)

Mennyis6g
(k6szlet)

Nettri 6sszdr
Ft / 12 k6szlet

AFA
Bruttri iisszdr
Ft / 12 k6szlet

t2

Az ajinlati drban megadott ellenszolgiiltatiis lrtalmaz a miiszaki k<ivetelmdnynek megfelel<i

teljesitdssel felmeriilo minden k<ilts6get. szolgiiltatest, azokon feliil egydb kdlts6gek nem
keriilnek fel sziirn i tiisra.

J6trillris id6szaka: . . . ... h6nap (minimum 24 h6nap, maximum 60 h6nap)

r6szajdnlati kiir: Kiizepes teljesitm6nyfi univerzdlis miiszaki fbldmunkag6p beszerz6se

Ai6nlati 6r:

Nett6 egys6g6r
(Ft / k6szlet)

Mennyiseg
(k6szlet)

Nett6 6ssz{r
Ft / 2 k6szlet

AFA
Brutt6 iisszir
Ft / 2 k6szlet

2

Az ajinlati iirban megadott ellenszolgrlltat6s tartalmaz a mriszaki k6vetelmdnynek megfelel6
teljesitdssel felmeriilo minden kdlts6get, szolgiiltatast, azokon feliil egy6b kdlts6gek nem
keriilnek felsziimitdsra.

J6trlllls id<iszaka: . .. ... h6nap (minimum 24 h6nap, maximum 60 h6nap)

r6szajdnlati kiir: Ment6mell6ny 6s ment6ryiirff beszerz6se

Ajanlati 6r:

Term6k
Nett6

egys696r
(Ft / db)

Mennyis69
(db) Nett6 6sszir AFA Brutt6 6sszir

Ment6melldnv 500
Ment6gyiirU 800

Az al nlati iirban megadott ellenszolgilltatris lafialmaz a m[iszaki krivetelm6nynek megfelel<i
teljesit6ssel felmertil<i minden kdltsdget. szolg6ltatiist. azokon feliil egy6b k6lts6gek nem
keriilnek fel szirnitzisra.
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2. sz. mell6klet a 621-2412016 nyt. szimri Kiegdszitl Kdzbeszerz6si Dokumentumhoz

HONVf DELMI MINISZTERIUM
BESZERZf,SI HIVATAL

Nlt.szim:
Szerz6d6s azonosit6:

1. r6szajfnlati kiir

ADA SVE T ELI SZEPJ-,6u n S

- 2016 -

TERYEZET

mely l6trejdtt a

MH Anyagell6t6 Rakt6rbAzis

81



VEVO:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefa.x:
P6nzforgalmi j el zo szama:
Ad6azonosit6 szdma:

ELAD6:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
C6gjegyz6kszrima:
P6nzforgalmi j el zoszhrna:
Ad6szima:

A Szerz6d6s alanyai

Maryar Honv6ds6g Anyagell6t6 Raktirb{zis
(rovebbiakban: Vev6)
Nagy Attila ezredes, parancsnok
1 1 63 Budapest, Ujszirsz utca 37 -39 .

+36 1 401 2380
+36 1 401 2321
MAK 1oo23oo2-oo29o1 1 5-oooooooo
t5714132-2-5t

(tov6bbiakban: Elad6)

A tov6bbiakban egyiittesen Felek.

PREAMBULUM

Felek rdgzitik, hogy a Vev<i a2013. evi V. t6rv6ny (a tovribbiakban: Ptk.) 8:1.$ (1) bekezd6s

7.) pontja alapjan szerzod6 hat6siignak minosiil.
Yev6 az Uj Sz6chenyi Terv K<imyezet 6s Energetikai Hat6konysiig Operativ Program 1.6.0
project (tov6bbiakban: KEHOP) keretdn beliil ,,1 Magtar Honvddsdg katasztrbfavddelemmel
cisszeftgg1 beavatkozdsi kdpessdgdnek fejlesztdse - mfiszoki technikti eszkazak beszerzdse

KEHOP 1.6.0" tirgyn fehiv6s alapj6n t6mogatrlsi kdrelmet nyrijtott be2016. februrir 19-6n.

A ktizbeszerz6s titrgyitt kdpezo feladat - a pAlyiaat pozitiv tiirnogauisi drintds eset6n vissza
nem teritend<i, 100 %-os EU-s forr6sb6l, sz6llit6i finanszirozasi formiiban val6sul meg a

27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet el6ir6sainak figyelembe v6tel6vel.

A szerzod6s tiirgya szerinti ilrubeszerz6s a KEHOP 1.6.0 konstrukci6 szerinti pilyiaat
keretdben val6sul meg.

A kdzbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vi CXLIIL T<irv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) 81. $ alapjan nyilt
kdzbeszerz6si eljarris kertilt lefolyatiisra a szerz<id6s trirgyiiban. A Kbt. 29. $ (1) bekezd6se
alapj6n a HM Beszerz6si Hivatal a k<izbeszerz6si elj6rrist a Vev6 meghatalmozisa alapjin.
annak nev6ben folltalta le. A kdzbeszerz6si eljririis nyertes aj dnlattev6j e az Elad6 lett.

Elad6 kriteles a szerz6d6s 1. pontjdban meghatrlrozott. a szerz6d6s tArgyAt kdpezb term6keket a
kieg6szit6 kdzbeszerz6si dokumentumokban meghatiirozott mennyis6gi 6s min<is6gi
meghatriLroz6s szerint. illetve egy6b el6iriisok 6s min6sdgi kdvetelm6nyek betartasa mellett
ritadni. Elad6 k6teles a KEHOP 1.6.0 felhiv6s6ban 6s a KEHOP riltal6nos pirlyi.z,ati
utmutat6ban, valamint a pirly|zat tilmogat6siira vonatkoz6 tdmogat6si szerzridds

liliib6
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formai ds tartalmi kdvetelm6nyek betartiisara.

82 /1" sp,,t ' \'



Szerzi5do Felek rdgzitik, hogy a Szerz6d6st a Kbt. rendelkez6sei alapjrin a fent hivatkozott
kdzbeszerzdsi eljrinisra tekintettel, annak eredm6nyek6nt irjrik al6. A krizbeszerz6si eljritis
dokumentumai jelen szerz<id6s elvdlaszthatatlan rdsz6t kepezik. $iltin<is tekintettel a

kiizbeszerz6si dokumentumok rendelkez6seire, valamint a nyertes ajrinlat 
fartalmdta.

A szerz6d6s hatrilybal6p6sdnek feltdtele a tilrnogatasiszerz6dds-m6dosit{s alapjfur az ig6nyelt
dsszeg rendelkez6sre 6lliisa. Amennyiben a KEHOP IH a t6mogatiisra iranyulo igdny nem,
vagy az ig6nyekn6l kisebb cisszegben fogadja el, az adiisv6teli szerz<id6s hatrilyrit veszti.

A szerzridds megkdt6sdre a mindenkor hat6lyos jogszabrilyoknak 6s a trimogatasi szerz<id6sben

foglaltaknak megfelel6en keriil sor.

l. A szerz6d6s tirrya

1.1. Jelen szeruodls alapjan Elad6 a jelen szerziddsben 6s annak 1. sz. mell6kletdt kfpezo
mriszaki leinisban rdszletesen meghatiiLrozott felt6telek szeifi az 1.2. pontban
meghatiirozott term6kek ittadisfua, a Vev6 a term6kek etvdteldre, r alamint a 2.1. pontban
rdgzitett vdteliir Elad6 r6sz6re ttirt6n6 megfizetes6re kdteles.

1.2. Az fltad sra keriil6 term6kek:

Nagl.teljesitmdnyii benzines hordozhat6
hordozhat6 tisztaviz szivattyri beszerzdse
alapj6n.

zagy sziv attyi 6s nagy.t

a miiszaki kdvetelmdn
tm6nyri benzines
meghatarozottak

1.4.

1.5.

1.3. Elad6 a szerz6d6s 1. sz. mell6klet6t k6pez<i mriszaki
paramdteni termdkeket sz6llithatja le.

felsorolt megadott

Elad6 r6szteljesit6sre nem jogosult.

Elad6 a term6kek sz6llitasrit egy t6telben v6gzi, el6teljesit6s lehet6sege bizositott.

2. Az ellenszolgrlltatis iisszege

2.1. AFe
azaz

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen
vdlel|ra a szerzod6s hat6lya alatt viiltozatlan.

Ft,Felek meg6llapodnak abban, hogy az Elad6 szerz<iddsszerii telj
az . . .. forint v6teliirra jogosult az aliibbiak szerint:

eset6n nett6 .. .

Term6k
Nettd

erysEgdr
(Ft / k6szlet)

Mennyis69
(k6szlet)

Nett6 6sszir
Ft / E k6szlet

Ara Brutt6 6ssz6r
Ft / 8 keszlet

Nag),tetjesitm
6nyii benzines
hordozhat6
zaeyszivattvu

8

Nagyteljesitm
dnyii benzines
hordozhat6
tisz]'aYiz

szivattyu

8

19\l ola
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4.1.

3.1 .

3.2.

3. Teljesit6sihat{rid6

Teljesit6si hatririd6:

Szrillitand6 term6k vonatkoz6s6ban: Szerz6d6s hatilybal6pds6t6l sz6mitott 90 naptiiri nap.

Elmdleti 6s gyakorlati felkdszit6s vonatkozasdban: A szillitand6 term6k sz6llit6s6t kdvet6
30 napt6.ri napon belfll.

A teljesit6s tdnyleges id6pontjakdnt a term6kek mennyis6gi 6tadris-rltv6tel6nek id<ipontj6t
kell tekinteni.

4. Teljesit6s helye:

MH Anyagellitdr Rakt6Lrbrizis, Budapest Uj sz6s z $ca 37 -39 .

5. Min6s6gbiztositrisi kiivetelm6nye\ a term6kek 6tadis-6tv6tele

5. 1 . Jelen sze.r,ldds k6vetelm6nyei rillami min6sdgbiztositris hatiiya al6 tartoznak, a HM
V6delemgazdas6gi Hivatal Kutat6s- Fejleszt6si, Min6s6gbiztositrisi 6s Biztonsrlgi
Beruhazrisi lgazgat6sig (ov6bbiakban: HM VGH KMBBI) k6pvisel6je, mint a magyar
Katonai Min<is6gbiaosirisi Szervezet jogosult a min6sdgbiztositrisi k6rd6sekben a Vev<i

k6pviselet6re.

A min6s6gbiaositdssal kapcsolatosan felmertilo kdrd6sek esetdben 6rtesitend6:

HM VGH Kutatas-fejlesztdsi, Min6sdgbiaositasi ds Biztons6gi Beruhfuasi lgazgat6sAg
Igazgal6: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon:
Fax:
E-mail:

(+36) 1433-8041
(+36) 1237-557s
nqaa(d}rm.qov.hu

5.2.

5.3.

Vev6 a term6keket min6sdgi 6s mennyis6gi szempontb6l veszi 61.

A sz6llitott term6kek feleljenek meg a szerz<id6s 1. sz. mell6klet6t k6pez6 m[iszaki
kdvetelm6nynek. A szivattyrik rendelkezzenek adattdbldval, mely tartalmazza a gyirt6t, a
gy6rt6s idej6t 6s a gyriri sziirnot. A sz6llitand6 term6kek, bele6rtve a t6ml6ket, a tartal6k
alkatr6szeket 6s a szerszdmzatot is, legyenek 6pek, deform6ci6 6s szennyez6d6smentesek
(viz, olaj, sriLr stb.) ds alkalmasak a rendeltetdsszerti haszniiatra.

Elad6 v6llalja, hogy a tanrisitott min6s6gitinyitrisi rendszer6t (lSO 9001:2008 vagy azzal
egyen6rt6kri min6s6girrinyit6si rendszereit) a szerz<id6s teljes id6tartama alatt fenntartja. A
mindsdgiranyitrisi rendszer tanfsitottsrigrlnak megszrindse szerz6ddsszegdsnek min6siil.

5.4.

5.5. A min6s6gi dfvdteli feladatok szabiilyai:

5.5.1. Az Elad6 csak a szerz5d6snek 6s a szerz6d6s l.
k<ivetelmdnynek minden szempontb6l megfelel6
rltv6telre.

sz. mell6klet6t k6pez6 mtiszaki
lerm6ket ajrlnlhat lel min6sdgi

q,,rl'r',.,,,\ .
,uk a *,;5.5.2. A szivatt!,uknak 6s a tartoz6kaiknak gyriri rijnak kell lenniiik. A

fentiekben felsorolt k6szletezetts6ggel keriiljenek leszdllitiisra 6s

a CyriLrt6 6ltal kiallitott megfelel6s6gi nyilatkozattal.
iiik kell

l)!.):ii5
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5.5.3. Az Elad6 a tervezet min6s6gi 6tv6teli feladatok id6pontja el6tt minimum 20 nappal

aj6nlja fel a term6ket a HM VGH KMBBI r6szdre 6tv6telre a ,,Felajrinl6s HM VGH
KMBBI ritvdtelre" formanyomtatvii'nyon.

5.5.4. Az Elad6 bizositsa a minds6gi 6w6teli feladatok vegrehajr6+it a telephelyen vagy
egyeztessen a Vev6 kdpvisel6jevel, hogy a besz6llit6s hell'lzin6n tdrt6nhessen a

minos6gi 6w6tel.

5.5.5. A min6s6gi Arvdtel sorin az Elad6 t6rit6smentesen biaositsa a beldpest, a sziiks6ges

ellen6rz6si tev6kenys6g megszervez6s6t, ds minden ahhoz sziiks6ges eszkdzt 6s

munkaer6t. A min6sdgi ritv6tel krilts6geit az Elad6 viseli.

5.5.6. Az Elad6 kdteles a Vev6, a HM VGH KMBBI 6s egyidejiileg a MH Logisztikai
Ktizpont tudomiisiira homi minden - riltala ismert - a szerz6des teljesit6se soriin
esetlegesen felmeriilt kiiriilm6nl'1, mely a leszillitott ternldkek megfelelSsdg6t

befolyrlsolhada. Az Elado a term6kek magyar nyelvti kezel6si utasitrisrinak egy-egy
p6ldrlnyrit biaosits4 a miiszaki kdvetelmdnyekben meghar{ri,rozott darabszilrnon
feliil, a HM VGH KMBBI r6szdre a minSs6gi 6tvdtelkor, ezfk a pdldanyok a HM
irattiir6ba keriilnek, meg6rzdsre.

5.6. A term6k megfelel6s6g6nek vizsgirlata

5.6.1. Az ritvdtel sor6n a bizottsiig ellen6rzi a termdk tipus6l, teljess g6t, 6pseg6t, gyriftesi

idej6t, csomagolirsht, az el6irt okmrinyok megl6tdt, a term6 mrik6d<ik6pess6g6t,

stb., valamint ellen6rzi a kodifik6ci6s adatszolg6ltatas megl6t

5.6.2. A term6kek megfelel6sdg6nek vizsgrilat6t a szerz<ides 1 . sf . mell6klet6t k6pez<i

mriszaki k6vetelm6ny 6s a szerz5dds el6irasai alapjan [ell vdgrehajtani. A
vizsgiilatot a HM VGH KMBBI 6s a MH Logiszlikai K6zpbnt k6pvisel6ib6l rill6
bizo$sdg hajtja v6gre. Az dsszes darabon ellen6rz6sre keriil:

- a term6kek adattiblfijin 6s dokument6ci6j6ban (mribizonylat, gy6rt6i
megfelel6s6gi nyilatkozat, stb.) szerepl6 gyrirtrisi id6 (a felajdnlds 6s a
gydrtaskozl52 hdtndl tribb nem telhet el),

- az elSirt dokument:ici6 (CEjel6l6s, Kezel6si- 6s karbaJrtartrlsi utasit6s),

- a termdkek feltdltdtts6ge a sziiks6ges ken6-, hrit6- 6s munkafolyaddkokkal'
- munkav6delmifelszerel6sekkezel6kr6sz6re,
- a szerszAmzat megl6te, illeszked6se,
- tizemeltet6shez sziiksdges alkatr6szek vizhallan, flormentes tulnyom6s

szabillyz6 szeleppel ell6tott miianyag Lidri(k)ban 1 Peli(ase),
- a szilllitott tartoz6kok (3" sziv6t6ml6, kosri,rral 8 m, 3" nyom6tdml6 25 m)

illeszked6se, miikridds pr6bdval,
- mriszaki kialakitas 6s m6retek, tiimegek ellen6rz6se,

- feliratok nyelve.

5.6.3. A nemmegfelel6re min<isitett termdkeket az Elado tdritdsmentesen cser6li vagy
javitja 6s ism6telten felajrlnlja dtvdtelre, a fent leirt eljiirdsnak megfeleltien.

5.6.4. A megfelelo termdkekr<il a HM VCH KMBBI k6pvisel6je ki{llitla a Megfelel6sdgi

Igazol6st, melyet egyetert6se jeldiil a MH Logisztikai Kdzpdnt kdpviseloje is ellit
k6zjegy6vel. A Megfelekis6gi Igazolas a benyijtand6 szlmla rnelldklete. -l -1rlrarp".\

5.6.5. A megfelel<is6gi igazolds kirillitrisa 6s megl6te a szimla befogad6srinak ele.

,)- j
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5.6.6. Amennyiben a teljesit6s hely6re tdrt6n<i szdllitiis sor6n brirrnilyen, a term6kek
min6s6g6t befoly6sol6 probldma meriilt fel, az alakulat kdpvisel6je fenntartja azon
jog6t, hogy megvizsg6lja, 6s sziiks6g eset6n visszautasitsa a termdkeket fiiggetleniil
att61, hogy a term6keket a min6s6gi 6tv6telkor mdr megvizsg6lt6k 6s megfelel6nek
min6sitett6k.

5.6.7. A HM VGH KMBBI k6pvisel<ije 6ltal v6grehajtott ellen6rzdsek eredmdnyei nem
mentesitik az Elad6t a szerz6d6sben rlgzitetl j6tfllAsi vagy egy6b felel6ssdgei es

kdtelezetts6gei al6l, bele6rtve az Elad6 6ltal vdgzend6 v6gellen6rz6si vizsgriLlatok

v6grehajtas6t is.

5.7. Mennyis6gi dtvdtel

5.7.1. A mennyis6gi iitv6tel a sikeres min6s6gi 6rvdtel ut6n keriilhet v6grehajtasra, melyet
a Vev6 kdpvisel6ib6l 6116 bizotts6g hajtja v6gre az Elad6 jelenl6t6ben.

5.7 .2. A mennyisdgi dtvdteli feladatok6l jegyz6kdnyv k6sziil, mely a szrimla
befo gadasrinak egyik felt6tele.

6. Fizet6si felt6telek, a teljesit6s igazol6sa

6.1. A 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. $ alapjriLn Yevo az Elad6 rdsz6re a szerzbdds
elszilmolhat6 dsszege 5O%-rinak megfelel6 m6rt6kri sz6llit6i el6leg ig6nyl6s6nek
lehet6s6g6t biztositj a.

6.2. Ellleg ig6nyl6se eset6n az Elad6 v6lasz6sa szerint

a) a szerz6d6s elszilmolhat6 <isszeg6nek llVo-a 6s az igenyelt szillit6i eloleg
kiildnbdzet6re jut6 trimogatds <isszeg6nek megfelel<i m6rt6kii, az iranyit6 hat6sdg
javira sz6l6, a Kbt. 134. $ (6) bekezd6se szerinti, vagy a 27212014. (XI.5.) Korm.
rendelet 83. S (1) bekezd6se szerinti m6s biaosit6kot nyrijt, vagy

b) a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melldklet 134.4. pontja (Ha a jogosulatlan
ig6nybevdtel a szillit6nak felr6hat6, 6s a sz6llit6 nem nyrijtott biztosit6kot, az
ininyit6 hat6srlg felsz6litja az eloleg visszafizet6sdre. Ha az Elad6 a visszafizet6si
k6telezetts6g6nek a visszafizet6sre meg6llapitott hatririd6ben nem vagy csak
r6szben tesz eleget, az irrinyit6 hat6srig a vissza nem fizetett dsszeg ad6k m6djira
tdrtdn6 behajtAsa c6lj6b6l megkeresi az flllami ad6hat6s6got, egyidejiileg
kezdemdnyezi az illami ad6hat6s6gn6l a szAllit6 ad6szrimrinak trirl6s6t.)
alkalmazrlsrinak tudom6sul vdtele mellett nem nyirjt biAositdkot.

6.3. A szAllit6i ekileget a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet el<iirrisainak megfelel6en az
el6legbek6r6 dokumentum benyijtris6val az Elad6 k<izvetleniil az irinyitb hat6srigt6l
ig6nyelheti a Vev6 egyidejri 6rtesit6se mellett. A YeviS az 6rtesitdst6l sz6mitoft dt napon
beltil jelezheti a szrillit6i el<ileggel kapcsolatos fenntartiis6t. Ennek hirinyriban a szillit6i
el6leg-igdnyl6st a Vev6 16szdr<il elfogadottnak kell tekinteni.

6.4. Amennyiben az Elad6 szillit6i el6leget vesz ig6nybe, a foly6sitott szrillit6i el6leg dsszege
a szrimkib6l keriil j6vriirrisra.

6.5. A Felek megiillapodnak abban, hogy Elad6 teljesit6se akkor tekinthet6
ha az Elad6 a 1.2. pontban szerepl6, a mriszaki kdvetelm6nynek megfelel<i
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okmAny aliirAsra kertilt, valamint az elm6leti 6s a gyakorlati felkdszit6st a 3.1. pontban
meghatiirozoft hatiiridriben vdgrehajtja.

6.6. Elad6 a szrimliit egy eredeti 6s ndgy miisolati p6ldrlnyban a vonatkoz6 jogszabrilyi

6.7.

el6irasokrak megfelel6en rillitja ki. Az ritadris-riw6teli jegyz6krinyv, a Megfelel<isdgi
igazokis 6s a kodifikrici6s adatszolgdltatris teljesit6s6r6l sz6l6 igazoLis, valamint az
elmdleti €s a gyakorlati felk6szit6s teljesit6s6r6t sz6t6 igazol6s mirfien esetben a szirrila
kidllitdsrinak feltdtele 6s egyben kdtelez6 melldklete.

Elad6 szrimldja a jogszabrilyi ekiiriisokon tril minden esetben tartalm azza a
szerz6ddsazonos it6l, a szerziidds trirgyrit ds Elad6 jelen szerz6ddsben meghatiirozott
adatait. Ennek hiriLny6ban kiegiszit6s c6ljrib6l a szhrnlAt a Vev6 r isszakiildi a kibocsrit6
r6sz6re, amely esetben a fizet6si hatrirido a szabdlyszeriien benyujtott sziimla Vev<i rlltali
befogadrisdnak napj6t6l szamit6dik, igy a Vev6 k6sedelme kiziirt.

A szirnliit a Vev<l nevdre ds cimdre kirillitva, a Vevri cimdre kell eljultatni.

Kiilts6gvisel6
K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:

6.8.

MH Anyagell6t6 Raktirbdzis
Nagy Attila ezredes. parancsnok
I 163 Budapest, Ujszisz u. 37-39.
+36 1 401-2380
+36 1 401-23-21

P6nzforgalmi jelzoszina: 10023002-002901 l5-00000000
Ad6azonosit6 szlma: 15714132-2-51

6.9. Vev6 a szerziiddsben meghatiirozott m6don ds tartalommal val6 tfljesitdst krivetcien az
ellenszolgriltatrist a 27212014. (XI.5.) Korm. rendeletben el<iirtak szgrint szdllit6i kifizetds
alkalmaziiseival (a 100%-os temogatesi intenzit6sra tekintettel a kitlzetdst krizvetleniil az
ir6nyit6 hat6s6g 6tutal6ssal teljesiti), a Kbt. 135. $ (1), (4) es (61 bekezddse, illetve a Ptk.
6:130. $ (l)-(2) bekezdds szerint. az Art. 36/A. g figyelembevdtelevel.

6.l0.Abban az esetben, ha a Vevo a 6.9. pontban meghat6rozoft hatririd<ihriz k6pest kdsedelmes
fizetest teljesit, a ki nem fizetett sz6mla dsszege utiin az Elado r6sz6re a Ptk. 6:155. S (1)
bekezdds6ben meghatarozott m6rtdkii kdsedelmi kamatot k6teles fizetni. Az Elad6
kdsedelmi kamatiinak 6rvdnyesit6se c6ljrib6l felsz6lit6 levelet ktild a Vev<i ner-6re 6s

cimdre. Elad6 a behajtAsi krilts6gritaldnyr6l sz6l6 2016.6vi IX. tdrvdny szerint behajt6si
kdlts6gdtakinyra jogosult.

6.1 I . R6sszrimla benyrljtrisrira nincs m6d.

7. Kodifikici6

7.1 . Elad6 NCAGE ki$a:

Amennyiben Elad6 nem rendelkezik NCAGE k6ddal. a szerz<id6s tlatrilybal6p6s6t kdvet6
10 munkanapon beliil szolgiiltasson adatot a NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati
Cdgk6d kiadasrihoz. Az adarszolgiiltatiishoz szi.iksdges forma nyomtatv6ny 6s kit6lt6si
utmutat6 HM VddelemgazdasAgi Hivatal Kutatiis-fej lesztdsi, Min6s6gbiztositrisi 6s

Biaonsiigi Beruhdzdsi Igazgat6srlgt6l szerezhet6 be.
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7.2. Term6k kodiftk6ci6:

Elad6 a sz6llitand6 term6kekol jelen szerzod6s 2. sz. mell6klete szerinti "Kodifikrici6s
zfuaddk" szerinl szolgiiltasson adatot a szerzod6s hatrilybal6pdsdt k6vet6 30 munkanapon

beliil. Amennyiben tribb gyrirt6t6l szirmaznak a sziillitand6 termdkek rigy azokr6l gyrirt6

szerinti csoportositrlsban szolgdLltasson adatot. Az Elad6 felel az alviilalkoz6i Altal

el66llitott termekek adatszolgiiltauisii6rt is. Az adatszo196ltatiis minimum terjedelme:

7.2.1. Kiil{bldi gyilrtmiiny esetdn:

Szerz6d6s
szerinti

megnevez6s

Cikksz:im (az a
szdm amelyet a

gydrt6
azonosit6sra

hasznil)

NATO
Raktriri
Szim

(NSN), ha
ismert

Megjegz6V
R6szletes

megnevez6s

zagyszivattyi
v izszivattyri

sziv6tiimlS
sziv6kosdr

nyom6tdmlo

tartal6k alkatrdszek (r6szletezve)

szersziiLrnok (rdszletezve)

munkavedelmi felszerel6sek
(16szletezve)

Az adatszolgitltat is form6ja a Microsoft Excel adatt6bla elektronikus form6ban. A
file n6v: NCACE (vagy az Elad6 neve) szerzciddsazonosit6("i " karaktereket "-"
karakterre cserdlve).xls. Az Elad,6 felel az alvrillalkoz6i 6ltal el66llitott termekek

adatszolgdltat6sil6rt is.

A kodifik:ici6s adatszolgiiltatiis teljesit6sdr<il sz6l6 igazokis a szirnliihoz

csatolando, kifizetdsdnek feltdtele.

7.2.2. Hazai gy6rtmriny esetdn ezen feliil az adatszolg6ltatils resze mdg a jellemzo

technikai adatok cikksziimonk6nti bontrisban. Minimum adatok:

- mdret,

- sr:rly,

- szin,

- szrillithat6srig.

- funkci6k,

- jellemz6 mrik6d6si param6terek.

Az adatszolgiiltatas rdszei mdg a jellemzo technikai adatok cikksziimonk6nti
bontrisban. Technikai vagy egy6b probl6m4 kdrdds esetdn az illet6kes:

HM V6delemgazdasrigi Hivatal Kutatiis - Fejlesztdsi, Min<isdgbiztositrisi 6s

Biztonsilgi Beruhrizrisi Igazgat6siig. (HM VGH KMBBI)
lgazgat6: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorszig, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) I 433-8041
Fax: (+36) 1237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu
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7.3. A term6kkodifik6ci6s adatszolgelhtes helye:

HM VGH Kutatris- Fejleszt6si, Min<is6gbiztositrisi 6s Biaonsrlgi Beruhrizdsi lgazgat6si4
Int6zelvezeto: Ill6s Attila ezredes

Postacim: Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon:
Fax:
E-mail:

(+36) 1 433-8041
(+36) 1237-5s7s
nqa4@!I! gqr-.hu

7.4. A termdkkodifik6ci6s adatszolg6ltat6si kdtelezettsdg elmulasZiisa szerz6d6sszeg6

magatart6snak min<isiil.

8. J6tdllt[s

8.1 . Elad6 6s/vagy Gy6rt6 minden lesziillitott term6kre legalibb . . . ... . . .. th6nap l6tlllast vellal.
(ajrinlat szerint)

8.2. A j6t6ll6s a term6kek mennyisdgi ritadds-6tvdtel6nek id6pontj6t6l kezd6dik.

9. A ktitb6r

9.1. Amennyiben az Elad6 a szerzides 3.1 pontjdban megiel6lt b6rme teljesit6si hat6rid6t
k6sedelmi kdtb6rtolyan okb6l kifoly6lag, amely6rt felelSs, k6sedelmesen teljesit, ri

kdteles fizetni, melynek m6rt6ke a szrillitand6 term6k vonatk a k6sedelmesen

szillitott term6k nett6 6rt6k6nek lVo-alnap, az elmeleti 6s

vonatkoziis6ban a sziillitott termdkek nett6 6rt6k6nek O,3%o-alnap

i felk6szit6s
A k6sedelmi kdtbdr

9.2.

9.3.

maximrilis m6rt6ke a k6sedelmesen szillitott termdk nett6 6rtdk6nek

A k6sedelmi k<itbdr eset6re drv6nyesitett k6tb6r maximumiinak eler6bekor Vevo jogosult a
szerzrid6st egyoldahian azonnali hatallyal felmondani a kdseddemmel 6rintett r6sz

vonatkoziisdban

Hib6s teljesit6s eset6n az Elad6t kittb6rfizet6si kdtelezetts6g terheli. melynek id6tartama a

min6s6gi kifogris bejelent6set6l a termdknek a Vev6htiz kifogastalan min<is6gben t6rt6n6

lesz6llit6s6ig eltelt id<i 6s m6rt6ke a hibrisan szallitott term6k nett6 drtdk6nek l%o-a lnap. A
hibas teljesitdsi kcitbdr maximdlis mdrtdke a hibrisan sz6llitofi term6k nett6 6rtdk6nek

20%o-a.

9.4. A hibds teuesites esetere 6rv6nyesitett kdtbdr ma.ximumrinak eldresekor Vevo jogosult a

szerzodlst egyoldahian azonnali hatdllyal felmondani a hibas te{esit6ssel 6rintett r6sz

vonatkoz6srlban.

9.5. A Vev6 jogosult a szerz6d6st<il el6llni, illeWe felmondani a szerz{idest. amennyiben az

Elad6 hib6s teljesit6s eset6n a fenn6ll6 kdtelezettsegenek a r6szere meghatarozott

hat6rid6n beltil nem tesz eleget, vagy a szerzoddsb6l fakad6 egy6b kdtelezetts6g6t

sflyosan megszegi. Ezekben az esetekben, tov6bb6 ha a szerz6d6s olyan okb6l hirisul

meg, mely6rt az Eladb fe1el6s,. a Vev6 meghirisulisi kdtbdrre jogosult, melynek alapja a

hib6s vagy a nem teljesit6ssel 6rintett termdk nett6 6rt6ke, m6rt6ke annak 20%o-a.

9.6. A Vev<i k<itbdrigdnydnek 6rv6nyesit6se nem zirja ki a szerz6d6sszeg6sb6l

ig6nyek 6rv6nyesit6sdnek lehet6sdg6t.
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9.7. Srilyos szerz<iddszeg6snek min6siil k[ldndsen, de nem kizrlr6lagosan:
o Elad6 vagy Alv6llalkoz6ja megs6rti a szerz6d6sben meghatiirozott titoktartAsi

kdtelezettsd96t;
o Elad6 megszegi a szerz6d6sben foglalt dsszef6rhetetlens6gi szab6lyokat;
o A szerz6d6s teljesitdse sor6n deriil ki, hogy Elado az ajrinlattdtel, illetve a

szerz6ddskcit6s sordn l6nyeges kririilm6nyr6l, t6nyr6l val6tlan vagy hamis adatot
szolg6ltatou;

o Elad6 szerzoddsszegdst kdvet el, ds a szerz6d6ss zegesl M arra tdrtdn6 tdbbszdri
felsz6lit6s ellendre sem sziinteti meg, vagy ism6tl6d6en hasonl6 szerz6d6sszeg6st
kdvet el.

9.8. A k6sedelmi ds a hibis teljesit6si kdtbdr megfizet6se nem mentesiti az Elad6t a teljesit6s
kritelezetts6ge al6l.

9.9. A kdtb6rt az Eladb a Vev6 iiltal kidllitott felsz6lit6 lev6l alapjrin, annak k6zhezv6tel6t6l
sziimitott 30 napon beltl k<iteles megfizetni.

10. Akad:ilyktizl6s

10.l.Ha a szerzddo Felek valamelyike el6rel6that6lag nem tud szerzoddsszeriien teljesiteni,
k6teles a m6sik Felet az akadiiy felmeriil6se id6pontj6ban, annak megjeldl6s6vel
halad6ktalanul, de legk6s6bb 48 6rrin beliil ir6sban 6rtesiteni az akad6ly jelleg6nek, illewe
vrlrhat6 megszflndse idej 6nek feltiintet6s6vel.

10.2. Akad6lykdzl6s a fenti feltdtelek mellett is csak rigy fogadhat6 el, ha annak a m6sik f6l
igazolt tudomiisiira juuisa megel6ae az akadirlyozott feladat v6grehajtrisi hatriridej6t.

10.3. Akaddlynak nem minosiil a fizet6si felt6telekben meghatiirozoft feladatok teljesit6s6nek
kdsedelme.

10.4.Nem min6siiLl akadrilynak az akadhlykdzlo fdl altal az ajrinlattdtel, vagy a szerz6ddskdt6s
id6pontj6ban mdr ismert, olyan teljesit6st h6tr6nyosan befolyrisol6 - kdriilm6ny, melyet
az akadAlykdzll f6l tudomdsa ellen6re, a teljesitds param6tereinek meghat6roz6sakor nem
vett figyelembe, vagy arr6l a m6sik felet nem til'kortafia.

10.5. Akad6lykrizl6s eset6n az aztkozli f6lnek bizonyit6si kdtelezetts6ge van.

10-6. Akad6lyk<izl6s eset6n a szerzod6 Felek kdzdsen ddntik el annak k6vetkezm6nyei
visel6sdnek megoszaset, felszrimokisrlnak feladatait 6s hatriridej6t.

11. Min6s6gi, mennyis6gi kifogisok

I 1. I . A Vev6 a Ptk. ds jelen szerz6d6s rendelkez6sivel cisszhangban min<is6gi kifogrist nyrijthat
be a jelen szerz6d6s alapjan szrillitott term6kek vonatkoz6siiban, amennyiben az
rendeltetdsszerf hasznrilat, illetve el6irrisok szerinti tiirol6s mellett meghibiisodik.

11.2.A YevS mennyis6gi kifogast nyrij that be a jelen szerzodls alapjrin sz6llitott term6kek
vonatkoz6sdban, melyet ,,Mennyisdgi kifogds jegzdkbnyu " -ben rcgzit.

90 {iri9

f.',.",.,;

5 ('t'";5 ;



11.3.4 j6t6ll6si ig6ny6t ,.Min6s6gi kifogas jegyztikdnyv"-ben rdgziti 6s az Elad6 rdsz6re

megkilldi. A ,.Min6s6gi kifogris jegyz5k6nyw" minimiilisan az al6bbi adatokat

tarlalmazza'.

- a szeruodds szdma (beszerzes azonosit6);

- a reklamiilt termdk azonosit6 adatai;

- j6ta[6si id6szak hatrimapjai;

- a kifogdsolt term6k ew6telt kdvet6 tdroliisdr4 kezel6s6re vonatkoz6 adatok (a
felhaszn6l6 szervezet 6ltali 6tv6tel id6pontja, tSrolisi kdriilm6nyek leiriisa
trirokis idotartama, haszn6latbavdtel id6pontja);

- a kifogris targya (a hibris mrik6d6s, megadott param6terekt6l val6 elt6rds, a

term6k rlllapot6ban bekdvetkezett viltozis leiriisa, a keletkez6s id6pontjrlra,
kdriilm6nyeire vonatkoz6 informrici6k, nyilatkozat a rendeltetdsszerii
alkalmazflsr6l, el5iras szerinti tarol6si felt6telekr6l) ;

a kifogas rendez6s6re tett javaslat, elvrilis (csere, j
kifizet6se).

a term6k 6rt6kdnek

I 1.4. Elad6 a ,,Min6s6gi kifogris jegyz<ik6n1w" vagy ,,Mennyis6gi
k6zhezv6tel6tril sziirnitoft 5 munkanapon beliil kdteles felvenni a

jegyz6k6nyv"
latot a Vev6vel,

aki intdzkedik 6s lehet<iv6 teszi a meghib6sodott, vagy kifogisolt term6k
mriszaki szemldjdt. A kivizsgrilis soriin a Vev<i drdekeit a HM VGH BI k6pviseli.

I 1 .5. A bejelentett mintis6gi, vagy mennyis6gi kifogas kivizsgifliisa a VGH KMBBI, a MH
LK, illetve azok k6pviseltii, valamint az Elad6 egyiittes tdrt6nik, melynek

jegyz6kdny'v"-beneredm6ny6t,,Vizsgrilati jegyz6k6nyv"-ben, vagy,,Mennyisdgi kifo
tdgzitik, melyet a jelenlev6k aliir6sukkal hitelesitenek.

I1.6.A ,.Vizsg6lati jegyz6kdnlw" vagy ,,Mennyis6gi kifog6s jegyz6 4 p6ldanyban, a
szokasos jegyz6kiinlwi kelldkeken til, az alibbi tartalommal

Jelen szerz6dds szima;
a jegyz6kdnyv nyilv6ntartdsi szritna;
a kifogris trirgyrlt kdpezo term€k azonosit6 adatai;

a vizsgdlati modszer:
a j 6tril kisi 6s szavatossiigi i d6szak hatS.rnapjai :

a jegyzcikdnyvben rdgzitett tenyek vizsg6latanak eredm6n/ei :

a vizsgilat sordn feluirt tov6bbi informrlci6k;
a kifogris min6sitdse, megalapozottsdgrlnak, alaptalansdgiinak meghat6roz6sa;

a kifogrls rendezds6re tett javaslat.

1l 7.A benyrijtott kifogrls kivizsg6kis4 a meghibasodds elhrLritasa - a jelleg6t6l

fiigg6en - tSrt6nhet az izemelterb szervezet, illetve Elad6 telep lydn. Jogos kifogiis

eset6n a j6tAll6si ig6ny kivizsgrildsithoz, a meghibasodds

szllitits szewezdse 6s kdlts6gei Elad6t terhelik.
kapcsol6d6

11.8.E1ad6 a jogosnak elismert kifog6sok eset6ben kdteles azoknak a kifogasra vonatkoz6
jegyz5k<inywben foglaltak szerinti rendezds6t az annak kelt6t6l szrfunitott 5 munkanapon

beliil megkezdeni, 6s azt azok megsziintetds6ig folyamatosan v6gezni.

11.9.4 bejelentett min6sdgi kifog6s kivizsgilldsrit kdvet6en ,,Vizsgrllati jegyz6kdnyv"-ben

megalapozatlannak min6sitett minds6gi kifogas eset6ben, Elad6 - a

kivizsgrilisdval kapcsolatban addig felmeriilt - igazolt kdltsdgeit a Kd
megt6riti.
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12. Vis maior

I 2. I . Vis maior esemdnyek

Az al6bbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akaratiin kiviil 6116 - egyik f6lnek sem

felr6hat6 kdriilmdnyekk6nt mentesitik a Feleket jelen szerz6dds alapjrin terhel6
kdtelmeik teljesitdse al6l, fett6ve, hogy ezen kdriilm€nyek a jelen szerzod6s akiinisrit

kdvetoen j6nnek l6tre, illefve a jelen szerz<idds akiirrisrit megelSz6en jdttek ldtre, am

ktivetkezmdnyeik melyek gritoljrik vagy k6sleltetik a szerz6d6s teljesitdsdt - az emlitett
id6pontban meg nem voltak el<ire l6that6k, igy kiiltintisen:

a. termdszeti katasZr6f6k (vilLiLrncsap6s, fiildreng6s, irviz, hurrikrin ds hasonl6k);

b. tiiz, robbands, jarvriny;
c. radioaktivsugarzis, sug6rszennyez6d6s;
d. h6boru vagy miis konfliktusok, megszrill6s ellens6ges cselekm6nyek,

moz96sitrls, rekviriiliis vagy embarg6;
e. felkeles, forradalom, [i2adds, katonai vagy egy6b rillamcsiny, polgrirhdboru 6s

terrorcselekmdnyek;
f. zendiilds,rendzavards,zavarg6sok.

12.2.Yis maior esemdnyek kihatrisai

Annak drdek6ben, hogy brirmely vis major esemdny a fentiekkel <isszhangban a

szerz6ddses kdtelmek teljesites6t akad6lyoz6 t6nyez6k6nt felhozhat6 legyen, a jelen

szerz6d6s teljesit6s6ben akaddlyozott fdtnek irisban trij6koaatnia kell a mrisik felet a fenti
kiildnleges kiirtilm6nyek bekdvetkeZdr<il . Ezt a ti4{konatiist indokolatlan k6sedelem

n6lktil kell megtenni azt k6vetoen, hogy az illet<i szerzod6 Fdl felismerte a k6telmek
teljesit6se al6l mentesit6 indokkdnt felhozhat6 kdriilmdnyek felmertiltdt. A fenti
6rtesit6sben meg kell jelcilni a teljesitds viirhat6 kdsedelmi idoszak6t is, amennyiben ez

felm6rheto az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiil6s indoka megszrinik, rigy entit a tdnyr6l a miisik Felet is
6rtesiteni kell (ir6sban is), tovebba lehettis6g szerint arr6l is uij6koztatni kell, hogy a

mentesiil6s indokrit jelent6 kiilcinleges kdrtilm6nyek miau kdsedelmes intdzked6seket
mikor foganatosidiik.

13. Szerz6d6s m6dositisa, megsziintet6se

l3.l.A Szerz<id6s felt6teleit a Felek a Kbt. 141. $-a szerint a beszerz6si eljiir6si rendnek
megfelel6en irrisban m6dosithatjriLk.

13.2..4 Felek iriisban, kciz6sen aliiirt okiratban rendelkeznek a szerz6d6s megsziinds6vel
kapcsolatos elsziiLrnol6sr6l. A Feleknek a megsziintet6snil rendelkezo okiratban
meghatiirozott megszrindsi id6pontig m6g fennrlll6 ds teljesitend6 feladatair6l.

14. Kapcsolattartfs

I 4. 1 . Kapcsolattart6k a Vev6 rdsz6r6l:

A szerz6dessel kapcsolatos jognyilatkozatok t6tel6re jogosult:
N6v:
E-mail:
Telefonszim:



Vev6 iigyint6zt6j e:

N6v:
E-mail:
Telefonszrim:

Vev6 k6pvisel6je a kifizet6ssel kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:
Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonsz6m:

Vev6 k6pvisel6je a szakmai teljesit6ssel kapcsolatos
teljesit6sigazolisra jogosult k6pvisel6je:
Ndv:
Honv6delmi szeft ezer'.

E-mail:
Telefonszim:

k6rd6sekbtn, valamint Vev6

Vev6 k6pvisel6je a min6segbiztosit{ssal kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:

Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonsz6m:

14.2. Kapcsolattart6k a Vev6 rdszercl:

N6v:
Beoszt6s:
E-mail:
Telefonszim:

Ndv:
Beosztis:
E-mail:
Telefonsz6m:

14.3.A szeruod6 Felek rdgzitik, hogy egymris kcizdtt minden nyilatkozatot vagy egy6b

6rtesitdst ilisban, szUks6g szerint tdrtivev6nyes lev6lben, e-mailben Vagy telefax ittjrin kell
megktildeni, amely akkor tekinthet6 szabAlyszeninek, ha azt a kapEsolattart6 szemdlyek

r6sz6re k6zbesitettdk. Az 6rtesit6s akkor v6lik hatrilyoss4 amikor apt a cifizell igaz.oltan

6tvette.

14.4.A2 e-mafl vagy telefa.\ ftjan tdrtdn6 k6zbesit6s esetdn a nyilatkozai vagy 6rtesit6s akkor

vrilik joghatSlyoss6, amikor a cimzell azt igazoltan k6zhez vette: arr6l automatikus vagy

kifejezett visszaigazolas 6rkezett.

14.5.Siirg6s esetben sz6beli kapcsolattartrisi m6d is megengedett, amennyiben az 6rtesit6s I
munkanapon beliil a 14.3. pontban meghatarozott m6don is megltiild6sre keriil. Ennek

hi6ny6ban a nyilatkozat a hitririd6 eltelt6i kdvet6en hatrilyalannri v6fik. /^=rrklar:;c)

14.6.A tdrtivevdnyes ajiinlott postai kiildem6nlt a k6zbesit6s napJan

k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzell az tvdtelt megtagadta. Ha a az6,&
{^:a'
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volt eredm6nltelen. mert a cimzett az i:ralot nem vette 6t (az a felad6hoz nem kereste
jelz6ssel 6rkezett vissza). az iratol az ellenkezo bizonyitrisriig - a postai kdzbesitds

miisodik megkisdrl6senek napjrit krivet<i cit6dik munkanapon kell kdzbesitettnek tekinteni.

14.7 . A szerz6d6 Felek megrillapodnak, hogy a fent megieldlt kapcsolattart6k, a Vev6 nevdben

utasit6sra jogosultak 6s a teljesit6sigazolo szem6ly6ben vagy adataiban tdrtent vAltozisr6l
a mrisik felet haladektalanul drtesitik. A kapcsolattart6k, a Vev<i nevdben utasitiisra
jogosultak 6s a teljesitdsigazol6 szemdly6nek vagy adatainak viiltoziisa nem min<jsiil a

szerzridds m6dositdsdnak.

14.8.4. szerzodti Felek megrillapodnak abban, hogy kizrir6lag a jelen szerzcidds 15.2. - 15.6

pontjaiban meghatilrozottak szerint megtett szerz6d6si nyilatkozatokhoz fi26dhetnek
jogharisok.

15. Titoktartris

l5.l.A Felek a jelen szerz6ddssel, illeWe az annak soriln teljesitett szolgaltat6ssal

kapcsolatosan kcilcsrindsen kijetentik, hogy a teljesitds sorrln tudom6suka jutoft minden

informrici6t 6s adatot bizalmasan kezelnek 6s meg<iriznek, ezeket a mrisik fdl el6zetes,

ipisbeli hozzijrirul6sa hidnyiban nem hozzdk nyilvifurossrigra vagy illet6ktelen harmadik

szem6ly tudomiisd,ra. Elad6 a birtok6ba keriilt informiici6kat kizar6lag a jelen

szerz<idesben meghatdrozott fetadatok teljesitdse 6rdek6ben hasznrilhatja fel. Eladir

kijelenti, hogy a jelen szerzod6s szerinti titoktartasi kdtelezettsdget alkalmazottaival,
valamint a teljesit6sbe bevont k<izremiik<idokkel is betartatja azzal, hogy e rendelkez6sek

betart6sAdrt ds betartatiis66rt is feleloss6g terheli.

15.2.A szerzodo Felek rdgzitik, hogy a titoktartasi rendelkez6sek megszegdse eset6n a Vev6
jogosult a jelen szerz6ddst<il azonnali hatrillyal elillni, illetve aa felmondani.

15.3.E1ad6 vallalja, hogy az informiici6s tinrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsrigr6l

szolo 201l. 6vi CXIL rdweny 27 . $ (3)-(3a) bekezddseire figyelemmel iizleti titok cimen

nem tagadja meg a t6jdkoztatilst a jelen szerui3dds l6nyeges tartalmiir6l. Elad6 a jelen

szerz6des al6ir6siival tudomrisul veszi. hogy nem min<isiil tizleti titoknak az az adal,

amelynek megismerisdt, vagy nyilviinoss 6grahozatalitt t6rv6ny kdz6rdekb6l elrendeli.

16. Horizontilis villa16sok

16.1.A kdrnyezeti fenntarthat6s6g bizositrisa 6rdek6ben az Elad6nak specidlis horizontiilis
vdllal6sokat kell teljesitenie az al6bbiak szerint:

-- a kdmyezeti elemek kimdl6se, takar6kos haszn6lata;

- a hullad6kkeletkezds cs6kkent6se;

- a fajlagos vizfelhaszniiliisiit csdkkenti;

- a fajlagos energiafelhasznrlliisiit cstikkenti;

- rijrapapir haszniilata az irodai munkiik soriin

- az el6iillitott anyagok rijrafelhasznrilt papiron keriilnek k6toldalas formriban
kinyomtatiisra;

- az elektronikus kommunikrici6 elotdrbe helyezdse a papiralapri helyett;

- a munkafolyamatok k6myezetre gyakorolt hatris6nak folyamatos fi1

6(6kel6se:

- a krimy.ezeti megfelelos6g folyamatos fejlesztdse;
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- a kdmyezettudatos magatartiis fenntartasa mind a munkav6llal6k, mind a

szolgriltatasban partnerk6nt r6sztvev6k eset6ben.

16.2.A horizont6lis szempontok betartrisrit a szerz6d6ses kapcsolat (eljes) id6tartama alatt az

Vev6 folyamatosan szemdlyesen ellen<irzi.

16.3. Amennyiben Elad6 nem teljesiti a kdtelezetts6geket, legfeljebb 3 alkalommal felsz6litja a
Vev6 a teljesit6sre. Amennyiben ezt krivet6en sem teljesiti a horizont6lis szempontokat,

akkor felmondiissal/eldll6ssal 6lhet a Vev6.

17. ZArd rendelkez6sek

17.1. Elad6 kdtelezi mag6t arra, hogyjelen szerz<id6s teljesit6se sorrin ner'6ben 6s alv6llalkoz6ja
nev6ben sem j6r el a Kbt. 25. $-ban foglalt dsszefdrhetetlens6gi szabdlyokba titkdz6
szemdly.

17.2. Elad6 a 35512011. (XII.30.) Korm. rendelet alapjrin elismeri a Kofnfuryzati Ellen6rz6si

Hivatal j ogosult sitgii a szeruod1ssel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kikdtesek ellenorz6s6re

mind sajilt maga, mind alv6llalkoz6i vonatkozisiiban.

17.3. Elad6 elismeri, hogy az Allami Szri,rnvev6sz6k a 2011. dvi . tdrv6ny 5. $ (5)

bekezddse alapjrln vizsgrilhalja az 6llamh6ztart6s ib6l finanszirozott
beszerzdseket 6.s az llamhi.ztartiis alrendszereinek vagyon5t szerz6d6seket a

Vevon6l (vagyonkezelon6l), a Vev6 (vagyonJ<ezel<i) nev6ben vagl' k6pviselet6ben eljrir6
termdszetes szem6lyndl 6s jogi szem6lyn6l, valamint azoknril a felekn6l, akik,
illetve amelyek a szerz6d6s teljesit6s66rt felel<isek, tov6bb6 a sz{rz6d6s teljesitds6ben

kdzremrikdd6 valamennyi gazd6lkod6 szervezetndl.

17.4. Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rddsekben a Felek 3ofisronyri,ra irrinyad6
jogszab6lyok, igy kiikindsen, de nem kiziir6lagosan a Kbt., Ptk., az iilanhiatat'Astbl
s2616 2011.6vi CXCV. t6rv6ny, valamint a v6grehajuivtua kiadott 368/2011. (Xll. 31.)

Korm. rendelet rendelkezdsei az ir6nyad6k.

17.5. A Felek a szerz6d6ssel kapcsolatos esetleges vittis iigyeiket t6reketlnek trirgyaliisos titon

rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredm6npe, akkor a jogvita peres riton t6rt6n6

elddnt6s6re a Poigari Perrendtartasr6l sz6l6 1952. 6vi III. tdrvdny szerinti bir6s6g

illetdkesseg6t ismerik el.

1 7.6. A Honv6delmi Minisztdrium 6s a Magyar Honv6dsdg al6rend{ltjeindl bek6vetkez<i

szervezeti viiltoziisok miatt a jelen szerzod's alanyai - tovihb| az hbban szereplo egy6b

szervezetek -jogut6d szervezetei kdtelesek 6sjogosultak a szerz6ddl szerint eljiimi.

17.7.A Kbt. 136. $ (l) bekezd6se alapjrin:
Szerzodo Felek megiillapodnak, hogy a Viillalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerz6d6s teljesit6s6vel dsszeftigg6sben olyan kdltsdgeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1)

bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6 tarsas6g

tekintet6ben meriilnek fel, ds amelyek a nyertes ajdnlattev<i ad6k6teles jdvedelmdnek

csdkkent6s6re alkalmasak:
Szeru6d6 Felek megrlllapodnak tovtibb6, hogy a VriLllalkozo a szerzod|s telj
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megrendel6 szdmira
teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyletekr<il a Megrandel6t
6rtesiti.
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17.8. Szerz<id6 Felek kijelentik, hogy tudomrisuk van an6l, hogy a Megrendel<i jogosult
felmondani a szerz6ddst , vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzSd6st<il elillhat a
Kbt. 143. $ (l) bekezd6sdben foglalt esetekben is. Tov6bb6 kijelentik, hogy tudomdsuk
van arr6l is, hogy a Megrendel<i kdteles felmondani a szerz<id6st vagy a Ptk.-ban
foglaltak szerinl att6l el6llni a Kbt. 143. $ (2)-(3) bekezdds6ben foglalt esetekben.

17.9.E1ad6 semmilyen k6rtdrit6sre nem tart igdnl.t a Magyar Honv6ds6g bels6 struktur6janak
esetleges v6ltoz6srib6l ad6d6, a szerz6dds 6rv6nyess6gi ideje alatt a feladat v6$ehajtdsi
kdriilmdnyeinek m6dosullsa miatt.

17.10. Mell6kletek:

A jelen szerz6d6s elvelaszhatatlan mell6klet6t k6pezi:

I . sziimf mell6klet Mriszaki krivetelm6ny
2. szrirnf melldklet - Termdkkodifikrici6s zrirad6k
3. szrirnri mell6klet -,.Felajrinkis HM VGH KMBBI ritv6telre" formanyomtatviiny
4. szrirnri mell6klet - Megfelel6s6gi Igazol6s
5. szrimri mell6klet - Atltithat6srigi nyilatkozat

17.11. A jelen szerz6dds egyiitt drtelmezend6 a szerzoddskdtdst megalapoz6 kdzbeszerzesr
dokumentumokkal m6g akkor is, ha ezen iratok nem keriilnek a szerzbdlshez csatoliisra.

17.12. Jelen szerz6d6s ... szlmozolt oldalt tartalmaz, 6s n6gy (4) egymassal sz6 szerint
megegyez6 peld.inyban k6sziilt, melyb6l hriLrom (3) p6ld.iny Vev6t, egy (1) p6lddny
Elad6t illeti meg.

17.13. A jelen szerz<id6st a Felek elolvasiis 6s 6rtelmez6s utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t irJdk ala. A szerzrid6sben szerepl5 feltdteleket VevS 6s Elad6 ismeri 6s

elfogadja.

Budapest, 2016

A Vevd riszir6l:

20t6.

Az Elad6 risz,!r6l:

Nagy Attila ezredes
MH Anyagel l6t6 Rakt6rbrizis

parancsnok
ph. ph.

0()ti55
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l. szrimri mell6klet a ............... nyt. szdmf Ad6svdteli szerz6ddshez

MUSZAKI KOVETELMfNY

NAGYTELJESITUTXYU BENZINES HORDOZIIATo ZECYSZTVATTYU ES

NAGYTELJESiTNT6NYU NTNZINES HORDOZHAT O TrcZT IVLZ SZIVATTYI'J
BESZERZESE

A kdvetelm6nyek a Magyar Honv6ds6g katasztr6favddelmi feladalai vdgrehajtiisa soriin
jelentkez6 szennyezett (zagy) 6s tiszlta viz szivattyirzrisi feladatokat biztosit6 mobil zagy- 6s

vizszivatbruk beszerz6s6re vonatkomak.

A beszerz6sre tervezett eszkiiziik legvenek alkalmasak:

. a Honv6delmi Katasztr6fav6delmi Rendszer keretdben jelentke o szennyezelt (zagy)
katonai m[iveletek

kiszolgril6 tiirnogat6s

o a katonai szervezetekndl b6keidSszakban jelentkezti k6pz6si fel
o vastti, koziti, vizi 6s l6gi szrillitri sra a hazai 6s a nen

datok biaositas6ra:
etkdzi el6irrisoknak

megfelel<ien.
o az eszkiizkett6 ember 6ltal szrillithat6 legyen.

Ztgr szivattyi miiszaki kiivetelm6nyei:

A szennyezett viz szivatty'izitsrira a Honda WT 30 tipusri (vagy
szivattyti keriilj 6n beszerz6sre, amely mtiszaki technikai param6terei

k6vetelm6nyeknek:

egyen6rt6kri) zagy
ljen meg az alilbbi

6s tisaa viz szivatY,itzfrsi feladatok v6gz6s6re, valamint
szinterein az <isszhader6nemi mtiveletek harctiimogatasa 6s a
soriin jelentkez6 feladatok v6gz6s6re;

A szivattyri egy ac6l hordkerettel
platformon keresztiil csatlakozzon.

rendelkezzen, amelyhez a motor

min.5,3 kW

max. 93 dB(A)

max. 110 dB(A)

97

Szillitdsi telj esitm6ny min. 1200 liter/perc

Sziv6si m6lys6g min. 8 m

Emel6si magassig min.27 m

Nvomfs 2,7 bar

Szemcsem6ret min. 28 mm

Csatlakoz6 cs66tm616

Motor teljesitm6ny

Motor tipusa: n6gytitemri, |6ghtit6ses, benzines

tJzemanyagtart6ly min. 5 1

Hangnyomisszint

Zajszint

Inditis kezl

Sfly max. 60 kg



A sziv6 6s nyom6 tdml6k szerszam ndlkiil (gyorscsatlakoz6val) csatlakoztathat6ak
legyenek a szivattyrihoz.

A szivattyri blokk rendelkezzen egy eltdvolithat6 fedellel, amely megk6nnyiti a

szivattyib6l a szennyez6d6s eltiivolitiisiit.

A motor rendelkezzen egy olajnyomils ellen6rzovel, amely megakad lyozza a motot
megrong6l6drisrit, alacsony olaj nyomrison ttirt6n<i iizemeltetds6t.

A zagy szivattyi ira tartalmazza a csomagoliis, az 6n\elzds, a belftildiesit6s, a teljesitds

helydre tdrt6nri szillitts, valamint a 2 lo kezelo elm6leti 6s gyakorlati felk6szit6sdnek

kdltsegeit.

A kezelofelijleten vagy a gdp mris reszein, ha feliratok szii{<s6gesek, akkor azok magyar

nyelviiek legyenek.

Szersz6m 6s javit6 kdszlet:

A zagy szivattyrival keriiljrin lesziillitrlsra a kezelo riltal v6grehajtand6 karbantartiishoz,

szervizeldshez sziiksdges szersz6m k6szlet szerszimos tiisk6ban elhelyezve.

Sz6llitsa le a szivattyri 2 dvi lzemeltetds6hez szi.iks6ges, leggyakabban meghibasod6,

fogy6, kop6 alkatrdszeket 6s tartoz6kokat (pl.: tartal6k gyrijt6gyertya. t6mit6sek, sziir<i).

Az Elad6 az 1993.6vi XCIII. tdrv6ny 42.$. b) alapjrin hatitozza meg az eszkoz

haszn6latrib6l ad6d6 veszdlyforr6sok elleni vddtifelszereldseket.

A szivattyfval egyiitt keriiljenek lesz6llitiisra az eszkdz biztons6gos iizemeltetdsdhez

sziiks6ges munkavddelmi felszereldsek 2 fo r6sz&e (ha sziiksdgesek).

A zagy szivattyf az akibbi k6szletezdssel keriiljenek leszrillitiisra:

- zagy sziv altyri rezgdscsillapit6 keretbe szerelve;

- 3" sziv6tdml6. kosriLrral 8 m.

- 3" nyom6t6ml6 25 m,
Szerszdm kdszlet.
Tartat6k alkatrdsz k6szlet a kompresszor 2 dves iizemeltet6sdhez.

Munkavidelmi felszerelds (amennyiben sziiks6ges) 2 f6 tdsz6te.

A zagy szivattyri rendelkezzen CE megfelel6s6ggel, melynek igazolisita nyrijtsa be az

eA igazolb okmiiny miisoladt. A CE megfelel6s6gi igazolist a szerzodes teljesit6sekor az

eszkozzel egyiitt kell dtadni.

Vizszivattyri mfi szaki kiivetelm6nyei:

A,lisztaviz szivatty'itzitsitra a Honda WB 30 tipusri (vagy azzal egyendrt6kfi) vizszivaftyri
kertitj6n beszerz6sre, amely m[iszaki technikai param6terei feleljen meg az alihbi
kdvetelm6nyeknek:

Sz{llitdsi teliesitm6nv min. 1 100 liter/perc

Sziv6si m6lys6e min. 8 m

Emel6si maqassdq min. 28 m

Nyomds min. 2,8 bar -.--;
Szemcsem6ret min. 6 mm /',-.r

Csatlakoz6 cs66tm6r5 J

,ri\
2\
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Motor teliesitm6ny min. 3.6 kW

Motor tipusa: negyiitemii, l6ghiit6ses, benzines

Uzemanyagtartily min.3l

Hangnyom6sszint max. 88 dB(A)

Zaiszint max. 106 dB(A)

Inditis k6zi

Sfly max. 30 kg

A szivattyri egy ac6l hordkerettel rendelkezzen, amelyhez a motor rezg6selnyel6

platformon keresztiil csatlakozzon.

A sziv6 6s nyom6 tdml6k szerszdm n6lkiil (gyorscsatlakoz6v{l) csatlakoztathat6ak

legyenek a szivattyrihoz.

A vizszivat!ru iLra tartalfiazza a csomagol6s,

hely6re t<irt6n<i szillitits, valamint a 2 fo kezell

A motor rendelkezzen egy olajnyomas ellen6rz6vel, amely

megrongriLl6das6t, alacsony olajnyom:lson ttirt6n6 iizemeltet6s6t.
a motor

az irujelzds, a be diesit6s, a teljesit6s
elm6leti 6s i felk6szit6s6nek

akkor azok magyar

karbantartashoz,

meg az eszkdz

iiz emeltetds6hez

k6ltsdgeit.

A kezelofeliileten vagy a g6p m6s r6szein, ha feliratok
nyelvriek legyenek.

Szerszim 6s javit6 kdszlet:

A vizszivaffyhval keriiljdn lesziillitiisra a kezel6 rlltal
szervizeldshez sziiks6ges szerszdm k6szlet szerszemos trlskriban e

Az Elad6 az 1993. 6vi XCIII. tiirvdny 42.$. b) alapjan
hasmrilat6b6l ad6d6 vesz6lyforrasok elleni v6d6felszerel6seket.

A szivattyrival egyiitt keriiljenek leszrillitasra az eszkdz

sztiksdges munkav6delmi felszerel6sek 2 f5 rdszdre (ha sziiks6gesek).

Szrillitsa le a szivattyri 2 6vi iizemeltet6sehez szi.iksdges, meghibrisod6,

fogy6, kop6 alkatr6szeket 6s tartoz6kokat (pl.: tartal6k gyrijt6gyertya, tdnxit6sek, szrir6).

A vizszivattlru az al|bbi k6szletez6ssel kertiljenek leszrillitrisra:

- vizszivatlyi rezg6scsillapit6 keretbe szerelve;

- 3" sziv6tdml<i, kosdrral 8 m,

- 3" nyom6tdmlo 25 m,

- Szersz6m k6szlet,

- Tartal6k alkatr6sz k6szlet a kompresszor 2 6ves iizemeltetdsdhez.

- Munkavddelmi felszerel6s (amennyiben sztiks6ges) 1 f6 r6srere.

A vizszivallyi rendelkezzen CE megfelel6sdggel, melynek igazol6s6ra nyrijlsabe az ed
igazol6 okmany m6solatit. A cE megfelelosdgi igazol6st a szerz&6s teljesit6sekor az

eszlozzel egyiitt kell 6tadni.

Uzembenntartr{si adatszolgdltatfsi zrirad6k teljesit6s6hez sziiki6ges adatok:

Aj6nlattev6 vrillalja, a szerz6d6s teljesitds6vel egyidoben. az {ltpla
vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasitris szerinti adatok, dokument6di6k

00555 2
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Az eszkdztikkel egziitt az a16bbi okminyok keriiljenek dtad{sra (eszk6zdnk6nt):

- A magl'arorszigi eloir:isoknak 6s jogszabrilyoknak val6 megfeleltis6get igazol6
dokumentum;

- Abrris alkatr6sz katal6gus (1 pld. elehronikus .formdban, ds eszkazr;nkdnt I pld.

ry)omlotott formdban)
Magyar nyelv[i kezeldsi, karbantartdsi 6s tiiroliisi utasites (-1 pld. elehronikus

formdban, ds eszkdzdnkdnl I pld. nyomtatott formdban)
- CE megfelel6s6get bizony(t6 okmiinyok masolata;

A szivattyrikhoz k6szitetl kezel6si, karbantartisi 6s tfrolisi utasitis maryar
nyelven tartalmuzz,a az a16bbiakat:

mriszaki leiriist ds tizemel tetdsi utasitiist;

- utasit6st a technikai kiszolgrikisok, a hibaelhiiritiisok 6s a kezelo riltal elvdgezhet6
kisj avitrisok vd grehaj trisiira:

- vasriti, kdz: ;ti, vizi ds ldgi sz6llitasi rendszabiilyokat:

- garanci6lis javitrisok rendj6tt

- trirolasi szabiilyokat;

- az eszkdz r6szletes keszletjegyz6k6t (Fsz., rajzszirn (cikksz6rn), megnevez6s,
mennyisdgi egys6g, darabszrim);
az eszkoz iizemeltetdse soriin betartand6 biztonvlgi rendszab6lyokat a 10/2016.
(IV. 5.) NGM rendelet 22-24 $-ai szerint. valamint a 1993. dvi XCIII. tdrvdny
42. $. b) pontj a alapj rin m eghatdrozott felszerel6sek alkalmaziisiit.

- az esetlegesen sztiksdges munhavddelmi felszereldsek vddetmi fokozauit igazol6
dokumentum mdsolata.

- Az eszkoz megfelel<isdgdt igazol6 dokumentumok mdsolata.

Ery6b specilik6ci6k a beszerz6si eljirds lefolytatds{hoz:

Felk6szit6s:

Az Elado vrillalja leszillitott eszkdzdnk6nt 2 fo szivatlyi kezel<i elm6leti 6s gyakorlati
felk6szit6s6t a fenti zagy- 6s tiszlaviz szivattyri alkalmazdsAra, kezelds6re, karbantartiisiira 6s

csapatszinten v6grehajtand6 javitiisiira min. 1 nap (naponta 6 6ra) idtitartamban.

A felk6szit6s az Elado iital - a szerzodls vdgteljesitdsi hatrirideje el<itt 30 nappal -
rissze6lliton, ds a MH Logisztikai Kdzpont haditechnikai f6ndk (MH LK, HTECHNF) {iltal
j6vrihagyott tematika alapjin. az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett id6pontban keriiljdn
levezet6sre, a szillitand6 term6k szillit6srit kdvet6 I h6napon beltil.

A szirnla benlujtdsdnak felt6tele a felkdszitds megtartiisa.

Atv6teli kiivetelm6nyek:

A szivauyiknak ds a tartoz6kaiknak gy6ri rijnak kell lennitik. A szivattyrik a fentiekben
felsorolt kdszletezetts6ggel keriiljenek lesz6llitilsra 6s rendelkeznitik kell a Gyrirt6 dltal ki6llitou
megfelelos6gi nyi I atkozattal.

A min6s6qi iitv6teli feladatok szabalyai

Az Elad6 csak a szerz6ddsnek 6s a miiszaki kdvetelm6nyeknek minden szempontb6l
megfelel6 term6ket ajdnlhat fel minosdgi 6tv6telre. Az Elad,6 a tervezet dtvdteli fetaifatok:--..
idoponrja el6tt minimum 20 nappal ajri,nlja fel a szivattyrikat 6s tartozdkaikat q tfl\4 VGH '",\
KMBBI r6sz6re ritv6telre a ..Felajrlnkis HM VGH KMBBI ritvdtelre" fi yon.

irl-i'':ri-r
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Az Etad6 biztositsa a min6s6gi 6w6teli feladatok v6grehajt6s6t a telephely6n vagy

egyeztessen a MH ARB kdpvisel6jdvel, hogy a besz6llit:is helyszin6n tdrtdnhessen a minos6gi

6Lfv6tel.

A min6s6gi 6tv6tel soriin az Eladb t6rit6smentesen biaositsa a bel6p6st, a sziiks6ges

ellen6rz6si tevdkenys6g megszervezds6t, 6s minden ahloz szi.iks6ges eszkda 6s munkaer6t. A
min6s6gi 6tvdtel kdltsdgeit az Elad6 viseli.

Az Elad6 k6teles a Vev6, a HM VGH KMBBI 6s egyidejiileg a MH Logisztikai Kdzpont
tudomris6ra hozni minden - iiltala ismert - a szerz<id6s teljesit6se sor6n esetlegesen felmeriilt
kdriilmdnyt, mely a lesz6llitott termdkek megfelel6s6gdt befolyrisolhatja. Az Elad6 a termdkek
magyar nyelvri kezeldsi utasitiisiinak egy-egy p6ldrfury6t biaositsa, a mriszaki
kdvetelm6nyekben meghatiirozott darabszimon feliil, a HM VGH KMBBI r6szdre a min6s6gi

6tv6telkor, ezek a p6ldiinyok a HM irattrlrriba keriilnek, meg6rzdsre.

A term6k megfelel6s6g6nek vizsg{lata

Az itvelel sor6n a bizottsrlg ellen6rzi a term6k tipus6t, teljess6gdt, 6ps6g6t, gydrtisi
idejdt, csomagol6sitt, az eloirt okmanyok megl6t6t, az eszkdz mrik6dtik6pess6g6t, stb., valamint
ellen6rzi a kodifik6ci6s adatszolg6ltatiis megl6t6t.

A termdkek megfelel<is6gdnek vizsgdlatrlt a mriszaki k 6s a szerz6dds

el6irasai alapjan kell v6grehajtani. A vizsgdlatot a HM VGH KMBBI a MH Logisztikai
Kdzpont k6pvisel6ib6l 6116 bizotts6g hajtja vdgre. Az dsszes darabon keriil:

- az eszkdzdk adatt6blijrin 6s dokumentrici6j6ban
megfelel6s6gi nyilatkozat, stb.) szerepl6 gyartAsi id6 (a fe
52 h6tn6l tdbb nem telhet el),

iibizonylat, gyitrl6i
6s a gydtrls kria

- az eloirt dokumentdci6 (CE jeliil6s, Kezel6si- 6s karbantartisi ),

- az eszkdzdk feltdltdtts6ge a sziiks6ges ken6-, hiit6- 6s yad6kokkal,

- munkav6delmi felszerel6sekkezel6kr6sz6re,

- a szerszlmzat megl6te, illeszkeddse,

- iizemeltet6shez sziiks6ges alkatr6szek vizhatlan, pormentes tulnyomds szabdlyzo
szeleppel elldtott miianyag l6d6(k)ban (Pelicase),

- a szflllitott tartoz6kok (3" sziv6tdml6, kosiinal 8 m, 3" nyom6tdml6 25 m)
illeszked6se, miikdd6s pr6b6val,

- mriszaki kialakit6s 6s m6retek, tdmegek ellen6rz6se,

- feliratok nyelve.

A nemmegfelel6re min6sitett term6keket az Elad6 tdritdsmentes
6s ismdtelten felajanlja 6tv6telre, a fent leirt eljrir6snak megfelel6en.

dn cser6li vagy javida

A megfelel6 term6kekr6l a HM VGH KMBBI k6pvisel6je ki6llitja a Megfelelos6gi
lgazolist, melyet egyet6rt6se jeldiil a MH Logisztikai Ktizpont k6pviseldje is ell6t k6zjegy6vel.

A Megfelel6s6gi Igazol6s a benyrijtand6 sz6mla mell6klete.

Amennyiben a teljesit6s helydre tdrt6n6 sz6llitris soran b6Lrmilyen. termdkek min6s6g6t
azon jogrit, hogybefolyeisol6 probl6ma meriilt fel, az alakulat k6pvisel<ije

megvizsg6lja, 6s sztiksdg esetdn visszautasitsa a term6keket ffigg att6l, hogy a

term6keket a min6s6gi 6tv6telkor mar megvizsgiiltiik ds megfelel5nek mi

A HM VGH KMBBI k6pvisel6je altal vdgrehajtott ellen6rzdbek eredm6nyei nem

mentesitik az Elad6t a szerz6d6sben rcgzilett j6trilkisi vagy egy6b felel6ss6g
kdtelezettsdgei al6l, bele6rlve az EladS Altal vlgzendo vdgellen6rz6si vizsgdlatok
is.
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2. szfunri melldklet a ...... ......... nl't. szirnf AdAsv6teli szerzod6shez

HONVEDELIUI MINISZTERIUM
BESZERZfSI HIVATAL

TER}If KKODIFIKACIoS ZARADf K

(MINTA)

I ) Az Elad6 kdtelezetts6get vAllal az riltala sz:iLllitott valameruryi term6k

azonosikis6hoz sziiks6ges adatok teljes kdrii szolgriltatiisara 6s amennyiben mdg nem

rendelkezik a cdgazonositiishoz sziiksdges NATO Kereskedelmi 6s Kormrinyzati C6g K6ddal,

annak a Nemzeti Kodifikrici6s Irodrit6l t<irtdn6 megszerz6sdre, valamint arra. hogy a szerztidds

teljesit6se krizben a cdg jog6llasdban bekdvetkezo bdrmely vriltozls esetdn a
Term6kkodifikrici6s Zitrad€kban (tovibbiakban: ZArad6k) foglalt k6telezetts6gek
j o gfolytonosak legyenek.

2) A NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati Ceg K6d (NCAGE k6d) a NATO
Kodifikrici6s Rendszerben a gyrirt6k, szrillit6k, vrillalkoz6k illetve a kodihkrici6s adatok

forriisainak azonositas6t biaosit6 k6d, amelyet a c6g bejegyzdse szerinti orsz6g Nemzeti

Kodifrk6ci6s Irodrija ad ki. Az NCACE K6d kiadris6t a szerzodo c6gnek kell kezdemdnyeznie.

lg6ny6t a szerz<iddsben megadott el6rhet<isdgeken jelezheti annak akiinisrit kdvet<ien. a

szerzciddsben meghatdrozott id6pontig.
Az ig6,nylo kdrds6re, az Altala megjeldtt e-mail cimre megkiildjiik az Adatbeviteli k6rdoivet a

cdg vezet6si 6s el6rhet6sdgi adatair6l. V6lasz6ban az igdnylo (e-mail vagy fax form6jdban)

megkiildi a kirdltott Adatbeviteli k6rd6ivet. A kit6lt6tt Adatbeviteli k6rd6iv vissza6rkez6se,

mqd az abban szerepl<i adatok szifunit6g6pes adatbi2isban tdrt6n6 r6gzitdse utiin a

Kodifrkrlci6s Iroda kiutalja az NCAGE K6dot 6s entil trijdkoaatja az igdnylot. Az NCAGE
adatok bekertilnek a NATO k<izponti kodifik6ci6s adatbrizis6ba.

Az NCAGE K6d kiadrisa egyszeri eljlris. Az ig6nylti a kiadott NCAGE K6dot piaci

tev6kenysdgdben szabadon felhasznrilhatja. Egy c6get egy NCAGE K6d azonosit, azonban a

cdg <inrill6 bejegyz6ssel bir6 lednlv6llalata(i) is kdteles(ek) megszerezni az NCAGE K6dot,
amennyiben 6nrlll6 szerz6d6st kcitnek.

3) A Zriraddk vonatkoz6siiban adatszolg6ltatiison egy termdk minden l6nyeges

tulajdonsdgdt, mriszaki adatait tartalmaz6, annak azonositds6hoz szi.iksdges mflszaki rajzok,

leiriisok 6s/vagy miiszaki dokumentiici6k etad6sdt illetve a gyriruls soriin alkalmazott
szabviinyokra tdrtdno utal6st kell 6rteni, amelyek alapjin az adott termdk egydrtelmrien

azonosithat6. Az adatszolg6ltatiis preferillt formdja a Microsoft Excel adatt6bla elektronikus
formiiban. A file n6v: NCAGE(vagy az Elad6 neve)_szerz6d6sazonosit6("/" karaktereket "-"
karaktene cser6[ve).xls

A Gyiirt6 adatai:

Szerzod6s
szerinti

foly6szim

Szerz6d6s
szerinti

megnevez6s

Cikks#m (az a szAm
amelyet a gyriLrt6

azonosit6sra hasznfl)

NATO Raktiri
Szim (NSN), ha

ismert

Megjegyz6s/
R6szletes

megnevez6s

/---
,<. '\\N

Ir,.,/
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Hazai gyitrtis eset6n az adatszolgiiltatiis r6sz6t kdpezi mdg a jellemz<i technikai adatok
cikksziLrnonkdnti bontdsban. Minimum adatok: m6ret, sfly, szin, szrillithat6srlg, funkci6k.
jellemz6 mrik<iddsi param6terek.

4) Sziiksdg eset6n a term6kek azonositds6hoz szolgriltatand6 adatokat a Nemzeti
Kodifik6ci6s Iroda a ktitend<i szerz<idds trlrgyriban lefolyatand6 egyeaeteseken h atitrozza meg.

5) A ktillbldi/nem magyar Elad6 tudom6sul veszi, hogy a jelen ZAradekban
meghatilrozott brirmely termdkazonositiissal kapcsolatos kdrd6sben, ha a bejegyz6se szerinti
orczeg lelg1a a NATO Kodifikrici6s Rendszert alkalmaz6 orsziigok csoportjilnak, akkor az adott
orszig Nemzeti Kodifik6ci6s lrodi\a az illetdkes. Minden miis esetben a Magyar Nemzeti
Kodifikdci6s lroda az illetdkes. A Magyarorsziigon bejegyzett c6gek vonatkoziisdban a
Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda funkci6it a Honvddelmi Minisa6rium V6delemgazdasrlgi Hivatal
illetdkes kodihk6ci6s szervezeti eleme lirtja el. Jelen ZiraddNbat meghatrirozott
term6kazonosit6si cdlri adatoka t az Elado az illet6kes Nemzeti Kodit'lkeci6s Iroda rdsz6re
szolgriltada.

6) Az Elad6 a jelen Zfuaddkban meghatiirozott adatszolliiltatiisnak az iitala
alkalmazott alv6llalkoz6k r6sz6r6l tdrt6n6 teljesit6s6drt egyetemlegesen f{el.

7) A term6kazonositiisi cdhi adatszolg6ltat6sra vonatkozo szerz6ddses jogviszony
hatiilya alatt az Elado jogut6d ndlkiili megsziin6se eset6n vdllalja, hogy az illet6kes Nemzeti
Kodifik6ci6s Iroda rdszdre megadja az adatszolg|,ltatesban drintett alv[llalkoz6k c6gadatait
olyan m6lys6gben, hogy annak alapjrfur t<iliik krizvetlen szerz6d6ses kapcsolatban a
term6kazonositrisi c6lI adatok beszerezhetrik legyenek.

8) Abban az esetben. ha az Elado megszrindse jogut6ddal ttrrlenit. lehetove reszi.
hogy az illetdkes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda a jogut6ddal szemben v:iltozatlan tartalommal
6rv6nyesiteni tudja a jelen Ziraddkban foglalt adatszolgriltatiisi kritelezett*geket.

9) A hazai bejegyz6sii illetve olyan kiilftildi gyar6k, szillit6k, vrlllalkoz6k amelyek
cdgbejegyzdse nem valamely NATO Kodifikiici6s Rendszert alkalmaz6 orsz6gban rdrt6nt, a
jelen szerzod6sben, a sziillit6si felt6telek kcizdtt meghatiirozott id6rendben, a Magyar Nemzeti
Kodifikrlci6s Iroda rdszdre teljesiti a term6kazonositesi cdhi adatszolgriltathst.

10)Az Elad6 v6llalja, hogy a jelen szerzod6s 6rvenyessdgi i$je alatt a szerz6d6s
titrgyht k6pez6 term6keke vonatkoz6 6s a jelen Zitraddk 2. pon{jriban meghat6rozott
tartalommal riltala szolgriltatott adatokban bekdvetkezett bdrmilyen r {ltozist a m6dositott
adatra vonatkoz6 tartalommal - a sajdt szervezet6n beltil bektivetkezetl valtozlst k<ivetri 30
naptiiri napon beli.il - megktildi az illet6kes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda repz6re.

1 1) Amennyiben az Elado a jelen szerz6d6s trirgyrit k6pea brirmely term6ke
vonatkoz6an a Magyar Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda rdszdre miir szolgiiltatott a jelen Ziradlk 2.
pontjeban meghatiirozott term6kazonositiisi c6lir adatokat, ugy err<ll irii,sban 6rtesiti az
adatszolg6ltatiis igdnyl6j6t, megadva a rendelkez6s6re rill6 NSN-I, megjeldlve, hogy az
adatokat mikor. milyen szerz6ddshez kapcsol6d6an kiildte meg.

l2)Elad6 hozzilird, hogy a jelen szerzod6s tfugyilt kepezo termdk(ek)
azonositiis6hoz 6s a NATO Kereskedelmi 6s Kormiirnyzati Ceg K6d kiadrisriLtroz 6ltala
szolgeltalott adatok miis
iitadilsra keriilj enek.

kormilnyzati szervnek. illetve a NATO Kodifikdrcios Rendszer

-: (l Lli\i) 5
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3. szrirnf mell6klet a ...... ... ... ... n1t. sz5mri Adrisv6teli szerz6d6shez

FELAJANLAS HM VGH KMBBI ATVE TINN

Felk6rem a HM VGH KMBBI-I a....................... ........ sziimu
6s ................ .. targyu
szerz6ddsre elk6szitett, az alibbiakban meghatiirozott, term6k(ek) / szolgdltatds(ok) 6w6tel6re.

Szerz6d6s t6tel
sorszdma

Term6k / szolg6ltat6s megnevez6se Gyrirt6si szrirn Mennyis6g

Az 6tvdtel k6rt id6pontja: 20 . 6v. ................. h6 ........-n.

A fenti term6kek / szolgriltatasok az 6rv6nyes sz6llitasi dokument6ci6, valamint a szabviinyok
ds a szerz6d6s k<ivetelm6nyeit kiel6gitik 6s min6sdgileg megfelel6ek.

Meltdklet:

Kelt: .....................................20 . dv. ................. h6 ........-n.

(felj ogositott aliirrisa)
Az ittvdtel egyezt etett id6pontj a:

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

HMVGHKMBBI

Ph.

l'" sr,5,, ri*j104

/',1'.'r""''''',) '.
:i) "r,i.: ',- \

:i
:t ltO ,:c 

=



4. szitmi mell6klet a ............... nyt. sz6mt Adrisvdteli szerzoddshez

A HM VGH KYBBI
n)1. szima:MEGFELELOSEGI

HM VEDELEMGAZDASAGI HIVATAL
KUTATAS.FEJLESZTESI,

MIN6STGBIZTOSITASI fS
BIZTONSAGI BERUH.AZASI

IGAZGAT6SAG
Szerz<iddssziirn:

Megrendelds sziiLrn (ha van):

Szerz6d6s m6dositiis sziirna (ha van):

Szrillit6 (ndv, cim):

eltdrdsek 6s / vagy engedm6nyek nyt. szifuna:Megrendelo (ndv, cim):

A Megfelel6s6gi lgazolis vonatkopik:

r6saeljesit6sre (hdnyadikra):

( ........)

v6gleljesitdsre:

Teljesit6s helye (n6v, cim):

Termdk/szolgriltat6s megnevezdse

Szrillit6i megjegyzdsek:

Atv6teli utasit6s,&ftiszaki Leiriis sziima:

Melleklet(ek) (ha van(nak)):

A Szallit6 Megfelel6s6gi Nyilatkozata:
Kijelentjiik, hogr fentiekben feltiintetett 6s elfogadott elt6r6sekt6l f engedm6nyekt6l

eltekintve,
A FELSOROLT TERMIKEIdSZOLGAI-UTASOX MEGFELELNEK A

A Szillit6 k€pviseltijenek neve, beosztdsa;

HM VGH KMBBI k6pvisel6j6nek megiegyz6sei:

Engeddlyszi.rn (ha van) :

HM VGH KMBBI k6pvisel6jenek nfilatkozala:
Igazolom, hory a fentiekben feltlintct€tt

MrN6sfcB[zrosiT/b T,IRGY,(T ldPEzrtK 6s megfelelnek e

Altri,IVGHKMBBI
k€pvisel6jdnek

Fax szfuna:

A HM VGH KMBBI k€pvisel6jCnek

Neve:

Tel:

005-D-o

A Szillit6 kdDvise16idndk al6ir6sa:



5. szimrl mell6klet a nfl. szirnri Addsvdteli szerzrideshez

NYILATKOZAT

a nemzeti varyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tdrv6ny 6tlithat6 szervezet fogalm6ra
vonatkoz6 felt6teleknek vafti megfelel6s6916l

Alulirott , mint a(z)
(sz6klely: c6gbejegyz6sre/aliiiriisra jogosult
kdpviset6je, jelen okirat aliiriisrival, ezennel biintetdjogi felel<issdgem tudat6ban

nyilatkozom

arrot, hogy a(z) (teljes ndv) .................. . a nemzeti vagyonr6l
sz6lo 2011. dvi CXCVI. tdrvdny 3. g ( I ) bekezddsdnek 1. pontja3 alapjan ritkithat6
szervezetnek min6siil, egyidejiileg az azt al6tamasz.6 dokumentumok miisolatiit
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

cd gS e gy zdsr e / alitiriisra j o go su I t

r 3. 5 111 E rorven; alkalmazidban
I - dtlathatd s:en'e:et:
ai az Allam. a kdltsigvetdsi sze.\'. a kdztestulet. a heh i tinkorman) zat. a nemzetisdgi irnkormenyzal a rA{sulis. az egyhiui

jogi szemdll. az olyan gazdalkodd szervezel amel)ben az 6llam va$ a helyi dnkorm6n)zzt kll6n-k0liin vagy eg)Un looo/eos
riszeseddsscl rendelkezik. a nemzetkdzi szen'ezet- a kijlfttldi allam. a kiilldldi hebhat6s6g. a kiilldldi rillami vagl' hel!'hat6siigi
sze^ ds az Eurdpai Gazdasigi T€rsdg6l sz6l6 mcgellapodiisban rdszes 6llam szab6llozott piaciira bevezetett nyillanosan
mfi ldd6 r6szv€n).tarsirseg.

b) az olyan belfbldi vagy kiilfttldi jogi szemdly vagy jogi szemilyiseggel nem rendelkez6 gazdrllkod6 szervezct. amely
megfelel a kdvetkez6 feltdteleknek:

ba,/J tulajdonosi szerkezete. a p6nznoses ds a terrorizmus finanszirozasa megeliizdsir6l 6s megakaddlyozisAr6l sz6l6
tdrvdny szerint meghatdrozoft tenyleges tulajdonosa megismerhet6,

bU az Eut6pai Uni6 hgallamiiban. az Eur6pai Gazdasagi Tirsdgr6l sz6l6 megiillapodrisbaa r6szes 6llamban. a Gazdasdgi
Egyuttmikddisi ds Fejlesztdsi Szervezet tagellameban vagy olyan dllamban rendelkezik ad6illet6sdggel. amellyel
Magyarorsziignak a keft6s ad6ratas elkeriildsdr6l sz6l6 egyezmdnle van.

bc, nsm min6siil a ttusasegi ad6r6l ds az osaaldkad6rol sz6l6 tdrveny szerint meghatdrozott ellen6rziitt kiilfttldi tarsasegnali.
bd)a gazdAlkod,it szcrvezctben kdzvetlenul vagy kozvetetten ttbb mint 25olo-os tulajdonnal. befolyrissal rag!'szalazari

jo88al bir6 jogi szemdll. jogi szemellisdggel nem rendelkezo gazdalkod6 szenezet tekinterdben aba), bb) ts bc) alpont
szerinri feltdtelek fennallnak:

c/ az a civil szervezet is a vizitersulal amel)'megfelel a ktivetkez6 feltdteleknek:
cal vezet6 tisasegvisel6i nregismerhet6k
cb,/ a citil szenezet ds a vizitirsulal valamint ezek vezetd tisasig\isel6i nem atlethatd szervezetben nem

2soleol meghaladd rdszesed6ssel.

c./ szdkhel-re az Eur6pai Uni6 tagellamrban. az Eur6pai Gazdasiigi Tdrsigr6l sz6l6 meg6llapodasban rdszes
Gazdasegi Egyiittmuktiddsi ds Fejleszdsi Szer\ezet hgallamAban vag) ollan 6llamban van. amellyel
kenos ad6ztaliJ el[eriilescrdl sz6ld eg]emdn]e van:

I

a

a

Iiri)i)
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Az tlhthat6sfigi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vagr azokat al6t6maszt6
dokumentumok az f.llamhirztarlisrril sztil6 2011. 6vi CXCV. tiirv6ny 54/A. $-ban

meghatirozottak alapj6n

A nemzeti vagtonr1l szdl6 2011. dvi CXCVI. tbrviny 3. $ (1) bekezddsdnek 1. pont b) alpontja
szefinti

masvat Pazd dlkodd szenezete k e s et(i b e n

Alulirott, (ndv) mint a (c6gn6v)

ilp;i;;[j;;;;i;,k";, h"*,; r,f,11ffil],-;i;;;"*;;;;;,d r;i'.\1i",:1il1','91;iffi
szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdrilkod6 szewezet, amely megfelel a
krivetkez6 egyiittes felt6teleknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a p6nzmosrls 6s a terrorizmus finansziroziisa megel6z6s6r<il 6s

megakad6lyo zasa6l sz6l5 tdrvdny szerint meghatdrozon t{nyleges tulajdonosa
megismerheto, amelyr6l az 1. pontban nvilatkozom, es

b) ad6illet6s6ge .. . ........orszigb an [orsaig megnevezise] talitlhat6a. amely

[a meglfelelf aldh iaandd],
. az Eur6pai Uni6 tag6llama,
o az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6gr6l sz6l6 meg6llapoddsban reszfs 6llama
. a Gazdasigi Egytittmrikdd6si 6s Fejleszt6si Szervezet tagrillaina
. olyan 6llam, amellyel Magyarorsz:ignak a kett6s ad6ztatdb elkeriil6s6r6l sz6l6

egyezm6nye van, 6s

c) nem min6siil trirsasrigi ad6r6l 6s az osztaldkad6r6l sz6l6 1996. dri LXXXI. tdrveny 4. S

1 1. pontja szerinti ellen6rzdtt kiilfttldi ti,rsas6gnak, 6s

d) az iltalam k6pviselt szervezetben k<izvetleniil vagy kd,zvetetteh t6bb mint 25%-os

tulajdonnal, befolyrissal vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szemdlyis6ggel
nem rendelkez6 gazdrilkod6 szervezet tekintet6ben az a), b) 6s c) alpont szerinti

felt6telek fennrlllnak.

l. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonosr6l

Az illtalanr k6pviselt szervezetnek a p6nzmosiis 6s a terrorizmus finanszirozilsa megeloz6s6r6l

6s megakadrilyo zAsfir6l sz6l6 2007. 6vi OOOWI. tdrv6ny 3. $ r) pontja alapjan a kdvetkezii
term6szetes szemdly(ek) a t6nyleges tulajdonosa(i):

cd g e gy zd x e I aliririisra j o go sult

a Amennyiben Ajrinlattev6nek MagyaroNzigon tal{lhatb az ad6illetdsdge, igy
amennyiben miis orsz6gban, rigy drtelem szeriien az az orszig keriiljiin megadesra.

Sziiletdsi hely 6s id<i

t07

P. H.

az keruljon



HONVEDELMI MINISZTERIUM
BESZERZfSI HIVATAL

N1.t.szim:
Szerzridds azonosit6:

2. r6szajinlati kiir

ADASVETELI SZERZ6ONS
TERVEZET

mely l6trej6tt a

MH Anyagell6t6 Rakt6rb6zis

esa

elad6 neve

kctzdtt

- 2016 -
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VEVO:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
P6nzforgalmi j el zbszima'.
Ad6azonosit6 sz6ma:

ELAD6:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
C6gjegyz6ksz6ma:
P6nzforgalmi j el zoszirna'.
Ad6sz6ma:

A Szerz6d6s alanyai

Maryar Honv6ds6g Anyagell6t6 Raktrirbizis
(tov6bbiakban: Vev6)
Nagy Attila ezredes, parancsnok
1 I 63 Budapest, U jszirsz utca 37 -39 .

+36 I 401 2380
+36 | 401 2321

MAK 1oo23oo2-oo29o1 15-oooooooo
157t4t32-2-s1

(tov6bbiakban: Elad6)

A tov6bbiakban egyiittesen Felek.

PREAMBULUM

project (tov6bbiakban: KIHOP) keretdn beli.il ,,1 Magtar Honvddsdg
asszefiiggd beavatkoztisi kipessigdnek fej lesztdse - mfrszaki technikai

lemmel
beszerz,!se

A kdzbeszerz6s tNgyif' klpezo feladat - a pitlyiuat pozitiv tAmogatiisi ddntes esetdn - l0%o

6nr6szb6l, valamint vissza nem t6ritend6 90%-os EU trimogatasbol sLdllit6i finanszirozAsi

form6ban val6sul meg a27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet eloirdsainak fl$yelembe veteldvel.

A szerz6d6s trlrgya szerinti iirubeszerz6s a KEHOP L6.0 konstrukbi6 szerinti pirlyiaat
keretdben val6sul meg.

A kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. tdrv6ny (tovdbbiakban: Kqt.) 81. $ alapjrin nyilt
kiSzbeszerulsi eljarris keriilt lefolytatrisra a szerz6des tfngyAban. A Kbt] 29. $ (l) bekezd6se

alapjrin a HM Beszerz6si Hivatal a kdzbeszerz6si eljarast a vevo meghatalmazisa alapi6n,

annak nev6ben folytatta le. A k<izbeszerz6si elj6r6s nyertes ajanlattevoje f Elad6 lett.

Elad6 kdteles a szerz6d6s 1 . pontj6ban meghatiirozott, a szeruod€s tfugyat k6pez6 term6keket a

kieg6szit6 kdzbeszerz6si dokumentumokban meghat6rozott mennyisdgi 6s min6s6gi

meghatilroz6s szerint, illefve egy6b el6irasok 6s min6s6gi k6vetelmdrryek betart6sa mellett

ritadni. Elad6 kdreles a KEHoP 1 .6.0 felhivrisaban 6s a KEHOP 6ltatanos pitlyitr]ati

Felek rdgzitik, hogy a Vevri a2013.6viV. ttirv6ny (a tovribbiakban, ft{.; S,t.5 (1) bekezd6s

7.) pontja alapjan szerzodb hat6s6gnak min6siil.
Yev6 az Uj Szdchenyi Terv Kdmyezet 6s Energetikai Hat6konysrlg Program 1.6.0

KEHOP L6.0" titrgyu felhivis alapjriLn uimogatiisi kdrelmet nyrijtott be 6. febru.ir 19-6n.

ritmutat6ban, valamint a piiyiuat tri.rnogatasii,ra vonatkoz6 triLrnogatiisl szerz6d6sben elffi

00rlc

'..
\ /,r.(n,t 

n \i'l--]-/

formai ds tartalmi kdvetelm6nyek betartrisiira.
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Szerzodo Felek rdgzitik, hogy a Szerz6d6st a Kbt. rendelkez6sei alapjrfur a fent hivatkozott
kdzbeszerzdsi eljiirdsra tekintettel, annak eredm6nyekdnt irjak al6. A kdzbeszerz6si eljriris
dokumentumai jelen szerz6d6s elviilaszthatatlan rfszdt k6pezlk, ktl6nds tekintettel a
krizbeszerz6si dokumentumok rendelkez6seire, valamint a nyertes aj6nlat tartalmara.

A szerz<idds hatrilybal6p6s6nek felt6tele a tiimogatrisiszerz6d6s-m6dosit6s alapjrin az igdnyelt
dsszeg rendelkez6sre rllliisa. Amennyiben a KEHOP IH a trlmogatiisra ir6nyul6 ig6n1t nem,
vagy az ig6nyekndl kisebb dsszegben fogadja el, az adirsydteli szerz6d6s hatiilyrlt veszti.

A szerz6d6s megkdtes6re a mindenkor hatrllyos jogszabdlyoklak 6s a trirnogatiisi szerz6ddsben
foglaltaknak megfele[6en keriil sor.

1. A szerz6d6s tirrya

1.1. Jelen szeru6dds alapj6n Elad6 a jelen szerzi5ddsben 6s annak 1. sz. mell6klet6t k6pez6
mriszaki leir6sban rdszletesen meghatiirozott felt6telek szeint az 1.2. pontban
meghatdrozott lermdkek iitadilsiira, a Vev<i a term6kek iitv6tel6re, valamint a 2.1. pontban
rdgzitett v6tel6r Elad6 rdsz6re trirt6n6 megfizet6s6re kdteles.

1.2. Az 6tadrisra keriil6 term6kek:

11 k6szlet t6bod t6rvil6git6 kdszlet ut6xi1t6n beszerz6se a mriszaki kdvetelmdnyben
meghatarozoft ak alapj iin.

1.3. Elad6 a szerzSd6s 1. sz. melldklet6t klpezb miiszaki kdvetelm6nyben felsorolt megadott
paramdteni term6keket szrlllithatj a le.

1.4. Elad6 rdsZeljesit6sre nem jogosult.

1.5. Elad6 a term6kek sz6llitrisrit egy t6telben vdgzi, el6teljesit6s lehetds6ge biztositott.

2, Az ellenszolgiltatis iisszege

2.1. A Felek meg6llapodnak abban, hogy az Eladb szerz6d6sszerii teljesit6s eset6n nett6 ...
Ft, azaz . . .. forint v6tekirra jogosult az alibbiak szerint:

Nettd erys6g6r
(Ft / k6szler)

Mennyisdg
(k6szlet)

Nett6 dsszir
Ft / 1l k6szlet

AFA Brutt6 6sszir
Ft/ll keszlet

1l

A Felek megrillapodnak abban, hogy a jelen szerzodds 2.1 . pond6ban foglalt term6kek
v6teliira a szerz<id6s hatiilya alatt v6ltozatlan.

3. Teljesit6si hatririd6

3.1. Teljesitdsi hatririd<i:

Sz6llitand6 termdk vonatkozisitban: Szerz6dds hatrilybaldp6s6t<il szrirnitott 240 naptarr
nap.

Elmdleti 6s gyakorlati felkdszit6s vonatkoz6s6ban: A sziillitand6 term6k sz6llitrisdt kdvet<i
30 naptriri napon beliil.

3.2. A teljesitds t6nyleges id6pontjakdnt a term6kek mennyisdgi iitadris-6tv6te
kell tekinteni.
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4. Teljesit6s helye:

4.1. MH AnyagelLit6 Raktirbazis, Budapest Ujszris zr:ltca 37 -39.

5. Min6s6gbiztositisi kdvetelm6nyek, a term6kek dtadls-6tv6tele

5.1. Jelen szerz6des kdvetelm6nyei rillami min6s6gbiaositris hatilya al6 tartomal, a HM
V6delemgazdasrigi Hivatal Kutatris- Fejleszt6si, Min<is6gbiaositrisi 6s Biztons6gi
Beruhrizrisi lgazgat6sig (tovribbiakban: HM VGH KMBBI) k6pvisel6je, mint a magyar
Katonai Minosdgbiaositrisi Szervezet jogosult a min6sdgbiaositasi k6rd6sekben a Vevo
k6pviselet6re.

A minSsdgbiztositdssal kapcsolatosan felmeriil6 k6rd6sek esetdben drtesitend6:

HM VGH Kutat6s-fejlesa6si, Min<isdgbiaositrisi 6s Biaons6gi Beruhaz6si lgazgat6sirg
lgazgato: Ill6s Attila ezredes

Postacim: Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36)1433-8041
Fax:
E-mail:

(+36) 1 237-5575
nqaa@hm. sov.hu

5.2. VevS a term6keket min6s6gi 6s mennyis6gi szempontb6l veszi rit.

A szrillitand6 term6kek feleljenek meg a szerzodls 1. sz. mell k6pez<i miiszaki
kiivetelm6nynek, valamint az abban hivatkozott jogszzbAl 6s szabvilnvoknak.
Elemei rendelkezzenek gy irt6i megfelelSs6gi nyilatkozattal, mrib
Eur6pai Uni6ban 6rv6nyes tipusbizonyitv6nnyal.

valamint az

megsziin6se

5.4. Elad6 v6llalja, hogy a tanfsitott min<is6giranyitasi rendszer6t (ISO
egyen6rt6k[ min<is6girrinyitrlsi rendszereit, valamint az AQAP 211

l:2008 vagy azzal

dokumentum vagy azzal egyen6rt6kii min<is6gir6nyiuisi
idritartama alatt fenntartja. A min6sdgirrinyitrisi rendszer
szerz6d6ssze96snek min6siil.

vagy 2120 normativ

) a szerz6d6s teljes

5.5. A t6bori t6rvil6git6 felszerel6s utdnfut6n eszkdznek 6s a tartozdk{inak gyari rijnak kell
lenniiik.

5.6. Az Elad6 a szerz6d6s al irisirt kdvet6 15 napon beliil k 6s nyrijtson be
j6vahagyrlsra a HM VGH KMBBI rlszdre az AQAP 2105 el6irdsainak

megfelel6en Min<is6gtervet 3 p6ldrinyban, arnely tartalm"zza a szrillitrisi iitemtervet
VGH KMBBI Avalamint a gyartli ellen6rz6sek tervezett id6pontj6t. A

Min<is6glervet 6rt6keli 6s l0 munkanapon beliil, annak megfelel eset6n j6vrihagyj a,

vagy visszajuttatj a az Elad6 r6sz6re iitdolgozasra. A Mintis6gtervet megfelel6s6ge esetdn

a HM VGH KMBBI MKSZO osztilyvezeto (igazgat6-helyettes) j6vahagyja 6s 1

p6ldany6t visszajuttatja az Elad6 rdszdre.

5.7. Az Elad6 kdteles a Vevri, a HM VGH KMBBI 6s egyidejrileg a MH Logisaikai Kdzpont
tudomiisilra hozni minden 6ltala ismert - a szerzbdds teljesit{se soriin esetlegesen

felmeriilt kdri.ilmdny.t, mely az leszillitott term6kek megfelel
Etad6 a tdbori t6rvil6git6 k6szletek magyar nyelvii kezel6si
p6ldrinyrit biztositsa, a mriszaki kdvetelmdnyekben meghat6rozott
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HM VGH KMBBI reszere a min6s6gi iitvdtelkor, ezek a p6ldrinyok a HM iraftdLrdba

keriilnek meg6rz6sre.

5.8. Az Elado k6szitsen 6s a HM VGH KMBBI r6sz6re j6viihagy6sra nyirjtson be az els<i

eszkdz Minos6gtervben tervezett min6s6gi 6tvdtele el<itt szilmitott 30 napon beliil ritv6teli
utasitAst az elvdgzett feladatok ellen6rz6s6re. Az fltvdteli utasit6s m6s, p6ld6ul
technol6giai utasitris r6sz6t is k6pezheti. Az itwfteli utasitiisban foglaltak terjedjenek ki a

600-312016 nyilvrintart6si sziimir mriszaki 6s iitv6teii k<ivetelm6nyekben meghat5rozott
el6irasok teljesitdsdnek ellen6rz6s6re is. Az ritvdteli utasitrist az MH LK haditechnikai
f6ndk egyet6rt6s6vel a HM VGH KMBBI igazgato hagyja j6v6.

5 .9 . Az 6tv6teli utasit6s minimum az alAbbiakat tartalmazza:

- Az i.frveteli utasitris hatrilya,
- A term6k me ghatfuozisa,
- AltaLinos el6ir6sok,
- Az 6tadis-6w6tel szabdlyai,
- A katonai ew6teli vizsg6latok felt6telei,
- A katonai 6tv6teli vizsgrilatok lebonyolitris4
- Dokumentiilaskcivetelm6nyei,
- Az i.Iadis-itfrdtel dokument Ll6sa,

- Aweteh vizsg6latok,
- Telepitds ds iizemeltet6s szabiiyai 6s m6dszertana,
- A term6kek rlltalinos ellen6rz6se,
- T6rvil6gitrisellen6rzdse,
- Geometriai m6retek ellen6rz6se,
- Kdrnyezeti hat6sok ellenri{l6s6gi vizsg6latok,
- Mrikod6si 6s hat6kdpess6gi vizsg6latok,
- A term6k min<isit6se iitv6telkor,
- A nem megfelel6 vizsgrilati eredm6nyek eset6n ktivetend6 eljarris,
- Szabvrinyjegyzdk,
- Vizsgrilati lap mell6kletk6nt.

5.10. Az Elad6 a gyintott eszkdz(6k) hasmdlatba v6tel6hez 6s az alkalmaz6i ig6nyeknek
tdrt6n<i megfelel6s6g meg6llapitisiihoz sziiks6ges ellen6rz<i vizsgiilatok v6grehajtisriban
egyiittmrikddik a HM VGH KMBBI 6s az MH Logisztikai Kdzpont k6pvisel6j6vel.

5.1 1. A gy6rtriskdzi ellen6rz6sek szabilyai

5.11.1. A gy6rtdskdzi ellen5rz6sek vdgrehajtrisrit a HM VGH KMBBI 6s az MH
Logisztikai K6zpont k6pvisel6i a j 6vahagyott min6s6gterv alapjrin tervezik meg.

5.11.2. A HM VGH KMBBI fenntartja mag6nak a jogot a magyarorsziigi gyrirt6s 6s a
teljesftds folyamatainak az Elad'b vagy Gy6rt6 telephely6n tdrt6n6 ellen6rzds6re.
A gyartdskcizi ellen6rzdsek sor6n a term6kek ellen6rz6se az Elad6 vagy Gyrirt6
6ltal alkalmazott min<isdgellen<irzdsi rendszerben kertil v6grehajtrisra oly m6don,
hogy a vizsgiilatok biaositsiik a mriszaki kdvetelm6nyekben meghatarozott
dsszes kdvetelmdny ellen6rz6sdnek a lehet6s6g6t.

5. I 1.3. A gyrirt6skdzi ellen6rzdsek az Elad6 telephelydn keriiLlnek
/,S,il^',,,..)
\!. I
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5.1 1 .4. A gyattirskozi ellen6rz6seket a HM VGH KMBBI 6s az MH Logisztikai Kdzpont
k6pvisel6ib6l 6116 bizotts6g az Elado jelenl6t6ben 6s kdzremdkdd6sdvel hajtja
vdgre.

5.11.5. Az Elad6 biztositsa az rillami min6s6gbiaositd.i f.fautot elvdgz6sdhez

sziiks6ges infrastruktur6t, a bizottsiig szimtina a vizsgrilaf helyszineire tdrt6nti
beldp6st, a vizsgriiathoz sziiks6ges azon m6r6eszkdz6keg kollektiv 6s egy6ni
vddSeszkdzdket, tartoz6kokat, felszerel6seket, tesztberendezdseket 6s egy6b

fogy6anyagokat, melyeket a gyitrtis soriin felhaszn6l.

5.11.6.A gyArtlskdzi ellen6rz6sr6l helyszini jegyz6kdnlw k6sziil, amelyb6l a

gy6rt6skdzi ellen6rz6sben r6szt vevti szervezetek eredeti p6lddnl kapnak. A HM
VGH KMBBI k6pvisel6jdnek jog6ban rill a nemmegfelelcire min<isitett term6ket
vagy annak nemmegfelel6 alkatr6szeit viss zau/tasitarli, amennyiben nem javithat6
akkor v6glegesen kivonni a leszillitand6 6s a k6s6bbiekbpn min5s6gi 6tv6telre
felajrfu lhato lermekek kdrdb6l.

5.12. Min6s6gi dtv6teli feladatok szabdlyai

5.12.1. A termdk fogalma magdba foglalja az alviaszerkezet (
fel6pitrn6ny (egyiitt kibori t6rvil6git6 k6szlet

,
a

felszerel6seket, tartozdkokat, okmiinyokat 6s a hat6srigi

5.12.2. Az Elad6 csak a szerz6d6snek 6s a szerz6d6s 1.

kdvetelm6nynek minden szempontb6l megfelelti
5lvdtelre.

sz. mell6tlet6t kepez6 mriszaki
term6ket ajd,nlhat fel minosdgi

5.12.3. A term6kr6l az Elad6 rlllitson ki megfelel<is6gi nyilatkozatot.

5.12.4. Az Elad6 a tewezet vdg6tv6teli feladatok id6pontja el6tt minimum 20 nappal
ajriLnlja fel a tdbori tdrvil6git6 kdszletet a HM VGH KMBPI resz6re dtvdtelre a

,,Felajdnl6s HM VGH KMBBI 6tv6telre" formanyomtatv6nton.

5.12.5. A min5sdgi 6wdteli feladatok az Elad6 vagy Gyrirt6 telephely6n keriiLlnek

v6grehajtasra.

5.72.6. Az 6w6teli feladatokat a MH Logisztikai Kdzpont 6s 4 HM VGH KMBBI
k6pvisel6ib6l rill6 bizotts6g hajda v6gre az Elad6 jelenldt6ben.

5.12.7 . A Gyrirt6 vagy az Elad6 telephely6n v6gzett 6wdtelh ez lz Elad6 biaositsa az

6llami min<is6gbiztositrisi feladatok elv6gz6s6hez sziiksepes infrastruktririit. a

HM VGH KMBBI 6s a MH Logisztikai Kdzpont kdprlsel<ijdnek a vizsgiilat
helyszineire tdrtdn6 bel6p6s6t, a vizsg6lathoz sziiks6ges 4zon m6r6eszktiz6ket,

kollektiv 6s egy6ni ved6eszkcizdket, tartoz6koltat, felszerel6seket,
tesztberendez6seket 6s egy6b fogy6anyagokat, melyeket a c6g is haszn6l.

5.12.8. A min5s6gi 6tv6tel sor6n az Eladb t6rit6smentesen biztositsa a bel6p6st, a

sziiks6ges ellen6rz6si tev6kenysdg megszervez6s6t, es minden ahhoz sziiks6ges

eszkda 6s munkaerSt. A min<is6gi ritv6tel kdlts6geit az Elad6 viseli.

),

6s tdrvil6git6
hozzd el6irt
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5.13. A term6k megfelel6sdg6nek vizsgiiLlata 6s igazokisa

5.13.1. A term6k megfelekis6gdnek vizsgilatii a HM VGH KMBBI igzgat6 6ltal
j6vrihagyott 6tv6teli utasitas, valamint a szerzodds 6s ahhoz melldkelt miiszaki 6s

iitv6teli kdvetelm6nyek el6irrisai alapjrin kell v6grehajtani. A termdk megfelel6,
amennyiben a kdvetelm6nyeknek maraddktalanul megfelel.

5.13.2. Az iitvdtel sorrin a bizottsrig v6grehajtja a j6vrihagyott 6rvdteli utasit6sban el<iirt
feladatokat (ellen6rzi a term6k tipusrit, teljess6g6t, 6ps6gdt, gy6rt6si idej6t,
csomagokisrlt, az el6irt okmrinyok megl6t6t, a termdk mrik<id6k6pess6g6t, stb.),
valamint ellen6rzi a kodifi krici6s adatszolg6ltatas meglet6t.

5.13.3. A sikeres iiW6teli vizsg6latok6l helyszini jegyz<ikdnyv kdsziil, melyet a

bizottsrigi tagok 6s az Eladb a16fi. Ezl kdvet6en a HM VGH KMBBI k6pvisel<ije
kirillida a ,,Megfelel<is6gi lgazolits"-t, mely a sziirnla befogaddsriLnak egyik
felt6tele.

5.13.4. A sikertelen dtvdteli vizsgri,latr6l helyszini jegyz6k6nlv kdsztil, amelyb<il a r6szt
vev6 szervezetek eredeti p6ld6nyt kapnak. A HM VGH KMBBI k6pvisel6j6nek
jogdban 6ll a nemmegfelel6re min6sitett term6ket vagy annak nemmegfelel6
alkatr6szeit visszautasitani, amennyiben nem javithat6 akkor v6glegesen kivonni
a lesz6llitand6 6s a kds6bbiekben ism6telten min6s6gi iitv6telre felajdLnlhat6

term6kek k6rdb6l.

5.13.5. Abban az esetben, ha a HM VGH KMBBI az Atv5relhez szi.iks6ges szakmai
kompetencirival nem rendelkezik, rigy szakmai bizotts6got hoz l6ne a min<isdgi
ritv6tel me gfelel5s6g6nek vizs96lat6ra.

5.13.6. A HM VGH KMBBI k6pvisel6je 6ltal v6grehajtott ellen6rz6sek eredmdnyei nem
mentesitik az Eladot a szerz6d6sben rdgzitett j6tdll6si vagy egy6b felel6ss6gei 6s

kdtelezettsdgei al6l, bele6rwe az Elad6 rlltal v6gzend6 gyarliskiizi 6s

v6gellen6rz6si vizsg6latok vdgrehajtris6t is.

5.14. Mennyisdgi 6wetel

5.14.1.A mennyisdgi iitv6tel a sikeres min6s6gi 6tvdtel utrin keriilhet v6grehajt6sra,
melyet a Vev6 kdpvisel6ib6l 6116 bizotts6g hajtja v6gre az Elad6 jelenl6t6ben.

5.14.2. A meruryisdgi 6wdteli feladatokr6l jegyzrikdnyv k6sztil, mely a szrlrnla
befogadds6nak egyik felt6tele.

6. Fizet6si felt6telek, a teljesit6s igazollsa

6.1. A 27212014. (XI.s.) Korm. rendelet I 19. g alapjrin Yevd az Elad6 r6szdre a szeruodds
elszrimolhat6 6sszege 50%-iinak megfelel6 m6rt6kri szrillit6i el6leg ig6nyl6s6nek
lehet6s6g6t biaositj a.

6.2. El1leg ig6nyl6se eset6n az Elad6 vdlasaiisa szerint

a. a szerzi:dfs elsz6molhat6 6sszeg6nek l0%o-a 6s az ig€nyelt
kiil<inbdzet6re jut6 trimogatris 6sszeg6nek megfelel6 m6rt6kri,
hat6srig j avriLra sz6l6, a Kbt. 134. $ (6) bekezd6se szerinti. vagy
(XI.5.) Korm. rendelet 83. S (1) bekezd6se szerinti m6s biztosit6kot
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b. a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mell6klet 134.4. pontja (Ha a jogosulatlan

ig6nybevdtel a szillit6nak felr6hat6,6s a szillit6 nem nyujtott bizlosit6kot, az

irrinyit6 hat6srig felsz6litja az eloleg visszafizetds6re. Ha az Elado a

visszafizetdsi k6telezetts6g6nek a visszafizetdsre megiillapitott hatiirid<iben nem
vagy csak r6szben tesz eleget, az ininyit6 hat6s6g a vissza nem fizetett dsszeg

ad6k m6djdra tdrtdno behajtesa c6lj6b6l megkeresi az iilarni ad6hat6s5got,

egyidejrileg kezdemdnyezi az lrllami ad6hat6s6gnril a szillit6 ad6szrim6nak

t6rl6s6t.) alkalmazrisiinak tudomdsul v6tele mellett nem nltjt biaositdkot.

A szitlit6i el6leget a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet eloirisainak megfeleloen az

el6legbek6r6 dokumentum benyfjtris6val az Elad6 krizvetleniil az irAnyiti hat6srigt6l

igdnyelheti a Vevo egyidejri 6rtesitdse mellett. A Yevo az 6rtesitdsl6l szimitott 6t napon

beliil jelezheti a szillit6i el6leggel kapcsolatos fenntartesiit. Ennek hirinyriban a sz6llit6i
ekileg-ig6nyl6st a Vev6 16sz6r<11 elfogadottnak kell tekinteni.

6.4. Amennyiben az Elad6 szaltit6i el6leget vesz ig6nybe, a foly6sitott sfrillitoi eloleg tlsszege

a szrirnlib6l keriil j6viiir6sra.

A Felek meg6llapodnak abban, hogy Elad6 teljesit6se akkor tekintheto
szerz6d6sszertin ek, ha az Elad6 a 1.2. pontban szereplti, a miiszaki kdvetelm6nynek
megfelel6 termdkeket a 3.1. pontban meghatiirozott hatdridoben {tadja, 6s valamennyi
etad6s-6tv6telt igazol6 okmriny aliir6sra keriilt, valamint az elnidleti 6s a gyakorlati
felkdszit6st a 3. 1 . pontban meghatiirozott hatririd6ben v6 grehaj d a.

Elad6 a szrimlit egy eredeti 6s n6gy m6solati peldanyban a ,'[natkoz6 jogszab6lyi

el6irrisoknak megfelel6en rillitja ki. Az ritadris-ritv6teli jegyztikoilyv, a Megfelekisdgi
igazoliis 6s a kodifikrici6s adatszolgiiltatas teljesitdsdrril sz6l6 igazolds. valamint az

elm6leti ds a gyakorlati felk6szit6s teljesit6sdrtil sz6l6 igazol6s mirJden esetben a szAmla

kirillitrisrinak feltdtele ds egyben kritelez<i melldklete.

Elad6 szrimkija a jogszab6lyi elSirilsokon tul minden esetben tartalmazza a

szerz6d6sazonositot, a szerzodes tArgy6t 6s Elad6 jelen szerz6ddsben meghatilrozott
adatait. Ennek hi6ny6ban kiegdszit6s c6ljrlb6l a szirnldt a Vevo r isszakiildi a kibocsrlt6

r6szdre. amely esetben a fizet6si hatriLrid6 a szab6lyszenien benyrijtott szimla Vevti riltali
befogad6sanak napj6t6l szriunit6dik, igy a Vev6 k6sedelme kiziiLrt.

A sz6mlit a Vev<l nevdre 6s cim6re kidlliwa" a Vev6 cim6re ketl elj rrttatni.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Kdlts6gvisel6
Kdpviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
Pdnzforgalmi j el zoszitma'.
Ad6azonosit6 szirna:

MH Anyagell6t6 Raktirbizis
Nagy Attila ezredes, parancsnok
I I 63 Budapest, U jszisz u . 37 -39 .

+36 1401-2380
+36 I 401-23-2t
l 0023002-002901 I 5-00000000
157 t 4132-2-51

Vevri a szerz6d6sben meghatrirozoft m6don ds tartalommal val6 reljesit6st ktivet6en az

alkatmazasrival (a 100%-os tiimogatiisi intenzitiisra tekintettel a kifizetdst az

irrinyit6 hat6s6g Atutalessal teljesiti), a Kbt. 135. S (1), (4) 6s (6) bekezd6se.

6: 130. $ (1)-(2) bekezdds szerint, az Att. 361A. $ figyelembevdtel6vel.
a Ptk.
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6.10. Abban az esetben, ha a Vev6 a 6.9. pontban meghatrirozott hatririd6hdz k6pest
kdsedelmes fizetdst teljesit, a ki nem fizetett szirn:ia risszege utiln az Elado r6sz6re a Ptk.
6:155. $ (1) bekezd6sdben meghat6rozott m6rt6kri kdsedelmi kamatot kriteles fizetni. Az
Elad6 kdsedelmi kamatiinak 6rv6nyesitdse c6lj6b6l felsz6lit6 levelet kiild a Vev6 nev6re
ds cimdre. Elad6 a behajt6si kdlts6grltalanyr6l sz6lo 2016. dvi IX. tdrv6ny szerint
behaj risi koltsdgritalinyra jogosult

6.1 L R6sszrimla benyrijt6s6ra nincs m6d.

7.t.

7. Kodifik6ci6

Elad6 NCAGE kodla:

Amennyiben Elad6 nem rendelkezik NCAGE k6ddal, a szerzodls hatalybaldpdsdt kcivet6
10 munkanapon beliil szolgriltasson adatot a NATO Kereskedelmi 6s Korm6nyzati
C6gk6d kiaddsrihoz. Az adatszolgiitatishoz sziiks6ges forma nyomtatvri,ny 6s kitdlt6si
ritmutat6 HM V6delemgazdasigi Hivatal Kutatas-fejleszt6si, Min6s6gbiztositasi ds

Biztonsiigi Beruhaz6si Igazgat6srigt6l szerezhet6 be.

Term6k kodifik6ci6:

Elad6 a sz6llitand6 term6kek6l jelen szerz6d6s 2. sz. mell6klete szerinti "Kodifik6ci6s
zfuaddk" szerint szolg6ltasson adatot a szerz<idds hatdlybaldpdsdt krivet6 30 munkanapon
beliil. Amennyiben tdbb gy6rt6t6l szinmaznak a sz6llitand6 term6kek fgy azokr6l gyrlrt6
szerinti csoponositasban szolgiiltasson adatol. Az Elad6 felel az alyillalkoz6i 6ltal
el66llitou termdkek adatszolgiiltatrisri6rt is. Az adatszolgiiltatils minimum terjedelme:

7.2.1 . Kiilftildi gyertmiiny esetdn:

Szerz6d6s
szerinli

foly6sz6m

Szerz6d6s
szerinti

megnevez6s

Cikkszlm (az a szim
amelyet a gyiirt6

azonositrisra hasm6l)

NATO RaktAri
Szim (NSN), ha

ismert

Megjegyz6s/
R6szletes

megnevez6s

Az adatszolgflltat6s formrija a Microsoft Excel adattribla elektronikus form6ban. A
file n6v: NCAGE (vagy az Elad6 neve)_szerz6d6sazonosit6("/" karaktereket "_"
karaktene cserdlve).xls. Az Elad6 felel az alviillalkoz6i iital elo6llitou term6kek
adatszolgdLltat6sa6( is.

A kodifikrlci6s adatszolgiiltalis teljesitds6r6l sz6l6 igazokis a szitml|hoz
csatoland6, kifrzetds6nek felt6tele.

7 .2.2. Hazai gyriLrlmriny eset6n ezen feliil az adatszolgdltatas r6sze m6g a jellemz6
techaikai adatok cikkszilmonkdnti bontrisban. Minimum adatok:

- m6ret,

- srily,

- szin,

- sz6llithat6srig,

- tunkci6k,

- jellemz<imrik<id6siparam6terek.

7.2.

/rrr.sr,,t,n\t9116



Az adatszolgAltatis r6szei m6g a jellemz6 technikai adatok cikksz6monkdnti

bontisban. Technikai vagy egy6b probl6ma, kdrdds eset6n az illetdkes:

HM V6delemgazdasrigi Hivatal Kutat6s - Fejlesztdsi, Min6sdgbiaosit6si 6s

Biztonsrigi Beruhaz6si lgazgatositg. (HM VGH KMBBD
Igazgato: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorszrlg, 1885 Budapest Pf 25.

Telefon: (+36) 1 433-8041

Fax: (+16) 1237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.3. A term6kkodifi k6ci6s adatszolgiiltatiis helye:

7.4.

8. 1.

HM VGH Kutates- Fejleszt6si, Min6s6gbiaosittisi es Biaons6gi Be+uhtu6si lgazgat6sirg
Iltdzetvezetoi Ill6s Attila ezedes
Postacim: Magyarorszig, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36) 1433-8041
Fax: (+36) 1237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

A term6kkodifik6ci6s
magatartiisnak mintisiil.

adatszolgriltatiisi k6telezetts6g elmulasttasa szerz6d6sszeg6

8. Jtitill6s

Elad6 6s/vagy Gyrifi6 minden leszrillitott termdkre legalibb . . .

vri,llal. (aj turlat szerint)
...... h6nap j6ttirll6st

8.2. A j6tdlles a term6kek mennyis6gi etad6s-6tv6tel6nek id6pontjrit6l kozd<idik.

9. A k6tb6r

9.1 . Amennyiben az Elad6 a szerzodds 3.1 pontj6ban megjeldlt brirmdy teljesit6si haterid6t
olyan okb6l kifoly6lag, amely6rt felel6s, k6sedelmesen teljesit. {BV kdsedelmi kOtbdrt

kdteles fizetni, melynek m6rt6ke a szillitand6 term6k vonatkozdtibm a k6sedelmesen

sziillitott termdk nett6 6rt6k6nek lYo-almp, az elmdleti 6s pYakorlati felkdszitds

vonatkoz6s6ban a sziiLllitott term6kek nett6 6rtdk6nek 0,3o/o-alnad, A k6sedelmi kdtbdr
maximdlis m6rt6ke a k6sedelmesen szdllitott term6k nett6 drt6k6nek 20%-a.

9.2. A k6sedelmi k<itbdr eset6re drv6nyesitett kdtb6r maximumanak eldldsekor Vev6 jogosult

a szerz6d6st egyoldahian azonnali hatillyal felmondani a k6sedelemmel 6rintett r6sz

vonatkozisiiban.

9.3. Hibris teljesit6s eset6n az Elad6t kdtb6rfizetdsi k6telezefts6g terheli. melynek idotartama a

min6s6gi kifogris bejelent6sdt6l a termdknek a Vev6htiz kifogastalan min6s6gben tort6n6

leszdllitas6ig eltelt id6 6s m6rt6ke a hibrisan sz6llitott term6k nett6 6rtdk6nek lVo-a lnap.

A hib6s teljesitdsi kdtbdr maxim6lis m6rteke a hibrisan sz6llitott term6k nett6 6rt6k6nek

20Yo-a.

9.4. A hibds teljesitds eset6re drvdnyesitett kdtb6r maximumrinak eldrdsekor Vev6
szerzldest egyoldaltan azonnali hatrlllyal felmondani a hibris teljesit6ssel
vonatkozas6ban.

-
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9.5. A Vev6 jogosult a szerz6ddst6l ekillni, illetve felmondani a szerz6d6st, amennyiben az

Elad6 hibris teljesitds eset6n a fenn6ll6 kdtelezetts6g6nek a rdsz&e meghatiirozott
hat6rid6n beliil nem tesz eleget, vagy a szerzbddsb6l fakad6 egy6b k<itelezettsdg6t

sflyosan megszegi. Ezekben az esetekben, tov6bb6 ha a szerz6d6s olyan okb6l hiiisul
meg, mely6rt az Elad6 felel6s,, a Vev6 meghifsukisi k6tbdne jogosult, melynek alapja a
hib6s vagy a nem teljesit6ssel drintett term6k nett6 drt6ke, m6rt6ke arnak 20o/o-a.

A VevS kiitb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem zArja ki a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 egydb
igdnyek drv6nyesit6s6nek lehet6s6g6t.

Srilyos szerz6ddszeg6snek min6siil ktil<inrisen, de nem kizar6lagosan:

o Elad6 vagy Alvrillalkoz6ja megs6rti a szerz<id6sben meghatrirozott titoktartesi
kdtelezetts6g6t;

o Elad6 megszegi a szerz6d6sben foglalt dsszeferhetetlens6gi szab6lyokat;
o A szerz6d6s teljesitdse sorrln deriil ki, hogy Elado az ajrlnlattdtel, illetve a

szerz<id6sk<it6s sorrin l6nyeges kdriilm6ng6l, t6nyr6l val6tlan vagy hamis adatot
szolgriltatott;

o Elad6 szerz<iddsszeg6st krivet el, 6s a szerz6ddsszegesr az arra tdrt6nS tdbbsz<iri
felsz6litris ellen6re sem sziinteti meg, vagy ismdtkidrien hasonl6 szerz6d6sszeg6st
kdvet el.

9.8. A k6sedelmi 6s a hib6s teljesit6si k6tb6r megfizet6se nem mentesitt az Elad6t a teljesit6s
kdtelezettsdge al6l.

9.9. A kittbdrt az Elad6 a Vev6 riltal ki6llitott felsz6lit6 lev6l alapjrin, annak k6zhezvdtel6t6l
szrimitott 30 napon beliil kdteles megfizetni.

10. Akadilykiizl6s

10.1. Ha a szerz6do Felek valamelyike el6relithat6lag nem tud szerz6d6sszenien teljesiteni,
kdteles a mrisik Felet az akadiiy felmeriil6se id6pontjriban, annak megjelcil6s6vel
halad6ktalanul, de legk6sSbb 48 6ran beliil irrisban 6rtesiteni az akadily jellegdnek,
illetve vdrhat6 megsziin6se idej6nek feltiintet6s6vel.

10.2. Akad6lykdzl6s a fenti felt6telek mellett is csak rigy fogadhat6 el, ha annak a m6sik fdl
igazolt tudomiisiira j utasa megel<izte az akadiiyozott feladat v6grehajtdsi hat6ridej6t.

10.3. Akad6lynak nem min<isiil a fizet6si felt6telekben meghatrlLrozott feladatok teljesitds6nek
kdsedelme.

10.4. Nem min6siil akadrilynak az akadrilykdzll fel altal az ajinlatl|.tel, vagy a szerz6ddskdt6s
id6pontjriban mar ismert, olyan - teljesit6st h6triinyosan befolyrlsol6 - kdriilm6ny, melyet
az akad lykdzlo f6l tudom6sa ellen6re, a teljesit6s param6tereinek meghatSroz6sakor nem
vett figyelembe, vagy arr6l a masik felet nem thjdkorufia.

10.5. Akad6lykdzlds esetdn az azlkdzl6 f6lnek bizonyitrisi kdtelezetts6ge van.

10.6. Akaddlykcizl6s eset6n a szeruodo Felek kciz<isen ddntik el annak k
viseldsdnek megosztrlsit, felszrimol6srlnak feladatait 6s hatriridejdt.

9.6.

9.7.

i)r.)li5
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I l. Min6s6gi, mennyis6gi kifogisok

I l.l . A Vevo a Ptk. ds jelen szerz6d6s rendelkezdsivel dsszhangban minosdgi kifogast nyrijthat
be a jelen szerz<id6s alapjrin szrillitott termekek vonatkoziisaban, amennyiben az

rendeltetdsszerti hasznrilat, illetve e16iriisok szerinti tirol6s mellett meghibrisodik.

11.2. A Vevri mennyis6gi kifogrist nyrij that be a jelen szerz6d6s alapj rin szillitott term6kek
vonatkozaseban. melyet ..Mennyis6gi kifogris jegyz6k6nyw"-6gn 15*ri1.

11.3. A j6lill6si igdny6t ..Min6sdgi kifogris jegyzokrinyv"-ben rdgziti 6s az Elad6 resz6re
megkiildi. A ,.Min6sdgi kifog6s jegyz<ikdn1ru" minimiilisan az alibbi adatokat
tarlalmazza'.

- a szerzodds sz6ma (beszerzds azonosit6);

- a reklamiilt term6k azonosit6 adatai;

- j6t6lHsi id6szak hatrimapjai;

- a kifogrisolt term6k etv6telt kdvet6 trirokisrira, kezeldsdre vonatkoz6 adatok (a
felhaszn6l6 szervezet eltali 6tv6tel id<ipontja, tirol6si krtriilm6nyek leiriisa
tarolAs id6tartama, hasmrilatbav6tel id<ipontja);

- a kifogiis tirgya (a hibds mrikdd6s, megadott paramdterekt6l val6 eltdr6s, a

termdk 6llapot6ban bekdvetkezett vitltozits leiriisa, a keletkezds idopontjara,
kdrtlm6nyeire vonatkoz6 inform6ci6k, nyilatkozat a rendeltetdsszeni
alkalmazasr6l, e16ir6s szerinti terol6si feltdtelek-r6l);

- a kifogris rendezdsdre tett jayaslat, elvdriis (csere, javitiis, a termdk 6rt6k6nek
kifizet6se).

11.4. Elad6 a ,.Min<is6gi kifogris jegyzokdnyv" vagy ,.Mennyis6gi kifogris jegyz6ktinyv"
kezhezv6tel6t6l szirnitott 5 munlanapon beliil kciteles felvenni a kapcsolatot a Vev<ivel,
aki intdzkedik ds lehetrivd teszi a meghibiisodott, vagy mennyisdgileg kifogasolt termdk
mr.iszaki szemldjdt. A kivizsgrilis sor6n a Vev<i 6rdekeit a HM VGH KMBBI kdpviseli.

11.5. A bejelentett min6s6gi, vagy mennyisdgi kifog6s kivizsgdliisa a HM VGH KMBBI, a

MH LK, illetve azok kdpvisel6i, valamint az Elado egyuttes rdszv6tel€vel t<irt6nik,
melynek eredm6ny6t ,,Vizsg6lati jegyz<ik6nyv"-ben, vagy ,.Mennyisdgi kifog6s
jegyz6kdnyw"-6en rtigzitik, melyet ajelenlev6k akiirasukkal hitelesitenek.

I1.6. A ..Vizsgrilati jegyz6kdnyv" vagy ,.Mennyis6gi kifogrls jegyz6kci,nyw" 4 p6ldrimyban, a

szokiisos jegyzok6ny.vi kelldkeken til, az aliibbi tartalommal k6sziil:

- Jelen szerzodls sziuna;

- ajegyzokdnyvnyilv6ntartiisiszilLrna;

- a kifogds t Ngy t klpezo termdk azonosit6 adatai;

- avizsgiiati m6dszer;

- aj6tfllesi 6s szavatossdgi idoszak hatrirnapjai;

- a jegyzokcinyvben rdgzitett t6nyek vizsgiilatdnak eredm6nyei;

- a vizsgiilat sorrin feltiiLrt tov6bbi inform:ici6k;

- a kifogris min6sitdse, megalapozottsrigifurak, alaptalansiigdnak meghatriroz6sa;

- a kifog:is rendez6s6re tettjavaslat.

1 1.7. A benyujtou kifogris kivizsgritrlsa, a meghibrisodiis elhdritdsa - a rneghibdsodrilir
fiigg6en - ttirt6nhet az iizemeltet6 szervezet. illetve Elad6 telephelydn. Jg(eis'
esetdn a j6tdlesi ig6ny kivizsgrikisdhoz. a meghibrlsod6s
sziillitiis szervezdse 6s k<ilts6gei Elad6t terhelik.

6d6
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11.8. Elad6 a jogosnak elismert kifogasok esetdben kdteles azoknak a kifogiisra vonatkoz6
jegyz<ikdnywben foglaltak szerinti rendez6s6t az annak keltdtol szdmitott 5 munkanapon
beltl megkezdeni, 6s aZ azok megsziiLntet6s6ig folyamatosan v6gezni.

I1.9. A bejelentett min<isdgi kifogris kivizsgrikis6t k<ivettien .,Vizsgrilati jegyz6k<in1v' -ben

megalapozatlannak min6sitett minosdgi kifogiis esetdben, Elad6 - a reklam6ci6
kivizsgriklsdval kapcsolatban addig felmeriilt - igazolt kciltsdgeit a K6lts6gviseki
megt6riti.

12. Vis maior

12.1. Vis maior esemdnyek

Az alibbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akaratiin kiviil rill6 - egyik fdlnek sem

felr6hat6 - kcirtilmdnyekkent mentesitik a Feleket jelen szerz<idds alapjiin terhelo
kdtelmeik teljesitdse al6l. felt6ve, hogy ezen kdriilm6nyek a jelen szerz6d6s al6iriisiit
k6vet<ien j<innek l6tre, illetve a jelen szerz6dds alairris6t megeltiz6en j6ftek l6tre, am

kdve&ezm6nyeik melyek gritoljrik vagy k6sleltetik a szerzodds teljesit6s6t - az emlitett
idopontban m6g nem voltak el<ire Lithat6k, igy ki.il<indsen:

term6szeti katasztr6frik (villiirncsapris. ftildreng6s, fu-viz, hurrikrin 6s hasonl6k);
tiiz, robbanris, j rirv6ny;
radioalitiv sugdrziis, sugiirszennyez<idds;
hdboru vagy miis konfliktusok, megsziilliis ellensdges cselekmdnyek,
moz96sitas, rekviriilis vagy embarg6;
felkelds, forradalom, l6zadds, katonai vagy egydb rillamcsiny, polgriLrh6boru 6s

terrorcselekmdnyek;
f. zendiiles,rendzavards,zavargdsok.

12.2. Vis maior esemenyek kihatrisai

Annak drdekdben, hogy brirmely vis major esemdny a fentiekkel dsszhangban a
szerz<iddses kdtelmek teljesit6sdt akadrilyoz6 t6nyez6k6nt felhozhat6 legyen, a jelen
szerz6dds teljes(tds6ben akadriLlyozott fdlnek inisban trij6koaatnia kell a mrisik felet a
fenti kttdnleges kdriilm6nyek bekdvetkezt6rol. Ea a 6Lj6kozat6st indokolatlan
kdsedelem ndlkiil kell megtenni az k<ivetoen, hogy az illeto szerz6d6 Fdl felismerte a

kdtelmek teljesit6se al6l mentesit6 indokk6nt lelhozhat6 kdriilm6nyek felmeriilt6t. A
fenti 6rtesit6sben meg kell jeldlni a teljesit6s vrirhat6 k6sedelmi id6szak6t is, amennyiben
ez felmdrhet<i az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilds indoka megszr.inik, tigy en6l a t6nyr<il a miisik Felet is

ertesiteni kell (irrisban is), tov6bbd lehetos6g szerint arr6l is tij6koztatni kell. hogy a

mentesiilds indokdt jelento kiikinleges kririilmdnyek miatt k6sedelmes int6zked6seket
mikor foganatositj ek.

13. Szerz6d6s m6dositisa, megsziintet6se

13.1. A Szerz6d6s felt6teleit a Felek a Kbt. 141. $-a szerint a beszerz6si eljriftisi rendnek
megfeleloen irrisban m6dosithatjak.

13.2. A Felek irrisban. k<izdsen aLiirt okiratban rendelkeznek a szerzodfs
kapcsolatos elszilrnoliisr6l. A Feleknek a megsztintetdsrcil
meghatiirozott megsziin6si idopontig m6g fennrill6 6s teljesitendti fi

a.

b.

c.

d.

e.
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14. Kapcsolattartris

14.1. Kapcsolattartok a Vev<i r6sz6r6l:

A szerzSdessel kapcsolatoa jognyilatkozatok t6tel6re jogosult:
N6v:
E-mail:
Telefonszirn:

Vev6 iigrintdz6je:
N6v:
E-mail:
Telefonszim:

Vev6 k6pvisel6je a kifzet6ssel kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:
Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonszim:

Vevt6 k6pvisel6je a szakmai teljesitessel kapcsolatos k6rd6sekblen, valamint Vev6

teljesit6sigazokisra jogosult k6pvisel6je:
N6v:

Honv6delmi szewezet.

E-mail:
Telefonszim:

Vev6 k6pvisel6je a min6segbiaosit6ssal kapcsolatos k6rd6sekben:

Ndv:

Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonsz6m:

14.2. Kapcsolatta(6k a Vev6 r6sz6r6l:

Niv:
Beoszt'is:
E-mail:
Telefonszim:

Nev:
Beoszt6s:
E-mail:
Telefonsz6m:

14.3. A szerzodo Felek rcigzitik, hogy egymris k6z6tt minden nyilatkozatot vagy egy6b

6rtesit6st (riisban, sziiks6g szerint t6rtivevdnyes levdlben, e-mailben vagy telefa,\ {rtjan

kell megkiildeni, amely akkor tekinthet<i szabiilyszeriinek, ha azt a kapcsolattart6

szem6lyek rdszere k6zbesitett6k. Az 6rtesit6s akkor vrilik hatiilyossii amikor azt 
^ 

cimzell

0.15 ir5

igazoltan atvette.
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14.4. Az e-mail vagy telefax ritjrin t6rt6no k6zbesitds eset6n a nyilatkozat vagy 6rtesit6s akkor
v6lik joghatrilyossri, amikor a cimzett azt igazollan k6zhez vette: arr6l automatikus vagy
kifejezett visszai gazoliis drkezen.

14.5. Siirg6s esetben sz6beli kapcsolattartiisi m6d is megengedett, amennyiben az drtesitds 1

munkanapon betiil a 14.3. pontban meghatarozott m6don is megktilddsre kertil. Ennek
hiriny6ban a nyilatkozat a hatarid6 eltelt6t kdvet6en haullltalamii vrilik.

14.6. A t6rtivev6nyes aj6nlott postai kiildem6nl.t a kdzbesitds megkis6rl6s6nek napjriLn

kdzbesiteftnek kell tekinteni. ha a cimzett az awetelt megtagadta. Ha a kdzbesit6s az6rt
volt eredm6nltelen, mert a cimzett az iratot nem vette rit (az a felad6hoz nem kereste
jelzdssel drkezeft vissza), az iratot az ellenkez6 bizonyit6sriig - a postai k6zbesit6s
m6sodik megklserl6sdnek napjrit kiivet6 citddik munkanapon kell k6zbesitettnek tekinteni.

14.7 . A szerzitdii Felek megiillapodnak, hogy a fent megieldlt kapcsolattart6k, a Vevo nev6ben
utasitrisra jogosultak 6s a teljesit6sigazol6 szem6ly6ben vagy adataiban tdrt6nt viiltoziisr6l
a mrisik felet halad6ktalanul drtesitik. A kapcsolattart6k. a Vev6 nev6ben utasitiisra
jogosultak 6s a teljesitdsigazol6 szem6lydnek vagy adatainak vttltozlsa nem min6siil a
szerz6d6s m6dositiisdnak.

14.8. A szerz<id6 Felek meg6llapodnak abban. hogy kizir6lag a jelen szerz6dds 15.2. - 15.6.
pontjaiban meghatiirozottak szerint megtett szerzoddsi nyilatkozatokhoz fliz6dhetnek
joghatrisok.

15. Titoktart6s

15.1. A Felek a jelen szerzciddssel, illewe az annak soriin teljesitett szolgaltatiissal
kapcsolatosan ktilcsdndsen kijelentik, hogy a teljesitds soriin tudomiisukra juton minden
informiici6t ds adatot bizalmasan kezelnek ds megoriznek, ezeket a m6sik fdl el6zetes,
fuAsbeli hozzdjarukisa hiriny6ban nem hozzitk nyilvrinossdgra vagy illet6ktelen harmadik
szem6ly tudomiisrira. Elad6 a birtokdba keriilt informiici6kat kizrlr6lag a jelen
szerz6ddsben meghatiirozott feladatok teljesit6se drdekdben haszniilhatja fel. Elad6
kijelenti, hogy a jelen szerz<id6s szerinti titoktartrlsi kdtelezetrs6get alkalmazottaival,
valamint a teljesit6sbe bevont k<izremrikddcikkel is betartatja azzzl, hogy e rendelkez6sek
betartris66rt ds betarratdsedrr is felel6ss6g terheli.

15.2. A szerzodo Felek rdgzitik, hogy a titokta(asi rendelkezdsek megszegdse esetdn a vev6
jogosult ajelen szerz6ddst6l azonnali hatrillyal ekillni, illetve aZ felmondani.

15.3. Elad6 vrillalja, hogy az informiici6s dnrendelkez6si jogr6l ds az informiici6szabadsrigr6l
sz6l6 2011. dvi cXII. tdrvdny 27 . g (3)-(3a) bekezd6seire figyelemmel tizleti titok cimen
nem tagadja meg a taj6koaat6st a jelen szerz6d6s ldnyeges tartalmrir6l. Elad6 a jeten
szerz<id6s aldiriis6val tudom6sul veszi, hogy nem min6stil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismer6s6t, vagy nyilviinoss iryrahozatalAt tdrv6ny kdz6rdekb6l elrendeli.

16. Horizont6lis v{llaldsok

16.1. A kdmyezeti fenntarthat6srig biaositdsa 6rdek6ben az Elad6nak
viillaLisokat kell teljesitenie az aliibbiak szerint:

-- a krimvezeti elemek kimdldse, takardkos haszn6lata;

- ahulladdkkeletkez6scsdkkent6sel
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-- a fajlagos vizfelhasznAlitsit cs6kkenti;

- a fajlagos energiafelhasznfl esrit cs6kkenti;

- rij rapapir has zniiata az irodai munkiiLk soriin
-- az el<irillitott anyagok fjrafelhasznrilt papiron keriilnek kdtoldalas form6ban

kinyomtatiisra;
-- az elektronikus kommunik6ci6 el<itdrbe helyez6se a papiralapt helyett;
-- a munkafolyamatok kdmyezetre gyakorolt hatrisrinak folyamatos figyel6se 6s

6rtdkel6se;
-- a kdmyezeti megfetel6sdg folyamatos fejleszt6se;
-- a k6myezettudatos magatartes fenntartiisa mind a munkavrillal6k, mind a

szolg6ltatrisban partnerk6nt rdsztvevok esetdben.

16.2. A horizontiilis szempontok betartdsrit a szerz6d6ses kapcsolat (teljbs) idotartama alat. az

Vev6 folyamatosan szem6lyesen ellen6rzi.

16.3. Amennyiben Elad6 nem teljesiti a kdtelezetts6geket, legfeljebb 3 all<.alommal felsz6litja a

Vevo a teljesit6sre. Amennyiben eA kdvet6en sem teljesiti a horilontalis szempontokat,

akkor felmond6ssaVekillissal 6lhet a Vev6.

17 . Zir6 rendelkez6sek

17.1. Elad6 kdtelezi magat arra, hogy jelen szerz<idds teljesitdse sor6n nev6ben 6s

alv6llalkoz6ja nevdbin sem jrir 
-el a Kbt. 25. $-ban foglall 6sszeferhetetlensdgi

szabrilyokba iitk ozb szem9lY.

17 .2. Elado a 35512011. (XII.30.) Korm. rendelet alapjrin elismeri a Kormanyzati Ellenrirz6si

Hivatal jogosultsrigrit a szerz<iddssel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kikotdsek ellenorz6s6re

mind saj6t maga, mind alv6ltalkoz6i vonatkoziis6ban.

17.3. Elad6 elismeri, hogy az Allu.i Sri.r"vosz6k a 201l. 6vi L{VI. tdrveny 5 $ (5)

bekezd6se alapj6n vizsg6lhatja az 6llamhAatart6s alrendszeleibol finanszirozott

beszerz6seket 6s az iilamhirzlart6s alrendszereinek vagyondt 6rinto szerz6ddseket a

Vevon6l (vagyonkezel6n6l), a vev<i (vagyonkezel6) nev6ben vagv kdpviselet6ben eljar6

termdszetes izem6lyn6l 6s jogi szemdlyn6l, valamint azokn6l a szerziido felekndl, akik,

illetve amelyek a szerzbdls teljesitds6drt felel6sek, tov6bbii a szerzod6s teljesit6s6ben

k<izremiiktido valamennyi gazddlkodo szervezetn6l.

17.4. Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Felek jo[viszony6ra irrlnyad6

jogszabrilyok, igy kiil6n6sen, de nem kizrir6lagosan a Kbt., Ptk., az 6llamhriaartrlsr6l

irOtO ZOtt. 6vi CXCV. t6rv6ny, valamint a vdgrehajtdsrira kiadott 368/2011. (XIl. 31.)

Korm. rendelet rendelkez6sei az irri'nyad6k.

17.5. A Felek a szerzoddssel kapcsolatos esetleges vitris iigyeiket tdrekednek targyaliisos riton

rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredm6nyre, akkor a jogvita peres tton tiirt6n6

eldtinr6s6re a Polg6ri Perrendtartasr6l sz,6l6 1952. 6vi lll. tdrv6ny szerinti bir6srig

illet6kess6gdt ismerik el.

17.6. A Honvedelmi Minisadrium 6s a Magyar Honv6dsdg akirendeltjeindl

szervezeti vriltozasok miatt a jelen szerz6d6s alanyai - tovdbbi az abban

szervezetek jogut6d szervezetei kdtelesek ds jogosultak a szerz6dds szeri 1;.\
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17.7. A Kbt. 136. $ (1 ) bekezddse alapjrin:
Szerzod6 Felek megrillapodnak, hogy a Vrillalkoz6 nem fizethet, illetve sziimolhat el a
szerzod6s teljesitds6vel dsszefiiggdsben olyan kdltsdgeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1)
bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo tArsasiig

tekintet6ben mertilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajrlnlattevri ad6kdteles jdvedelm6nek

cs<ikkent6sdre alkalmasak;
Szerz<id6 Felek megiillapodnak tov6bb6, hogy a Vdllalkozo a szerzodes teljesitesdnek
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megrendel6 szinnira megismerhettivd
teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezddse szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul
6rtesiti.

17.8. Szerzod6 Felek kijelentik, hogy tudomiisuk van arr6l, hogy a Megrendel<i jogosult
felmondani a szerz6d6st , vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzod6stol eldllhat a
Kbt. 143. $ (l) bekezd6sdben foglalt esetekben is. Tovribbri kijelentik, hogy tudom6suk
van arr6l is. hogy a Megrendel6 kdteles felmondani a szerz6d6st vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - att6l elillni a Kbt. 143. $ (2)-(3) bekezddsdben foglalt esetekben.

17.9. Elad6 semmilyen kifu:tdrit6sre nem tart ig6ny.t a Magyar Honvdds6g bels<i strukturej6nak
esetleges vriltoz5srib6l ad6d6. a szerz6d6s 6rvdnyess6gi ideje alatt a feladat vdgrehajuisi
kririilmdnyeinek m6dosuliisa miatt.

I 7. 10. Melldkletek:

A jelen szerz6d6s elviilasahatatlan mellekletet k6pezi:

l. szriLrnri mell6klet - Miiszaki krivetelmdny
2. szitmi mell6klet - Term6k-kodifikrici6s zrirad6k
3. szdmri mell6klet -..Felajrinlds HM VGH KMBBI 6tv6telre" formanyomtatviiny
4. szimf mell6klet - Megfelel<isdgi lgazolis
5. szdmri mell6klet - Atlithat6s6gi nyilatkozat

17.11. A jelen szerzr5dds egyiitt drtelmezendo a szerz5d6skdt6st megalap ozo kdzbeszeczlsi
dokumentumokkal m6g akkor is. ha ezen iratok nem keriilnek a szerzodeshez csatolasra.

17 -12. Jelen szerz6d6s ... szinnozotl oldalt tartalmaz. 6s ndgy (4) egymrissal sz6 szerint
megegyezd p6ld.inyban kdsztilt, melyb6l hrirom (3) peld6ny Vev6t, egy (l) pdldriny
Elad6t illeti meg.

17.13. A jelen szerzoddst a Felek elolvasiis 6s drtelmezds utiln, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t irjrik ah. A szerz6d6sben szerepl6 feltdteleket Vev6 ds Elad6 ismeri 6s
elfogadja.

Budapest. 201 6.

A Vev6 riszirdl: Az Elad6 rdszirril;

Nagy Attila ezredes
MH Anyagelldto Rakterbfu is

parancsnok
ph.
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l. sz6mri mell6klet a ............... nyt. sz6mu Ad6sv6teli szerz6d6shez

MTTSZAKI KOVETELMENY

TABoRT rERvILAciTo xnszLBr UTANFUTON BESzERzfSE

A k<ivetelm6nyek a Magyar Honv6dsdg katasztr6favddelmi felada{tai
jelentkez6 t6bori tervikigitrlsi feladatokat biaosit6 T6bori ten'il6glt6
beszerz6sdre vonatkozik.

v6grehajtdsa soriin
k6szlet utiinfut6n

I. Altal6noskiivetelm6nyek:

o I beszerzdsre tervezett eszkcizdk legyenek alkalmasak a Honv6delmi
Katasztrofavddelmi Rendszer keret6ben jelentkez6 iirvizv6dekez6si munkrllatok
korldtozott l6uisi viszonyok kdzdtti, valamint djszakai munkavdgz6s temogatiisera,

tervil6git6si feladatok v6gzdsdre;
o Az utiinfut6 kialakitrisa biaositsa kdzfton a KRESZ inak megfelelS

sebess6gii, terepen min. 40 km/6ra sebess6gii vontatiisAt, 500 mm gtul6

lekiizd6s6t. valamint 47% (25,2') oldaldoldsii terep felborul6s veszdlye

ndlktil.
. legyen alkalmas vasriti, kdzriti, vizi 6s l6gi szilliuisra a h{zai 6s a nemzetkdzi

el6i16soknak me gfelel<ien;
. legyen alkalmas munkavdgzdsre az ev6pai 6s melegdg6vi geoddziai (terep, sivatag)

6s meteorol6giai viszonyok kdzdtt, dv- 6s napszakt6l, illetve id6ja,dsi sz6lsos6gektol
(h6, d6r, jdg) fiiggetleniil;

. legyen alkalmas a Magyar Honv6ds6gn6l rendszeresitett iizemanyaggal tort6n6

iizemel6sre jelent6s, (maximum l0%-os) teljesitmdnycs6kkend$ n6lkiil'

Altaldnos mfi szaki, technikai kiivetelm6nyek

A tribori t6rvil|git6 felszerelds ut6nfut6n kialakit6srihoz alkalmazott azon f6egysdgek,

szerkezeti egys6gek, melyek a szabad hasmagass:igot hatiirozzrik meg, ne s6rtiljenek, ha a g6p

nehezen j6rhat6 terepszakaszokon (mily keriloryomon, lemffvelt erd6s terepen, k6vel vagt
jdggel boritott ter leten) halad keresziil.

A kiilso feliiletek kialakitAsa ne akadllyozza. illewe ne nehezitse meg a hatiisos k6zi-

vagy g6pi mos6st.

A kiviilre elhelyezett vil6gito-, jelzo berendezdseket vddeni kell a rhechanikus behatdsok

ellen (csapdd6 dg, ralipds, jdgterhelds).

Az alkalmazott bevonatrendszer legyen ellendl16 az ultraibolya-sugiirzis hatdsrlval, illetve

a nagynyomiisri mos6 vizsug6r mechanikai hatisrival szemben.

Az eszkdz)n, ha feliratok sziiks6gesek, akkor azok magyar nyelvriek legyenek (a

rdgzit6si 6s emel6si pontok jel<il6se kiv6teldvel).

Amennyiben sziiksdgesek zsirz6fejek, azok egysdgesek g6pi 6s k6zi zsirz6-k6sziil6kekkel

egyardnt feltdlthet6k legyenek.

A t6bori t6rvil6git6 felszerel6s utiinfut6n tetjesitmdnycsdktenes [retkiil megbizhat6an

iDemeljen:
-250C 6s +450C kcimyezeti h6mdrs6kletek kcizdtt,
g4yo-os (+250C h6mdrs6kleten m6rt) relativ piiratartalom k

- a leveg6 1,5 g/m3 kdzepes portartalmandl,
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ha a ldgnyom6scsdkkends 6rtdke a tengerszint feletti magassiig 2000 m-es szintj6t
el6ri.

A tdbori t6rvikigit6 felszerelds utrinfut6n rendelkezzen CE megfelel6s6ggel, melynek
igazolrisrira nyrijtsa be az ezl igazolo okmiiny m6solatet. A CE megfelel6s6gi igazoliist a

szerz<id6s teljesit6sekor az eszkdzzel egyiitt kell ritadni.

II. MIszaki kiivetelm6nyek:

Fel6pitdse:

alv iaszerke zet (utanfu t6 )

- tdrvilegil6 fel6pitm6ny.

Alvdzszerkezet (ut6nfut6) :

Az utrinfut6nak biZositania kell a tdrvildgit6 egysdg biztonsrlgos sziillitdset, az eszkdzdk
tartozdkainak, tartaldk alkatr6szeinek szrillit6s6t 6s tarokis6t.

Az utrinfut6n a ldrvilegito egys6g elmozduliismentesen r6gzitve legyen.

Alakitsanak ki viz- 6s pormentes helyet (dobozt) az eszkdz tartoz6kainak 6s tartal6k
alkatrdszeinek elhe lyez6sdre.

Az utrinfut6nak menetkdsz 6llapotban a vontat6 jriLrmii miigcitt (URAL 4320, nAga H
sorozat) vizszintesen kell 6llnia, rillithat6 magassiigri von6ruddal szereljdk fel.

Az utrhfut6 sz6lessdge (a feldpitm6nnyel egyiitt) nem haladhatja meg a 2500 mm-t,
megengedett dssztdmege minimum I 500 kg legyen.

A jdrmtir6l lecsatolva az utilnfut6 vizszintes helyzetben stabilan 6s elmozdul6smentesen
rcigzithet6 legyen (vondrudra szerelt tiimaszt6 ker6k, illetve kdzifek).

Az utiinfut6 a\ iuinak kialakit6sa. m6retez6se, anyaga olyan legyen, hogy szil:irdsrig6t,
stabilitrisrit a harcrlszati k<ivetelmdnyekben meghatiirozott sz6[s6s6ges iizemeltet6si
k6riilmdnyek k<izcitt is megtartsa (alv6zcsavarodds, tengely deformiil6drisa n6lkiil).

Az utanfut6 fut6mrive a fentiekben emlitetr dssztcimegnek 6s stabilirisi
kcivetelm6nyeknek megfelel<ien min. Rl6 ker6k m6rettel keriilj6n kialakit6sra.

Az utiinfut6 tengelye torzi6s rug6s kivitelii legyen, gondozismentes kivitelben, tolat6
automatikrival, f6kkel felszerelve.

Az utiinfut6 lengdscsillapit6kkal keriiljdn felszerel6sre, melynek m6retezdse biaositsa
mind k<izriton, mind terepen a tdwil{gito egys6g rrizk6dAsmentes szAllitiis6t.

UtAnfut6 fdkrendszere rrifut6 f6kes kivitelii legyen (rrifut6 f6kegys6g, fdker6 dtviteli
egysdg 6s ker6kf6k). Az utrllnfut6 iizemen kiviili helyzet6ben, vagy lejtos terepviszonyok eset6n,
a vontatm6ny biaonsiigos, ds elmozduliis elleni nigzit6sdt bedpitett rtigzit6f6k (kdzifek)
biaositsa.

Az utrinfut6 kapcsol6 szeme feleljen meg a STANAG-4101 el6inisainak (NATO
von6szem). A vontato jrirmii horgos p6tkocsi-kapcsol6szerkezettel rendelkezik, amelynek
gydrt6ja a Ringfeder GmbH ( I .sz. ribra).

t..
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L sz. dbra

Az ulinfut6n LED-s lempatestekbtil dll6 egyeniiram[
kialakitasra, amely biaositja, hogy 6&apcsol6s ndlkiil 12V-os

egyariint iizemehethetri legyen.

Az utiinfut6 elektromos k6belrendszere a terhel6snek megfelelo

szigetelt sodrott r6zvezet6j ii k6bellel k6sziiljcin.

Az utiinfirt6 kiils6 vil6gitisa a kdzriti kdzlekeddsi eloirrisoknak

kialakitrisra.

Az utanfut6 viklgitris csatlakoz6ja a vontat6 g6pjrirmii csatlakoz6alizatii.nak megfelel<ien

12 p6lusri legyen (NAfO szabvriny szerinti) (2. sz. dbra). Az utinfut6 hagyomdnyos 7 p6lusri

csatlakoz6 aljzanal rendelkez6 vontat6 j6rmrivel tdrtdn6 vontatds biztositiisa 6rdekdben az

utanfut6hoz k6szletezzenek egy 6talakit6t a l2 p6lusri csatlakoz6 7 p6lusriv6 alakitils6hoz.

2. sz. dbra

Az utanfut6val egyiitt keriiljenek atadiisra a technikai kiszolgrilisok, kisjavitiisok 6s

ker6kcsere elv6gz6s6hez sziiks6ges szerszilmok (kerdkanyakulcs, csi[ag-vill6s kulcsok a
sziiksdges mdretekben;, melyek az utiiLnfut6n keriiljenek elhelyez6sre.

A tdrvillgit6 felszerel6s iizemeltet6s6hez biaositani kell a megfelel6 stabilitilst, ez6rt az

utanfu t6t vizszintes helyzetbe t6rt6no rogziteser biztositani kell.

elektromos h6l6zat kertiljdn
6s 24V-os vontat6 j 6rmti vekr6l

keresztmetszettel,

gfelel6en kertiljdn

tdrnasa6l6b biaositsa
(rrem akad6lyozhatj rik,

ie'

ine

A szintez6si miivelet az utitlfut6ra szerelt 4 darab rillithat6

amelyek szrillitrisi helyzetbe megemelt pozici6ban helyezkedjenek

illetve nem ronthadrik az ut6nfut6 terepj6r6 k6pessdg6t).

A tdmasa6l6bak egy ember iiltal kdnnyen 6llithat6ak legyenek,

k6sziiljenek, hogy az ut6nfut6 kerekdt tehermentesiwe az utAnfut6

legyenek megtartani.
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A kitaLmasa6 ldbakat szailidsi ds telepitdsi helyzetben l6v6 rtigzit6sdt biaositani kell.

Az ut6nfut6 fel6pitm6ny6nek v6delm6t ponyva biztositsa.

Az utiinfrt6n alakitsanak ki helyet a tiizolt6 k6sziil6k (2 kg) felfogatrisdra.

A tflzolt6 kdsziildket a Magyar Honvddsdg biaositja.

Az Elad,6 az utiinfut6t vizsgiutatva forgalomba helyezve, honvdds6gi rendsz6mmal
elldwa adja rit.

A rendsz6.rnot a Magyar Honvddsdg Anyageltrit6 Rakuirbrizis 11163 Budapest, lJjszAsz
utca 37-39.) biaositja az Elad6 {iltal kdrt id6pontban.

Az utan-frrt6 daruval emelhetci legyen.

Az utrinfut6t el kell ldtni a nemzetkdzi el6i(isoknak megfeleki rcigzit6si 6s emeldsi
pontokat jelz<i feliratokkal (angol nyeh.ti).

T6rvil:igitri fel6pitm6ny :

Az utiinfut6ra egy tdrvil6git6 fel6pitm6ny keriiljcin fel6pitdsre, amely az akibbi fri
rdszekbol 6lljon:

- aggregiilor egys6g;

- hidraulikus torony a liirnpatestekkel;

- kiegdszit6tartozdkok;

A tdrvil6git6 fel6pitmdny f<iegysdgei, a szinkrongener6tor, a motor, a hrit6rendszer, stb.
egy hangszigetelt karossz6riiin beliit e$.rndst6t elviilaszthatatlanul egy platformon keriiljcin
elhelyezdsre, melyekhez val6 hozzifdrdst oldals6 ajt6kon keresaiil biaositsiik.

Az izemanyagrartAly, az olajtanirly, illetve a hiit6folyaddk-tartdly felt<ilt6 nyil6sa rigy
keriilj6n elhelyez6sre. hogy az kdnnyen feltdlthetri, utrlntrilthet6 legyen.

A tdrvil6git6 felszerelds ilramforriis, aggregiitora min. 8 kVA teljesitmdnyi legyen. Az
iiramforrds aggregiitor meghajt6 motorja dizel iizemr.i legyen, min 8 kW teljesitmdnnyel.

Az 6ramforr6s aggregiitor legyen k6pes 4x1000W teljesitm6nyri f6m halog6n Lirnpa
egyidejii vildgitrisahoz sztiks6ges villamos energia biztositiisiiLra.

Meghajt6 motor kiivetelm6nyei:

t\

4+

Meghait6 motor: dizel iZemii
Tel jesitm6nye: min.: 8 kW

Hiit6s:
vizhiit6ses, a hiit6 l6gitamot egy motor Altal hajtott
ventil6tor biztositsa.

Uzemanyagtaniily:
min.: 100 I teljes terhel6s mellett biaositsa a tdrvil6git6
auton6m miikdddsdt min.55 6riin keresztiil

Inditrls. dnindit6
Uzemanyagrendszer: kdzvetett befecskendezds
Elektromos rendszer l2v
Aggreg{tor ktivetelm6nyei:

Tipusa: kefementes, egycsaprigyas szinkrongenerdtor
Teljesitmdny: min. 8 kVA ,,<I.tu,ul,"
Ndvleges fesziilts6g: 230Y /J
N6vleges frekr encia: 50 Hz la
A hang teljesitmdnyszintie a max. 90 db (A) l : l{ rii i\ii

v',W'- ri,i;in tri,( --..----..'
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2000 I 1 4 IEK ir6nyelvvel
6sszhangban

Biaonsrigi eszkdzrik:

Az egyslg vez6rl6j e ktivesse nyomon a motor
param6tereit ds az elektromos pararn6tereket, 6s

figyelmeztet6 6s leillit6 jelz6seket adjon, amikor a
param6terek el6mek egy el6re berillitott kiiszdbdrt6ket.

Vil6git6s miiszaki kiivetelm6nyei:

L6mpiik sziima: 4

Lemp6k tipusa. f6m halog6n
L6mp6lt teliesitm6nye 1000 w
L6mprlLk me gvil6git6si
6rt6ke:

90000 lumen/kimpa

L6mprik berlllithat6sdga Mindegyik l6mp6t ki.il6n lehessen be6llitani ds ddnteni.

Lrimprik IP v6densdge: IP 54

Torony miiszaki k6vetelm6nyei:

Magass6ga: min.9 m

Fekillit6s ideie: max. 30 sec

Torony forgathat6siiga
fekilliton helyzetben

min. 340o, elforgauis kdzben tribb pdzici6ban
rdezithet6 [esyen.

Torony felillitds m6dja:
nyom6gombokkal vez6relt, hidraulikus, kikdtds n6lktil
miikddtethetti legyen.

Felilllitott torony eset6ben a

maximdlis szeleniss6g:
min. 80 km/6ra

A vilSgit6 dllv6ny mr.ikridtetdsdt egy a tdrvikigit6 fel6pitmenj oldaliin elhelyezett

telepitett kezel<ipanel biaositsa.

A kezel6panel minim6lisan az al6bbi rdszelemekbol iilljon:

- digitrilis vezdrlo LCD kijelz6vel;

- biaosit6kl

- rlramkdri megszakit6k a l6mprikhoz;

- riltalanos ftildszivrtgris megszakit6;

- vdszlerlllit6 gomb;

- fotocella, fotocella drz6kenys6g szabrllyoz6ja;
aljzatvddeleml

- kimeneti aljzat:

- siillyesztett aljzat ahii6zati ilarnhoz (32A)

- torony fel/le gomb;

Digitilis vez6116:

A digitetis vez6rlo feliigyelje a motor 6s a generdtor miikdd6s&, az ana

alapadatokat az LCD kijelz6n jelezze ki. A digitilis vezdrl6 legyen alkalmas az

napt6zisiira minimum az utols6 15 elektromos kioldrisi 6s leiilkisi esemdnl't.

Legyen alkalmas a liirnpatestek be 6s kikapcsoldsrinak id5zit6s6re, valamint

alkalmaziisiival a kimpatestek Livoli ki 6s bekapcsoliisiira.

Biztosit6k:

A biztositek kiold, ha az akkumuliitort6l a motorvez6rlti :lramkdrig hahd6 d'r

meghaladja a be6llitris szerinti 6rt6ket.

vonatkoz6
esem6nyek

a fotocella
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Aramkiiri megszakit6k a l6mp6khoz:

A kezel6panel n6gy riramkciri megszakit6t is foglaljon magitba, kimprfurk6nt egyet. A n6gy
kirnp6t a digitdlis vez6rl<iegysdg vezerli m6gnes kapcsol6k revdn.

Atta16nos ftildszivdrgris megszakit6:

Szakitsa rneg az riramelldtrist, ha a terhel6si oldalon r<ividzilrlat fordul el6, ha a
ftildszivdrgrls-dszlelci (30mA), vagy a triliiram elleni v6delem bekapcsol. A probldma elhriritrisa
utrin manu6lisan lehessen visszaiillitani.

V6szleillitri gomb:

Vesz6ly eset6n ennek a gombnak a megnyomiisiival lehessen ledllitani a t6rviligit6
fel6pitrn6nfl. A gomb megnyom6sa utiin csak aZ elengedve lehet a t6rviliigit6 fel6pitmdnyt
fjrainditani. A v6szle6llit6 gombot zirt 6lldsban kulccsal rdgzithet6 legyen, a jogosulatlan
hozzifdres elkertildse 6rdekdben.

Fotocella, fotocella 6rz6kenys6g szabdlyoz6ja:

A fdnyer6ssdget m6rje, napf6nnyel aktivrilhat6 legyen. A fotocella aZ 6szlelje, hogy a
f6nyeniss6g szinde hosszabb ideje a berillitott erz6kenys6gi szint alatt van. A tAvoli inditils
induljon be, a vil6git6 6llv6ny reflektorai pedig automatikusan bekapcsol6dnak. A fotocella
iizemm6d alkalmaziisiinak ki 6s bekapcsolasa biztositott legyen..

Aljzatv6delem:

A kimeneti aljzatot biztositsa, tegye lehetov6 minimum 10 A rfuam felv6tel6t.

Kimeneti aljzat:

A berendezds kimeneti aljzata legyen k6pes IP 67 csatlakoz6 fogadrisrira, az aljzatr6l
minimum 10 A dram felvetel6t.

Siilfyesztett aljzat a hilinati {ramhoz (32A):

A berendez6s legyen alkalmas hril6zati riramr6l val6 mr.ikddtet6sre, amelyhez a
kezel6panelen kertiljiin elhelyezdsre egy csatlakoz6 aljzat. A csatlak oz6 aljzzt legyen alkalmas
IP 67 csatlakoz6 fogadrisrlra.

Torony fel/le gomb:

A kezel6pulton keriiljenek elhelyezdsre, a torony fekillitris6t, illetve leenged6s6t lehet6v6
tev6 gombok, amelyek megnyomiisiival a torony a megfelelo 6llapotba mozgathat6.

A t6bori tdrviligit6 felszerel6s rendelkezzen egy automatikus torony leeresZ<i
rendszerrel, amely csak akkor engedi fekillitani a tomyot, amikor a k6zif6k behuzott 6llapotban
van, illetve akdzifd.k kiengeddsdt krivet6en a torony alaphelyzetbe rill (leengedi magrit).

A tiibori tdrviLigit6 felszerel6s a k6rkdrris t6rviligitris mellett legyen alkalmas egy iranyba
tdrt6n6 t6rvikigitiisra (minden lampatest egy iranyba vildgit).

A t6rvil6git6 berendez6s az ISO 8528-1 2.1993 szabvitny szerint mobil besorokisf legyen.

Az Elad6 az 1993. dvi XCIII. ttirv6ny 42.9. b) alapjdn hatitrozza
hasmrilatrib6l ad6d6 vesz6lyfonrisok elleni vdd6felszereldseket.

A t ibori tdrvikigit6 felszereldssel egyiitt kertiljenek leszaillitdsra az
tizemeltetds6hez sziiksdges munkav6delmi felszerel6sek 2 fi| rdszlre.
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A tdrvilrigit6 felszerel6shez keriiljenek k6szletez6sre az al6bbi tartoz6kok:

- I db min. 50 fm hdl6zati csatlakoz6 k6bel IP 67 csatlakoz6kkal.

- 2 db tartaldk izzb az 1000 W f6m halog6n kimpriLkhoz,

- I db fiaisceruza,

- I db multimeter,

- 2 db szigetelt csavarhriz6 (1000 V,+,-),
I db szigetelt kombin6ltfog6 (1000 V, 160),

- I db szigetelt kdbelv6g6 (1000 V. 160).

- 1 db drvdghiively fog6,

- I db 2 kg kalaprics,

- I db 5 m m6r6szalag metrikus beosZrissal.

0zembenntartisi adatszolgdltatdsi zdrad6k teljesit6s6hez adatok:

szrillitott termdke
megadiis6t.

Ajrinlattev6 vdllalja, a szerz6dds teljesitdsdvel egyidoben, az ril
vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasitds szerinti adatok,

Az eszkiizzel eryiitt az aldbbi okminyok keriiljenek 6tad6sra (

- A magyarorszrigi el6irrisoknak 6s jogszab6lyoknak valo
dokumentum;
Abnis alkatr6sz katal6gus (.1 pld. elektronikus formdban,

igazol6

eszkbzdnWnt I pld.

nyomlatott formdban)
- Magyar nyelvri kezel6si, karbantartasi 6s tarolisi utasikis (.1 pld elehronikus

formdban, ds eszkbzdnkdnt I pld. nyomtatott formdban)
- Az eszkdz megfelel<lsdgdt igazol6 okmrinyok ( pl': Erint6syedelmi jegyzoktiny'v.

CE megfelel6s6g igazol6sa) 
L

I

A Tdbori t6rvil6git6 k6szlet utinfutrin eszkiizhdz k6szitett kezel6si, karbantartrisi 6s

tdro16si utasitis magtar nyelven tafialmazza az aldbbiakat:

miiszaki leir6st 6s iZemeltet6si utasitest;

- utasitest a technikai kiszolgrikisok, a hibaelhiiritiisok 6s a kezel6 6ltal elv6gezhet6

kisj avitrisok vdgrehaj tiisdra;

- vasriti, krizuti, vizi 6s ldgi szillitrisi rendszabiilyokat;

- garanci6lis javitdsok rendj6t;

- tdrokisi szabiilyokat;

- az eszk1z iizemeltet6se soriin betartand6 biaons6gi rends#b6lyokat a 1012016.

(IV. 5.) NGM rendelet 22-24 $-ai szerint, valaminr a 199t. 6vi XCIII. tdrvdny

+2.5. U; pontja alapjrin meghatarozott felszereldsek alkahJazisitt.az esetlegesen

sziiks6ges munkav6delmi felszerel6sek v6delmi fokozatat \gazol6 dokumentum

miisolata.

- Az eszkdz megfelel6s6g6t igazol6 dokumentumok m6solata.

Egr6b specifikicit6k a beszerz6si elj{rrls lefolytat6sdhoz:

Felk6szit6s:

Az Elad6 vrillatja a beszerz6si eljariis r6szekent a tribori
eszktizt kezel<i 6llomdLny (eszkdzrink6nt 2 f6) felk6szitdsdt az

kiszolgalasrira 3 nap (18 6ra) idStartamban.

tdrvikilit6 kdszlet ut6nfut6n
eszkiiz kezeldsdre. technikai

A felk6szit6s az Elado iiltal - a szerz6d6s v6gteljesit6si hatririd{je el6tt 3

<isszerillitott, es a MH Logisztikai Kdzpont haditechnikai f6ndk (MH LK, HTE 6ltal

00555
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j6vrihagyott tematika alapjin, az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett id<ipontban kerUljdn

levezetdsre, a szillitand6 term6k szrillitrisrit kiivet6 I h6napon beliil.

A sz6mla benyrijtAsenak felt6tele a felk6szitds megtart6sa.

Atrot.li ktivetelm6nyek:

Min6s6qi iitvdteli feladatok szabelvai

A term6k fogalma magiiba foglalja az alvizszerkezet (ut infut6) ds t6rvil6git6 fel6pitmdny
(egytitt tribori t6rviligit6 k6szlet utiinfut6 n), a hozz| ekiirt felszerel6seket, tartoz6kokat,
okmiinyokat 6s a hat6srigi vizsg6aatilst.

Az Elad6 csak a szerz6d6snek 6s a miiszaki ds 6w6teli kdvetelm6nynek minden
szempontb6l megfelel6 term6ket aj rinlhat fel mincis6gi 6fvdtelre.

A tribori tdrviligit6 felszerel6s ut6nfut6n eszkdznek 6s a tartozdkainak gyari ujnak kell
lenniiik.

A termdkrol a Gyrirt6 rillitson ki megfelel6s6gi nyilatkozatot.

Az Elad6 a tervezet v6griw6teli feladatok idripontja elon minimum 20 nappal ajanlja fel a
tribori tdrvikigit6 kdszletet a HM VGH KMBBI rdszdre 6fv6telre a ,,Felajdnlas HM VGH
KMBBI 6tvdtelre" formanyomtatviinyon.

A minosdgi ritveteli feladatok az Elad6 vagy Gyrirt6 telephelydn kertilnek v6grehajtlsra.

Az il/tveteli feladatokat a MH Logisztikai K<izpont ds a HM VGH KMBBI k6pviseloib6l
6l16 bizottsrlg hajtja vdgre az Elad6 jelenl6tdben.

A Gy6rt6 vagy az Elad6 telephelydn vdgzett dtvdtelhez az Elad6 biaositsa az |llami
min<is6gbiaos(uisi feladatok elv6gzisdhez sztiks6ges infrastrukturrit, a HM VGH KMBBI 6s a
MH Logisztikai Kiizpont kdpvisel6jdnek a vizsgillat helyszineire tdrrdn6 bel6p6s6t, a
vizsgiiathoz sztiks6ges azon m6r6eszkdzdket, kollektiv 6s egydni v6d<ieszktizriket,
tartozekokat, felszereldseket. tesaberendezdseket ds egydb fogy6anyagokat, melyeket a c6g is
haszn6l.

A min6s6gi 6tvdtel soran az Elad6 t6ritdsmentesen biaositsa a bel6p6st, a sziiksdges
ellencirz6si tev6kenys6g megszervez6sdt, ds minden ahhoz sziiks6ges eszkdzt 6s munkaenit. A
mintis6gi ritvdtel kdltsdgeit az Elad6 viseli.

A term6k megfelel6s6e6nek vizsgiilata ds ieazoliisa

A termdk megfelekis6g6nek vizsg6lat6t a HM VGH KMBBI igazgat6 riltal j6v6hagyott
6tu6teli utasites, valamint a szerzbdds ds ahhoz mell6kelt mriszaki ds dwdteli krivetelm6nyek
el6iriisai alapjrLn ketl v6grehajtani. A term6k megfelelo, amennyiben a kdvetelmdnyeknek
maraddktalanul megfelel.

Az ewdtel sordn a bizottsiig vdgrehajtja a j6vrihagyott iitv6teli utasitiisban el6irt
feladatokat (ellen6rzi a termdk tipus6t, teljess6g6t, 6psdgdt, gyriLrt6si idej6t, csomagoliisiit, az
el6irt okmrinyok megl6tet, az eszkdz mrik6dok6pessdg6t, stb.), valamint ellenrirzi a
kodifi kdci6s adatszolgiiltatils megldtdt.

A sikeres ritv6teli vizsgrilatokr6l helyszini jegyz6kcinyv kdsztil. melyet a bizottsrlgi tagok
ds az Elad6 aliir. Ezt kdvet6en a HM VGH KMBBI kdpvisekije kirillida a ,,Megfelel<is6gi
Igazoliis"-t, mely a sziimla befogaddsdnak egyik feltdtele.

A sikertelen etvdteli vizsgAlatr6l
szervezetek eredeti pdldrinyt kapnak.

helyszini jegyz<iktinyw k6sztil, amelyb6l a
A HM VGH KMBBI kdpvisel6j6nek j

nemmegfelel6re minositett termdket vagy annak nemmegfelel<i alkatrdszeit

(.vd06'""r-
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amennyiben nem javithat6 akkor v6glegesen kivonni a leszillitand6 6s a kesobbiekben

ismdtelten min6s6gi 6tvdtelre felaj rinlhat6 term6kek kdrdbol.

Abban az esetben, ha a HM VGH KMBBI az Aw{telhez sziiksdges szakmai

kompetenci6val nem rendelkezik, rigy szakmai bizottsdgot hoz ldtrb a min6sdgi Atvdtel

megfelel6s6g6nek vizsgiilatiira.

A HM VGH KMBBI kdpvisel6je riltal v6grehajtott ellen6rzdsek eredmdnyei nem

mentesitik az Elad6t a szerz<iddsben rdgzitett j6tdll6si vagy egy6b felel6ss6gei ds

k6telezetts6gei al6l, beledrtve az Elad6 riltal v6gzendo gyriLrt6skcizi ds v6gellen6rz6si

vizsgiilatok v6grehajtAsat is.

Mennvis6ei iitvdtel

A mennyis6gi iitv6tel a sikeres min6s6gi 6w6tel utan keriilhet vegrefajtrisra. melyet a MH
Anyagell6to Rakt6rbazis k6pvisel6ibol rill6 bizousig hajtja vdgre az Eladd jelenl6tdben.

A mennyis6gi 6tv6teli feladatokr6l jegyz6kdnyv k6sztil, mely a $z6Lrnla befogadrisdnak

egyik feltdtele. 
I
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2. szirni melldklet a ............... n1t. sz6mri Ad6svdteli szerztiddshez

HONVEDELMI MINISZTf,RIUM
Bf,SZERZESI HIVATAL

TERMEKKODIFIKACIoS ZARADf K

(MINTA)

1) Az Elad6 kdtelezetts6get viilal az 6ltala szrillitott valamennyi term6k
azonositiis6hoz sztiks6ges adatok teljes kdni szolg6ltatds6ra 6s amennyiben mdg nem
rendelkezik a c6gazonositiishoz sziiks6ges NATO Kereskedelmi 6s Korm6nyzati C6g K6ddal,
annak a Nemzeti Kodifikrici6s IrodAt6l tdrtdn6 megszerzdsdre, valamint ana, hogy a szerz6d6s
teljesitdse kdzben a c6g jogrillds6ban bekdvetkez<i briLrmely viitozls esetdn a
Termdkkodifikrici6s Ziraddkbut (tovribbiakban: Zlraddk) foglalt k6telezetts6gek
jogfolytonosak le gyenek.

2) A NATO Kereskedelmi 6s Kormrinyzati Cdg K6d (NCAGE k6d) a NATO
Kodifikdci6s Rendszerben a gyrirt6k, szillit6k, vrillalkoz6k illetve a kodifikrlci6s adatok
forrrisainak azonosit5siit biaosit6 k6d, amelyet a c6g bejegyzlse szerinti orszrig Nemzeti
Kodifikrici6s Irodrija ad ki. Az NCAGE K6d kiadrisrit a szerzldo cdgnek kell kezdem6nyeznie.
Igdny6t a szerzoddsben megadott el6rhet6sdgeken jelezheti annak aliiirilsiit kdvetoen, a
szerzoddsben meghatarozott id<ipontig.
Az ig6nyl6 k6r6sdre, az iitala megjekilt e-mail cimre megkiitdjiik az Adatbeviteli kdrd6ivet a
c6g vezet6si 6s eldrhetcis6gi adatair6l. Vdlasziban az iglnylo (e-mail vagy far formrijriban)
megkiildi a kitdltdtt Adatbeviteli kdrd6ivet. A kitdltdtt Adatbeviteli kdrd<iiv visszadrkez6se,
majd az abban szereplo adatok sz6mit6g6pes adatbrizisban t6(6n6 rdgzitdse utiin a
Kodifikrici6s Iroda kiutalja az NCAGE K6dot 6s enril trij6koztatj a az igdnyliSt. Az NCAGE
adatok bekertilnek a NATO kdzponti kodifik6ci6s adatbazisriba.
Az NCAGE K6d kiadrisa egyszeri eljrfuris. Az ig6nyl6 a kiadott NCAGE K6dot piaci
tev6kenys6g6ben szabadon felhaszndlhatja. Egy cdget egy NCAGE K6d azonosit, azonban a
c6g rin6ll6 bejegyz6ssel bir6 lerinyvrillalata(i) is kriteles(ek) megszerezni az NCAGE K6dot,
amennyiben 6niill6 szerz6d6st kdtnek.

3) A ZAraddk vonatkozdsdban adatszolgdltatiison egy termdk minden l6nyeges
tulajdonsrig6t, miiszaki adatait tartalmaz6, annak azonositiisiihoz sziiks6ges mriszaki rajzok,
leirasok 6s/vagy miiszaki dokumenrici6k etadesAt illetve a gy ttits sordn alkalmazott
szabviinyoka tdrt6n6 utalast kell drteni, amelyek alapjin az adoft termdk egydrtelmrien
azonosithat6. Az adatszolgAhatiis preferiilt formdja a Microsoft Excel adattiibla elektronikus
formiiban. A file n6v: NCAGE(vagy az Elado neve)_szerzriddsazonosit6("/" karaktereket " ,'

karakterre cserdlve).xls

A Gydrt6 adatai:

Cikkszim (az a sz6m
amelyet a gyiino

NATO Rakt6ri
Szim (NSN), ha

ismert

-6ffi';;,'.
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szerinti

folv6szim

Szerzod6s
szerinti

megnevezis

Megiegyz6s/
R6szletes

megnevez6s



Hazai gy6rtris eset6n az adatszolgriltatris r6sz6t kdpezi m6g a jellemz6 technikai adatok

cikksz6monkdnti bont6sban. Minimum adatok: mdret, sirly, szin, sz6llithat6srig, funkci6k,
jellemz6 mrikdd6si param6terek.

4) Sziiks6g esetdn a term6kek azonositasiihoz szolgriltatand6 adatokat a Nemzeti

Kodifik6ci6s Iroda a kdtend<i szerz6d6s t6rgy6ban lefolytatand6 egyeztet6seken h at rozza meg.

5) A kiilfttldi/nem magyar Elad6 tudomrisul veszi, hogy a jelen Zdraddkban

meghatiirozott bdrmely term6kazonositassal kapcsolatos k6rd6sben, ha a bejegyzdse szerinti

orsziig tagia a NATO Kodifikrici6s Rendszert alkalmaz6 orsziigok csopo{tjAnak, akkor az adott

orszig Nemzeti Kodifik6ci6s hodi$a az illetdkes. Minden mds esetben a Magyar Nemzeti

Kodifikrici6s Iroda az illet6kes. A Magyarorszrigon bejegyzett cdgek vonatkozisiiban a

Nemzeti Kodifikrici6s Iroda funkci6it a Honvddelmi MinisZdrium V6delemgazdasrigi Hivatal

iltet6kes kodifik6ci6s szervezeti eleme tritja el. Jelen Zfuaddkban meghatiitozott

term6kaz onositasi c6h1 adatokat az Elad6 az illet6kes

szolg6ltatja.

Nemzeti Kodiflk6ci6s Iroda r6sz6re

6) Az Elad6 a jelen Zfuad6kban meghatifuozott adatszol iiltatasnak az iitala
alkalmazott alv6llalkoz6k rdszdr6l tdrtdn<i teljesft6s66rt egyetemlegesen fi lel.

8) Abban az esetben. ha az Elad6 megsziindse jogut6ddal tiiitdnik. lehetovd teszi.

hogy az itlet6kes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda a jogut6ddal szemben vdltozatlan tartalommal

erv6nyesiteni fidja a jelen z6rad6kban foglalt adatszolgiiltatiisi kStelezettsegeket.

9) A hazai bejegyzdsii illetve olyan kiilftildi gyrirt6k, szillit6k, vrillalkoz6k amelyek

c6gbejegyz6se nem valamely NATO Kodifik6ci6s Rendszert alkalmaz( orszrigban tdrt6nt, a

jel-en szirzOd6sben, a sz6llitisi feltdtetek kcizdtt meghatrirozon idcirendb(n. a Magyar Nemzeti

kodifikrici6s Iroda r6sz6re teljesiti a term6kazonositrisi c6lI adatszolgriltatist.

l0)Az EIad6 v6llalja, hogy a jelen szerz<ides 6rvdnyess6gi i{eje alan a szerztid6s

trirgyrit k6pez<i term6kekre vonatkoz6 6s a jelen zdrad€k 2. ponijdban meghatarozott

tartalommal 6ltala szolgdltatott adatokban bek6vetkezett b6rmilyen r'[ltozist a m6dositott

adatra vonatkoz6 tartalommal - a sajdt szervezet6n beltil bekdvetkezetf vriltozdst ktivetti 30

naptiiri napon beli.il - megkiildi az illet6kes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda r!sz6re.

I I ) Amennyiben az Elad6 a jelen szerz6des targydt k6pe4 brlrmely term6kre

vonatkoz6an a Magyar Nemzeti Kodifikrici6s Iroda r6sz6re mrir szolgriltaiott a jelen Zfuadlk 2.

pontj{iban meghatirozott term6kazonositrisi c6lir adatokat, fgy entil irrisban drtesiti az

aaatszolgattat ls ig6nyl6j6t, megadva a rendelkez6sdre dll6 NSN-I, megieldlve, hogy az

adatokat mikor, milyen szerzod6shez kapcsol6d6an kiildte meg'

l2)Elad6 hozzAjdni, hogy a jeten szerzodds t6rgy6t ktpezo termdk(ek)

azonosit6silhoz ds a NATO Kereskedelmi 6s Korm6nyzati c6g K6d kiadrisahoz altala

szolgaltatott adatok mas korm6nyzati szervnek. illetve a NATO Kodifikrti6s R
6tadasra keriiljenek. z/rs'

7) A term6kazonositrisi c6hi adatszolgilltat6sra vonatkoz6 s*rz6d6ses jogviszony

hat:llya alatt az Elado jogut6d n6lkiili megsziin6se eset6n v6llalja, hogy az illetdkes Nemzeti

Kodifikrici6s Iroda rdszdre mega ja az adatszolgiitatiisban 6rintett ahlellalkoz6k cdgadatait

otyan m6tysdgben, hogy annak alapjrin t6liik kcizvetlen szerz6d{ses kapcsolatban a
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3. sziimri mell6klet a ......... ...... nyt. szlmf Adrisvdteli szerztiddshez

FELAJANLAS HM VGH KMBBI ATvfTBI,nT

Felkdrem a HM VGH KMBBI-I a........................ ....... szilLrnri

6s ................ .....uingyrl
szerz6d6sre elkdszitett, az aldbbiakban meghatiirozott, termdk(ek) / szolgriltauis(ok) rltv6tel6re.

Szerz6d6s t6tel
sorsz6ma

Term6k / szolgiiltatiis megnevez6se Gy6rtrlsi szrirn Mennyis6g

Az itlvdlel kdrt id6pontja: 20 . dv.................. h6........-n.

A fenti term6kek / szolgiiltatrisok az ervdnyes szrillitrisi dokument6ci6, valamint a szabveinyok
ds a szerzridds krivetelm6nyeit kiel6gitik es min6sdgileg megfelel6ek.

Mell6klet:

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

(felj ogositott al6inisa)
Az itv'tel egyeztetett id<ipontja:

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

HM VGH KMBBI

Ph.
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4. szimri melldklet a ............... nyt. szdmri Adrisv6teli szerz6d6shez

HM VEDELEMGAZDASAGI HIVATAL
KUTATAS-FEJLESZTESI,

MIN6SEGBIZTOSiTASI fS
BIZTONS^AGI BERTTHAZASI

IGAZGATOSAG

A HM VGH KMBBI
nlt. sz-Lima:

nA
1

SzAllit6 (n6v, cim): Szerz6d6ssz6m:

Megrendelds szrlm (ha van):

Szerz6d6s m6dositris szdma (ha vaf):

Megrendel6 (n6v, cim): Elfogadott elt6rdsek 6s / vagy engedm6nyek nyt. szirma:

Teljesitds helye (n6v, cim): A Megfelel6s6gi Igazolis vonatkc

r6sztelj esitdsre (h6'nyadikra

(...........)

v6gteljesit6sre:

zik:

t:I

Szerz6dds

tdtel sorszilma
Termdk/szo196ltates megnevezise Gv6rtdsl szlm Mennyisdg

Sz6llit6i meglegyz6sek:

Atv6teli utasites/IVftiszaki Leiras szrima:

Mell6klet(ek) (ha van(

Vizsgrilati jegy
l*,'
z6kdnlwek lziirna:

A SzAllit6 Megfelel6s6gi Ny ilatkozata:.
Kijelentjiik, hory fentiekben feltflntetett 6s elfogadott elt6r6sekt6l

eltekintve'
A FELSOROLT TERMfKEIdSZOLG,4.ITATASOX TUIGFELELNEK A SZETZ6d4

engedm6nyekt6l

ls t<0y444isy9!49k
A Szlllit6 kdpyisel6jdnek neve, beoszt6sa: Diitum: A Szillitd kdpviselitjdn4k aleirAsa:

PH

HM VGH KMBBI kepvisel6jenek megiegyzdsei:

Engeddl ysziun fta van):

Hvi vGH KMBBI k6pvisel6j6nek laytla&ozaa:

.-, ,1 rlgtzqlom, hogr a fentiekben feltiintetett tcnnokek/szolg{lirtr
MrN6sEcBlzrosiri.s riincvir xfrszrfx 6s megfelelnek a szez

kdvetelm6nyeknek
A.HM VGH KMBBI k€pviseldjdnek

Tel:

AHMVGHKMBBI
kepvisel6j6nek

Fax sz6ma:

Email: nqaa@,hm.gov.hrl

Illlrv(
kepvise

DiLtum: /d.
0055

,,
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5. szitnri mell6klet a ......... ... ... nyt. sz6m[ Adasvdteli szerz6d6shez

i\TYILATKOZAT

a nemzeti varyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tiirv6ny 6tl6.1hat6 szervezel fogalmdra
vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfelel6s6grdl

nyilatkozom

an6l, hogy a(z) (teljes n6v) .................. .. a nemzeti vagyonr6l
sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tdrv6ny 3. $ ( I ) bekezd6s6nek 1. pontjar alapjrin iiliLthat6
szervezetnek min6si.il, egyidejrileg az aA al tirmaszt6 dokumentumok milsolat6t
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P, H.

c6 gj egyzdsre/ali,irrisra j ogosult

5:. g 1t1e ttirveny alkalmMdseban
l. dtldthot 6 szervezet :

a.f az Allam, a koltsdgvetdsi szerv. a kdztestiilet, a helyi dnkormdnyzat. a nemzetisdgi dnkormAnyzat, a tdrsulds. az egyhiii
jogi szemdly. az olyan gazdAlkod6 szervezet, amelyben az 6l1am vagy a helyi iinkormrinyzat kiilitn-kiilitn vagy egyijtt looo/cos
rdszesed€ssel rendelkezik a nemzetktjzi szervezet. a kiilfttldi 6llam. a kiilfttldi helyhat6sig. a kiilfttldi ellami vagy helyhat6sdgi
szerv 6s az Eur6pai Cazdasigi T6rsigr6l sz6l6 megallapodisban rdszes iillam szabelyozotl piacfua bevezetett nyilvAnosan
miikaid6 rdszvdnlt irsas6g.

b.1 az olyan belltildi vagy killliildi jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazd6lkodri szervezet, amely
megfelel a kdvetkez6 feltdteleknek:

DaJl tulajdonosi szerkezete, a pdnznoses ds a te.rorizmus finansziroz6sa megeltizdsdr<il 6s megakad6lyozisrir6l sz6l5
tdrv6ny szerint meghatArozon tdnyleges tulajdonosa megismerhet6.

bb) az Ew,pai Uni6 tagellam6ban. az Eur6pai Gazdas6gi Tdrsegr6l sz6l6 megAllapodiAsban rdszes 6llambarL a Gazdasiigi
Egyilttmikitddsi 6s Fejlesztdsi Szervezet tagrlllamAban vagy olyan riilamban rendelkezik ad6illet6s€ggel, amellyel
Magyarorsz6gnak a kett6s ad6ztatiis elkeriildsdr6l sz6l6 egyezmdnye van,

bcl nem min6s0l a tii.sasiigi adrir6l ds az osztaldkad6rdl sz6l6 titrvdny szerint meghatarozod ellen6zdtt kiilfitldi tArsasignak
bd) a Eazditlkod' szervezctben kiizvetleniil vagy kozvetetten tttbb mint 25olcos tulajdonnal, befoly6ssal vagy szayazati

joggal bir6 jogi szemdly, jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazdalkodd szervezet tekintetdben aba), bU esbc.) alpont
szerinti feltdtelek fennel lnak:

c) az a ciyil szewezel ds a vizitdrsulat. amely megfelel a kdvetkez6 feltdteleknek:
cal vezet6 tiszlsigvisel6i megismerhet6k.
cb) a c\vil szewezet 6s a vizitSrsulal valamint ezek vezetd tisztsdgvisel6i nem 6tlithat6 szervezetben nem

25oleot meghalad6 r6szesed6ssel,

cc./ szekhelye az Eur6pai Uni6 hgellamaban- az Eurdpai Gazdasiigi Tdrsdgr6l sz6l6 megrillapodiisban
GazdasAgi Egyijttmtkdddsi ds Fejlesddsi Szenezet tag6llamaban vagy olyan Allamban van. amellyel
len6s adoztatas elkerijlesdrdl sz6lo egle.rmdn\e van:
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k6pviseldje, jelen okirat al6iras6val, ezennel biintet<ijogi fele16ss6gem tudat6ban



Az 6tl6that6srigi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vary azoket al{trimaszt6
dokumentumok az Allamhiztartisr6l szril6 201l. 6vi CXCV. tdrv6ny 54/A. $-ban

meghatirozottak alapjin

A nemzeti vagtonr1l szdl6 2011. dvi CXCVI. tontiny 3. { (l) bekezdisdnek l. pont b) alpontja
szertnlt

Alulirott-

rJp"i."il:.,yii;,k;;;*,il;;r,!1'",L'Ji],',.i;;;;;;";il,J'11T#L,flil:iffi
szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazddlkod6 szewezet, amely megfelel a
k6vetkez6 egytittes felt6teleknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a p6nzmosiis 6s a terrorizmus finanszirozdsa megeloz6s6r6l 6s

megakadrilyozrisrir6l sz6l6 tdrv6ny szerint meghatS.rozott t6nyleges tulajdonosa

megismerheto. amelvrtil az I . pontban nvilatkozom. ds

b) ad6illetos6ge ...........orszigban[on7dg megnevezisel tal6lhato6',amely

[a meglfelel6 aldh rtzand6],
. az Eur6pai Uni6 tag6llama,
o az Eur6pai Gazdasrlgi T6rs6gr6l sz6l6 megiillapodrlsban r6szbs iillama,
. a Gazdas6gi Egyiittmiikdd6si 6s Fejlesadsi Szervezet tagellaFna.

o olyan iillam, amellyel Magyarorszrlgnak a ken6s ad6aatb elkertil6sdrtil sz6l6

egyezm6nye van, 6s

c) nem minosiil trirsasiigi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996. 6\ii LXXXI. tciw6ny 4. $

I I . pontja szerinti ellentirztitt kfilftildi tri,rsas6gnak, 6s

d) az riltalam k6pviselt szervezetben kdzvetleniil vagy kdzvetettdr t6bb mint 25%-os

tulajdonnal, befolydssal vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel

nem rendelkezo gazd6lkod6 szervezet tekintet6ben az a), b) es c) alpont szerinti

feltetelek fennrillnak.

l. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonos16l

Az iiLltalam kdpviselt szeryezetnek a penzmos6s ds a terrorizmus finanszfoziisa megel6z6s6r6l

6s megakaddlyo zitsir6l szolo 2007 . evi C)O(XVI. t6rvdny 3. $ .) pontjl alapjrin a kdvetkez6

term6ietes siem6ly(ek) a t6nyleges tulajdonosa(i):

Kelt:
P. H.

c6 gj e gyzdsre/akiiriisra j ogosult

6 Amennyiben Ajiinlattevonek Magyarorsz6gon tal6lhat6 az adoillet6sdge, [gy 42 keruljon

amennyiben m6s orszigban, fgy drtelem szerien az az orszirg keriiljdn megadiisra.

\. ,1,.

\. !, y1,, 1;.1t:'.--.-

Sorsz6m Tdnyleges tulajdonos Sziilet6si hely 6s id6 Anyja ner R6szesed6s

m6rt6ke %-ban
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HONVEDELMI MINISZTf RIUM
BESZERZfSI HIVATAL

N)1.szim:
Szerz6d6s azonosit6:

3. r6szajinlati kOr

ADASvETELI SZERZ6nTS
TERVEZET

mely l6trej6tt a

MH Anyagell6t6 Rakt6rbazis

esa

elad6 neve

kdzdtt

- 2016 -
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VEV6:

Kdpviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
P6nzforgalmi j el z6sziLma:

Ad6azonosit6 sziima:

ELAD6:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
C6gjegyz6kszima:
P6nzforgalmi j el zo szAma:
Ad6sziima:

A Szerz6d6s alanyai

Maryar Honv6ds6g Anyagelldt6 Raktdrbdzis
(tovribbiakban: Vev6)
Nagy Attila ezredes, parancsnok
I 163 Budapest, U jszflsz fica 37 -39.
+36 1 401 2380
+36 1 401 2321
uAr roozrooz-002901 l5-00000000
15714132-2-51

(tov6bbiakban: Elad6)

A tovdbbiakban egyiittesen Felek.

PREAMBULUM

Felek r6gzitik, hogy a Vev6 a 2013. 6vi V. tdrvdny (a tovribbiakban: PtF) 8:1.$ ( 1) bekezd6s

7.) pontja alapjrin szenod6 hat6s6gnak min6siil.
VevS az Uj Sz6chenyi Terv Kd,myezet 6s Energetikai Hatdkonysiig Oferativ Program 1.6.0
project (tovrlbbiakban: KEHOP) keret6n beliiLl ,,1 Magtor Honvddsdg katasztrdfavddelemmel
dssze/iiggd beovqtkozdsi kepessigdnek fejlesztdse mfrszaki technikai eszkizdk beszerzdse

KEHOP 1.6.0" titrgyi felhivris alapjrin t6rnogatrisi k6relmet nyrijtott be 2016. februrlr 19-6n.

A kiizbeszerz6s tirgyit kdpezo feladat - a piiyiaat pozitiv rimogatasi ddnt6s esetdn vissza

nem tdritend6, 100 %-os EU-s forr6sb6l, sz6llit6i f,rnanszirozisi formriban val6sul meg a

27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet el<iirilsainak figyelembe v6tel6vel.

A szerz6dds t6rgya szerinti drubeszerz6s a KEHOP 1.6.0 konstrukci6 szerinti pAlydzal

keret6ben val6sul meg.

A kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny (tov6bbiakban: K$t.) 81. $ alapjdn nyilt
k6zbeszerz6si eljriras keriilt lefolytatasra a szerz6d6s targyriban. A Kbtf 29. $ (1) bekezd6se

alapj6n a HM Beszerzesi Hivatal a k<izbeszerz6si eljrirdst a Vev6 mephatalmazisa alapj{n,

annak nev6ben folyatta le. A k6zbeszerz6si eljar6s nyertes ajrinlanev6je dz Elad6 lett.

Elad6 kdteles a szerzcid6s 1. pond6ban meghatiirozott, a szerz<id6s tingyif kdpezo term6keket a

kieg6szit5 kdzbeszerz6si dokumentumokban meghatiirozott mennr'is6gi es min6sdgi

meghatarozris szerint, illewe egydb eloir6sok 6s min6s6gi ktivetelmdrlyek betarteisa mellett
6tadni. Elad6 kdteles a KEHOP 1.6.0 felhiv6sriban 6s a KEHOP 6ltalfuIos pirlyiuati
ttmutat6ban, valamint a pilyiuat tdmogatris6ra vonatkoz6 t6mogatrisi szerz6d6sben e]!irt!

u0555

formai 6s tartalmi kdvetelm6nyek betartiisara.
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SzerzodiS Felek rdgzitik, hogy a Szerz6d6st a Kbt. rendelkez6sei alapjrlLn a fent hivatkozott
kdzbeszerz6si eljrir6sra tekintettel, annak eredm6nyek6nt irjdk aki. A k<izbeszerz6si elj6r6s
dokumentumai jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezik, kiil6nds tekintettel a
kdzbeszerz6si dokumentumok rendelkez6seire, valamint a nyertes ajdnlat tartalmara.

A szerz<id6s hat6lybaldp6senek felt6tele a tiimogatrisiszerz6d6s-m6dositiis alapjin az ig6nyelt
dsszeg rendelkez6sre 6lliisa. Amennyiben a KEHOP IH a t6mogatilsra ir6nyul6 ig6n1't nem,
vagy az ig6nyekn6l kisebb dsszegben fogadja el, az adasvdteli szerz<id6s hatiilyi./. veszti.

A szerz<id6s megkdt6s6re a mindenkor hatrllyos jogszab6lyoknak 6s a tdmogat6si szerzSd6sben

fo glaltaknak megfeleloen keriil sor.

1. A szerz6d6s tdrrya

1.1. Jelen szerzbd|s alapjrin Elad6 a jeler szerzbdisben 6s annak 1. sz. melldkletdt k€pez6
miiszaki leirdsban r6szletesen meghatiirozott feltdtelek szeint M 1.2. pontban
meghatiirozott term6kek taddsira, a Vev6 a term6kek 6tv6tel6re, valamint a 2.1. pontban
rdgzitett vdtelifu Elad6 rdszdre t6rt6n6 megfizet6s6re kdteles.

1.2. Az iiadisa keriil<i term6kek:

2 k6szlet munkabtvrir felszerelds beszerz6se a m[iszaki kdvetelmdnyben meghatiirozottak
alapjrin

1.3. Elad6 a szerzodds 1. sz. mell6klet6t k6pezri mriszaki k<ivetelm6nyben felsorolt megadott
param6terii term6keket szrillithatj a le.

1 .4. Elad6 r6szteljesit6sre nem jogosult.

1.5. Elad6 a term6kek szz/,litasat egy t6telben vdgzi, el6teljesitds lehet6s6ge biaositott.

2. Az ellenszolgfltatis dsszege

2.1. A Felek meg6llapodnak abban, hogy az Elad6 szerz6d6sszerii teljesit6s esetdn nett6 ...
Ft, azaz . . .. forint v6tel6rra jogosult az al6bbiak szerint:

Nett6 egys6gdr
(Ft / k6szlet)

Mennyis6g
(kdszlet)

Nett6 osszir
Ft / 2 kdszlet

AFA Brutt6 6ssz{ r
Ft / 2 kdszlet

2

A Felek megrillapodnak abban, hogy a jelen szerz<id6s 2.1. pontj6ban foglalt term6kek
vdlelina a szerzbd6s hatrilya alatt vitllozatlan.

3. Teljesit6sihat{rid6

Teljesitdsi hatririd6:

Szillitand6 term6k vonatkozisitban: Szerz6dds hatrilybaldp6s6t6l
nap.

sz6rnitott

Elm6leti 6s gyakorlati felk6szit6s vonatkoz6siiban: A sziillitand6 term6k
30 naptdri napon beliil.

2.1.
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2.2. A teljesit6s t6nyleges id6pontjak6nt a termdkek mennyisegi iitadris-ritv6tel6nek id6pond6t
kell tekinteni.

4. Teljesit6s helye:

MH Anyagell6t6 Raktdrbrizis, Budapest lJlszitsz Utca 37 -39.

5. Min6s6gbiztositrisi kdvetelm6nyek, a term6kek 6tadFs-6tv6tele

Jelen szerz6d6s kdvetelm6nyei rillami minosdgbiaositris hatrilya ali tartoznak, a HM
Vddelemgazdas6gi Hivatal Kutatas- Fejlesztdsi, Min6sdgbiaositrisi es Biaonsrigi
Beruhrlaiisi lgazgatisitg (toviibbiakban: HM VGH KMBBI) kepvisel<ije, mint a magyar
Katonai Min6s6gbiaosit6si Szervezet jogosult a min6sdgbiaositiisi k6rd6sekben a Vev6
k6pviselet6re.

A min<is6gbiaositiissal kapcsolatosan felmertil6 k6rd6sek esetdben 6rtesitendri:

HM VGH Kutatas-fej lesz6si, Min6s6gbiaositiisi 6s Biaonsrigi Benihrizrisi Igazgatosrig
Igazgalo'. 1116s Attila ezredes
Postacim: Magyarorszrlg, 1885 Budapest Pf. 25.

4.1.

5.1 .

Telefon:
Fax:
E-mail:

(+36) 1 433-8041
(+36) 1237-5s7s
nqaa@hm. qov.hu

5.4.

5.2. Vev6 a term6keket minris6gi 6s mennyis6gi szempontb6l veszi iit.

5.3. A sz:illitott termdkek feleljenek meg a szerzSdds 1. sz. mell6kiet6t kdpez6 mriszaki
kdvetelmdnynek. A Munkabuvdr felszereldsek rendelkezzenek Sy6rt6i megfelel<is6gi
nyilatkozattal. A Munkabtvrir felszerel6seknek ds tartoz6kainak 91{.i,i1"at kell tenniiik.

5.5.

Elad6 v6llalja, hogy a tanrlsitott min6sdgirrinyitrisi rendszer6t (lSO 9001:2008 vagy azzal
egyendrt6kii min6s6girrinyitrisi rendszereit) a szerz6d6s teljes id6tartama alatt fenntartja.
A minos6girrinyit6si rendszer tanfsitottsrigiinak megszrindse szerzod6sszeg6snek minrisiil.
A min6s6gi 6tvdteli feladatok szab6lyai:

5.5.1. Az Elad6 csak a szerzod6snek ds a szerztidds l. sz. melleklet6t kdpez6 mriszaki
kdvetelm6nynek minden szempontb6l megfelel6 termdket ajdnlhat fel min<is6gi

iitv6telre.

5.5.2. A munkabtviir felszerel6snek ds a tartoz6kainak gyari [jn{k kell lenniiik.

5.5.3. A munkabrivrlr felszerel6st a fentiekben felsorolt k6szletezettsdggel keriiljenek
leszdllitiisra 6s rendelkezniiik kell a GyriLrt6 dltal kiEllitott megfelel6s6gi
nyilatkozattal.

5.5.4. Az Elad6 a tervezet min6sdgi atvdteli feladatok idopontja el6tt minimum 30

nappal ajrinlja fel a termdket a HM VGH KMBBI r6sz6re rifvdtelre a,.Felajrinlas
HM VGH KMBBI ritv6telre" formanyomtatv6nyon.

jegyz6k6nyvb<il az ir/rvdleli feladatokon r6sZ vevo szervezetek k6pviselgi,
pdld6nyt kapnak. A megfelelore minositett termdkek esetdn. a /,@l

/,"

5.5.5. Az ritvdteli feladatok6l helyszini jegyz6kcinyv kdsziil. A helyszini

VGH

0r)555
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KMBBI k6pvisel<ije ki6llida a Megfelel6s6gi lgazolflst. A Megfelel6s6gi
Igazoliis a sziimla befogadrisrlnak felt6tele.

5.5.6. Amennyiben a szerz6dds a HM VGH KMBBI irltal vdgeztetett vizsgrllatok miatt
nem teljesiilhet a szerz6d6sben meghakirozott szrillitrisi hatiirid<ire, abban az
esetben a HM VGH KMBBI ezt ir6sban jelzi az Elad6 ds a HM Beszerzdsi
Hivatal fel6.

5.5.7. Az 6tv6teli feladatokat az MH Logisztikai Kdzpont (a tov6bbiakban: MH LK)
k6pvisel6je, a HM VGH KMBBI k6pvisel6jdb6l rill6 bizottsrig hajtja vdgre az
Elad6 jelenl6t6ben. Az iitv6teli feladatok az Elad6 telephely6n, vagy a Teljesit6s
szerinti telephelyen kertilnek v6grehajuisra.

5.5.8. A term6kek megfelel6s6g6nek vizsgdlatrit a szerzidds l. sz. mell6klet6t kdpezo
mriszaki k6vetelm6ny el6irdsai alapjan kell vdgrehajtani. A term6kek
megfelel6ek, amennyiben a mriszaki kdvetelmdny el6irasainak megfeleltek.
Nem vehet6 6t az a termek, amely a miiszaki kdvetelm6nyeknek nem felelt meg.
A nemmegfelel6re min6siteft termdkek eset6n kdvetend6 eljri,r6st a

min6s6gellen6rzdst vdgz6 bizotts6g hatarozza meg.

5.5.9. Az Elad6 tdritdsmentesen bizositsa az iilani min6sdgbiaositasi feladatok
elv6gz6s6hez sztiks6ges infrastrukturrlt, a HM VGH KMBBI 6s az MH LK
k6pvisel6j6nek a vizsgiiat helyszineire tdrtdno bel6p6s6t. Tov6bb6 biztositsa a

vizsgrilathoz sziiks6ges azor m6r6eszkdzdket, kollektiv 6s egy6ni
v6d6eszk<izriket, tartoz6kokat, felszereldseket, tesztberendez6seket ds egydb
fogy6anyagokat, melyeket a gyiirtasellenSrzds 6s vdgellen6rz6sek sor6.n a

Gyiirt6 maga is hasznirl, vagy amelyek a mriszaki kdvetelm6nyek ellen6rz6s6hez
sztiks6gesek.

5.5.10. A min<is6gi iltv6tel soriln az Elado t6rit6smentesen biztositsa a bel6p6st, a

sziiksdges ellen6rz6si tev6kenys6g megszervez6sdt, 6s minden ahhoz sziiks6ges
eszkdzt 6s munkaer<it. A min6s6gi {itv6tel kdltsdgeit az Elad6 viseli.

5.5.11. Az iitvitel soriin a bizotts6g v6grehajtja a j6vrlhagyott etv6teli utasit6sban el6irt
feladatokat (ellen6rzi a term6k tipusit, teljessdgdt, 6ps6g6t, gyrint6si idejdt,
csomagolas6t, az eloirl okmrinyok megl6t6t, a term6k mrik6d6k6pess6g6t, stb.),
valamint ellen6rzi a kodifikici6s adatszolg6ltatas megl6t6t.

5.5.12. A Munkabriviir felszerel6sekkel egyitt az allbbi dokumentumok keriilnek
ritad6sra:

- Gy6rt6i megfelel6s6gi nyilatkozatok minden t6tel vonatkozis6ban,

- Termdkkodifilcici6s adatszolgdltatris teljesit6s6t igazol6 lev6l miisolata,

- A magyarorszrigi el6ir6soknak 6s jogszabrilyoknak val6 megfelel6sdget
igazol6 dokumentum,

- Magyar nyelvri kezel6si, karbantartrisi 6s ulrolSsi utasit6s (1 pld.
elektronikus form6ban, 6s eszkdzdnk6nt 1 pld. nyomtatott form6ban),

- Abr6s alkatr6sz katal6gus (1 pld. elektronikus form6ban,6s eszkdzcinkdnt
1 pld. nyomtatott formriban),

- Nyomiistart6 ed6nyek, m6r6eszkrizcik vonatkozis6ban a
bevizsgiikisra, nyomrispr6biira vonatkoz6 jegyz<ikdnyv,

- 912001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okm6nyok.
il(,a55
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5.5.13. Amennyiben a szrlllitris sorrin b6rmilyen, a termdkek min6sdg6t befoly6sol6
probl6ma meriilt fel, a Megrendel6 min6s6gbiAositrisi k6pvisel6je fenntartja
azor, jogitt, hogy megvizsg6lja, 6s sziiks6g esetdn visszautasitsa a term6keket
fiiggetleniil att6l, hogy a term6keket min6s6gellenorzdskof mdr megvizsgdlta 6s

megfelelSnek min6sitette.

5.5.14. A HM VGH KMBBT k6pviseltije riltal v6grehajtott ell(nrirzesek eredmdnyei
nem mentesitik az Elad6t a szerz<id6sben rdgzitett J6till6si vagy egy6b

felel6ss6gei 6s kdtelezetts6gei al6l, bele6rtve az Elad,6 riltal v6gzend6
gyrlrt6skdzi 6s v6gellen6rz6si vizsg6latok v6grehajtes6t is.

5.6. Mennyisdgi atvdtel

5.6.1. A mennyis6gi ritv6tel a sikeres min6s6gi 6w6tel ut.in kpriilhet v6grehajt6sra,
melyet a Vev6 k6pvisel6ib6l 6116 bizottsrig hajtja v6gre az flad6 jelenldtdben.

5.6.2. A mennyisdgi 6tv6teli feladatokr6l jegyz6kdnyv kds[til. mely a szrlmla
befogadrisanak e gyik felt6tele.

Fizet6si felt6telek, a teljesit6s igazoldsa

6.t. A 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. $ alapjrin Yevo az reszdre a szerz6d6s
el6leg ig6ny16s6nekelsz6molhat6 dsszege 50%-6nak megfelel6 m6rt6kti sz6llit6i

lehet<is6g6t biaositj a.

El6leg igdnylese eset6n az Elad6 v6lasztasa szerint

sz6llit6i el6leg

6.2.

a. a szerz6d6s elsziimolhat6 <isszeg6nek ll%6-a 6s az ig
kiikinb<izet6re jut6 trimogatris <isszeg6nek megfelel<i

ad6k m6dj6,ra tdrt6n6 behajtasa c6lj6b6l megkeresi az

egyidejrileg kezdem6nyezi az flllarm ad6hat6srign6l a

hat6s6g javrira sz6l6, a Kbt. 134. $ (6) bekezd6se , vagy a 272/2014.
(XL5.) Korm. rendelet 83. S (1) bekezd6se szerinti mris ot nyrijt, vagy

b. a27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mell6klet 134.4. a (Ha a jogosulatlan

igdnybev6tel a szrlllit6nak felr6hat6, 6s a sziillit6 nem itott biztosit6kot, az

iranyit6 hat6s6g felsz6litja az el<ileg vi Ha az Elad6 a

visszafi zet6si k6telezettsdg6nek a visszafi zet6sre hatrlrid6ben nem

vagy csak r6szben tesz eleget, az irrinyit6 hat6s6g a nem fizetett dsszeg

6llami ad6hat6srigot,

az. iritnvit6

ad6szrim6nak

tdrl6set.) alkalmazrisanak tudomasul vdtele mellett nem n biaosit6kot.

6.3. A szrillit6i eltileget a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet el6 megfelel<ien az

el6legbek6ro dokumentum benyujt6s6val az Elad6 ktizvetleniil irrinyit6 hat6s6gt6l
I szirnitott d,t naponig6nyelheti a Vev6 egyidejri 6rtesitese mellett. A Yevo az

beliil jelezheti a szrillit6i el6leggel kapcsolatos fenntart6s6Lt. Ennek

el6leg-ig6nyl6st a Vev6 16sz6r61 elfogadottnak kell tekinteni.
hirl,nydban a sz6llit6i

6.4. Amennyiben az Elad6 szlllit6i el6leget vesz ig6nybe, a foly6sitott viillit6i el6leg dsszege

a sz6mliib6l keriil j6viiir6sra.

6.5. A Felek meg6llapodnak abban, hogy Elad6 teljesit6se akkor tekinthdtti
ha az Elad6 a 1.2. pontban szerepl6, a miiszaki k<ivetelm6nynek niegfelel6
3.1. pontban meghat6rozoft hatririd6ben 6tadja, 6s valamennyi
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6.6.

6.7.

6.8.

okm6ny al6ir6sra keriilt, valamint az elm6leti 6s a gyakorlati felk6szit6st a 3.1. pontban
meghatiirozott hatrlrid6ben v6grehajtja.

Elad6 a szdml6t egy eredeti 6s n6gy miisolati p6ldrinyban a vonatkoz6 jogszab6lyi
el6irrisoknak megfelel6en rillitja ki. Az ritadris-rltvdteli jegyz6kdnlw, a Megfelel6s6gi
igazokis 6s a kodifikrici6s adatszolgriltatris teljesitds6r6l sz6l6 igazoliis, valamint az
elm6leti 6s a gyakorlati felk6szit6s teljesit6s6r6l sz6l6 igazol6s minden esetben a szirnla
kiellitlsAnak felt6tele 6s egyben kdtelez6 melldklete.

Elad6 sz6mlrija a jogszabiiyi el6irasokon tul minden esetben tartalmazza a

szerz6d6sazonosit6t, a szerzodds rirgydt 6s Elad6 jelen szerz6d6sben meghat6rozott
adatait. Ennek hiriny6ban kieg6szit6s celjdb6l a szimlflt a Vev6 visszakiildi a kibocsrit6
r6szdre, amely esetben a fizetdsi hatririd6 a szabrilyszeriien benyujtou sz6mla Vev6 iiltali
befogadrisanak napj6t6l sz6rnit6dik, igy a Vev<i k6sedelme kiz6rt.

A szrimliit a Vev6 nev6re ds cim6re kirillitva, a Vev<i cimdre kell eljuttatni.

Kiilts6gvise16
K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:

MH Anyagell6t6 Rakt{rbdzis
Nagy Attila ezredes, parancsnok
1 163 Budapest, Ujsz{sz t. 37 -39 .

+36 1401-2380
+36 1 401-23-21

7 .1.

P6nzforgalmi jelzoszitma: 10023002-002901 15-00000000
Ad6azonosit6 sziiuna: 15714132-2-51

6.9. Vev<i a szerz6d6sben meghatarozott m6don 6s tartalommal val6 teljesit6st krivet6en az

ellenszolg6ltatrist a 27212014. (XI.5.) Korm. rendeletben el6irtak szerint szrillit6i kifizet6s
alkalmazisrival (.a 100%-os trlrnogatisi intenzitiisra tekintettel a kifizet6st kdzvetleniil az

irdnyit6 hat6srig iitutaliissal teljesiti), a Kbt. 135. $ (l), (4) 6s (6) bekezd6se, illetve a Ptk.
6:130. $ (1)-(2) bekezd6s szeint, az /,rt.36lA. $ figyelembev6teldvel.

6.10. R6sszrimla benyijt6sdra nincs m6d.

7. Kodifilcici6

Elad6 NCAGE kadla:

Amennyiben Elad6 nem rendelkezik NCAGE k6ddat, a szerz6d6s hatrilybal6p6sdt kdvet<i
l0 munkanapon beliil szolgriltasson adatot a NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati
C6gk6d kiadrisrihoz. Az adatszolgAltatishoz sztiks6ges forma nyomtatvany 6s kitdlt6si
ftmutat6 HM V6delemgazdasAgi Hivatal Kutatris-fejlesztdsi, Min6s6gbiaositrisi 6s
Biaons6gi Beruhria6si lgazgat6s gt6l szerezhet6 be.

Termdk kodifik6ci6:

Elad6 a sz6llitand6 termdkekr6l jelen szerz6dds 2. sz. mell6klete szerinti "Kodifikrici6s
zdrad6k" szerint szolgrlltasson adatot a szerz6des hatrilybaldp6s6t kcivet<i 30 munkanapon
beltil. Amennyiben tdbb gy6rt6t6l szinmaznak a sziillitand6 term6kek : gy azok:r6l gyirt6
szerinti csoportositiisban szolg6ltasson adatot. Az Elad6 felel az alvillalkozoi irltal
el6allitott term6kek adatszolgriltat6sd6rt is. Az adatszolg ltatiis minimum terj

7.2.
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7.2.1. Kiilfbldi gy6(meny esetdn:

Szerz<id6s

szerinti
foly6szim

Szerz<id6s

szerinti
megnevez6s

Cikkszim (az a szhm
amelyet a gy6rt6

azonosft6sra hasmiil)

NATO Raktari
Szim (NSN), ha

ismeft

Megiegyz6s/
R6szletes

meqnevez6s

Az adatszolgiilatris formrija a Microsoft Excel adaftribla elekfronikus formdban. A
file ndv: NCAGE (vagy az Elad6 neve)_szerz6d6sazonosit{( "/" karaktereket "_"
karakterre cser6[ve).xls. Az Elad6 felel az alvdllalkoz6i dltdl elorillitott termdkek
adatszolgilltatiisiidrt i s.

A kodifi.k6ci6s adatszolgiiltatiis teljesitds6r<il sz6l6 igazolis a sziuriittoz
csatoland6, kifi zetes6nek felt6tele.

7 .2.2. Hazai gy6rtm6ny eset6n ezen feltil az adatszolg6ltatris rpsze mdg a jellemz6
technikai adatok cikkszimonk6nti bontiisban. Minimum adhtok:

- mdret,

- stlY,

- szin,

- szrillithat6srig,

- tunkci6k,

- jellemzo miikdd6si paramdterek.

Az adatszolgriltatiis r6szei mdg a jellemz6 technikai adatok cikkszimonkdnti
bontiisban. Technikai vagy egydb probldma, k6rd6s eset6n az illetdkes:

HM V6delemgazdasilgi Hivatal Kutatiis - Fejlesadsi, Min6s6lbiaosit6si ds

Biaonvigi Beruhrizrisi Igazgat6srig. (HM VGH KMBBI)
lgazgat6: Ill6s Attila ezredes
Postacim: MagyarorcziLg,l885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) I 433-8041
Fax: (+36) 1237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.3. A term6kkodifi kdci6s adatszolgiiltatas helye:

HM VGH Kutatds- Fejlesadsi, Min6s6gbiztositrisi 6s Bizonsrigi Beruhrizrisi lgazgat6sirg
Intdzelvezell: Illds Auilaezredes
Postacim: Magyarorszig, 1885 Budapest Pf 25.

Telefon:
Fax:
E-mail:

(+36) 1433-8041
(+36) 1237-5s7s
nqaa@hm.qov.hu

elmulasaiisa szerz6d6sszeg67.4. A termdkkodifikrici6s adatszolgAltatasi kotelezettseg
magatartiisnak min<isiil.

8. J6till6s

8.1. Elad6 6s/vagy Gyrirt6 minden
(ajrinlat szerint)

8.2. A j6t6llds a termdkek mennyis6gi Atadas-etvdtel6nek id<ipontjrit6l kezd6dik.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.r.

9. A kiitb6r

Amennyiben az Elado a szerz6d6s 3.1 pontjriban megjelSlt brirmely teljesit6si hatriLrid6t
olyan okb6l kifoly6lag, amely6rt felel6s, k6sedelmesen teljesit, rigy kesedelmi kdtbdrt
kdteles fizetni, melynek m6rt6ke a sz6llitand6 term6k vonatkozitsiban a k6sedelmesen
sziilitott term6k nett6 6rt6k6nek l%o-alnap, az elm6leti 6s gyakorlati felk6szit6s
vonatkoziisdban a sz6llitou term6kek nett6 6rt6k6nek O,3%o-alnap. A k6sedelmi kdtber
maximiilis mdrteke a k6sedelmesen sziillitott term6k nett6 6rt6k6nek 20%o-a.

A k6sedelmi kdtb6r esetdre drvdnyesitett kdtb6r maximumiinak el6r6sekor Vevo jogosult a
szerz6ddst egyoldahian azonnali hatallyal felmondani a k6sedelemmel 6rintett r6sz
vonatkozrisriban.

Hibris teljesit6s eset6n az Elad6t kdtb6rfizet6si kdtelezettsdg terheli, melynek id6tartama a

min6s6gi kifogris bejelent6sdt6l a termdknek a Vev6hdz kifogristalan min<is6gben trirt6n6
leszrlllitrlsriig eltelt id6 ds m6rt6ke a hibrisan szrlllitott termdk nett6 6rt6k6nek 1%o-a lnap. A
hibas teljesit6si kdtbdr maximrllis m6rt6ke a hib6san sz6Lllitott term6k nett6 drtdk6nek
20Yo-a.

A hib6s teljesitds eset6re 6rv6nyesitett k6tb6r maximumiinak el6r6sekor Vevo jogosult a

szevi5d6st egyoldaluan azonnali hatillyal felmondani a hibds teljesit6ssel 6rintett r6sz
vonatkoz6sdban.

A Vev6 jogosult a szerz6d6st<il elillni, illetve felmondani a szerzod6,st, amennyiben az
Elad6 hibas teljesitds eset6n a fennrill6 kdtelezetts6g6nek a r6szdre meghatrirozott
hatarid6n beliil nem tesz eleget, vagy a szeruod6sb6l fakad6 egy6b kdtelezetts6g6t
srilyosan megszegi. Ezekben az esetekben, tov6bbri ha a szerz6d6s olyan okb6l hirisul
meg, mely6rt oz Elad6 felel6s,, a Vev6 meghirisul6si kiitb6ne jogosult, melynek alapja a
hibris vagy a nem teljesitdssel drintett term6k nett6 6rt6ke, m6rt6ke annak 20%-a.

A Vev5 kcitb6rigdny6nek 6rv6nyesit6se nem zitrja ki a szerz6d6sszeg6sb6l ered<i egy6b
ig6nyek drv6nyesit6s6nek lehet6sdgdt.

Srilyos szerz6d6szegdsnek min<istil kiikinrisen, de nem kiziir6lagosan:
. Elad6 vagy Alvrillalkoz6ja megsdrti a szerz6ddsben meghatiirozott titoktart6si

kdtelezettseg6t;
o Elad6 megszegi a szerz<id6sben foglalt risszefdrhetetlensdgi szabiilyokat;
o A szerz<idds teljesit6se sor6n deriil ki, hogy Elad6 az ajrinlatt6tel, illetve a

szerzriddskdt6s sor6n l6nyeges kdriilmenyr6l, t6nyr6l val6tlan vagy hamis adatot
szolgdltatott;

. Elad6 szerz6d6sszeg6st k<ivet el, 6s a szerz6d6sszeg6.st az ana t6rt6n6 tdbbszdri
felsz6litiis ellendre sem sziinteti meg, vagy ism6tl6d6en hasonl6 szerz6ddsszeg6st
kdvet el.

A k6sedelmi 6s a hib6s teljesit6si k6tb6r megfizet6se nem mentesiti az Eladot a teljesit6s
kotelezetts6ge al6l.

9.9. A kdtb6rt az Elad6 a Vev6 Sltal kirillitott felsz6lit6 lev6l alapjrin, annak kdzhezv6tel6to
sz6mitott 30 napon beltil kriteles megfizetni.

9.6.

9.'7.

9.8.
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10. Akadflykdzl6s

10.1.Ha a szerz6do Felek valamelyike el6rel6that6lag nem tud szerzod6sszeriien teljesiteni,
kdteles a mrisik Felet az akaditly felmeriil6se id6pontj6ban, annak megjeldl6s6vel

halad6ktalanul, de legk6s6bb 48 6rrin beliil iriisban 6rtesiteni az akadrily jellegdnek, illetve
viirhat6 megsziin6se idej6nek feltiintet6s6vel.

10.2. Akad6lyktizl6s a fenti felt6telek mellett is csak rigy fogadhat6 el. ha annak a m6sik f6l
igazolt tudomas6ra j uuisa megel6zte az akadilyozott feladat v6grehqitdsi hat6ridejdt.

10.3. Akadrilynak nem min6siil a fizetdsi felt6telekben meghat6rozott feladatok teljesit6s6nek

k6sedelme.

10.4.Nem min6siil akadrilynak az akad6lykdzl<i f61 iltal az ajrinlatt6tel, a szerz<iddskdt6s

- k6riilm6ny, melyetid<ipontj6ban mrir ismert, olyan - teljesit6st hiitriinyosan befolyaso
az akadilykdzlo f6l tudomrisa ellendre, a teljesitds param6tereinek

vett figyelembe, vagy arr6l a masik felet nem tbj'ko4atta.

10.5. Akadrilyk6zlds eset6n az azlkdzlo f61nek bizonyitrisi k6telezetts6ge

10.6. Akadrilykdzl6s esetdn a szerzodb Felek ktizdsen ddntik el
visel6s6nek megosztiiset, felsz6mokisrinak feladatait 6s hatriridej6t.

or nem

kdvetkezm6nyei

I va16 elt6rds, a

11. Min6s6gi, mennyis6gi kifog{sok

1 L l. A Vev5 a Ptk. 6s jelen szerz6d6s rendelkezdsivel tisszhangban kifogast nyijthat
amennyiben azbe a jelen szerz6d6s alapj6n sz6llitott term6kek

rendeltet6sszeni hasmfllat, illewe el6irasok szerinti tarolAs mellett meghibrisodik.

11.2.A Vev6 mennyis6gi kifogrist nyrljthat be a jelen szerz6d6s alapjAn sz6llitott term6kek

vonatkoziisdban, melyet ,, Mennyisdgi kifogds jegzdkdnyu " -ben togzit.

11.3.4 j6t6llisi ig6ny6t ,.Min6s6gi kifogris jegyz6kdnyv"-ben rbgziti 6s az Elad6 r6sz6re

megkiildi. A ,.Min6s6gi kifogris jegyz6kdnp" minim ilisart az aldbbi adatokat

tartalmazzal

- a szeruiSdds sz6ma (beszerz6s azonosit6);

- a reklamrllt term6k azonosit6 adatai;

- j6tdllasi id<iszak hatrlLrnapjai:

a kifogrSsolt termdk eff6telt kdvet6 tArolisfua, keze vonatkoz6 adatok (a
kdri.ilm6nyek leiriisafelhaszniil6 szervezet 6ltal i 6tv6tel id6pontja, trirol6si

tfuolas id6tartama, hasznrilatbav6tel id6pontja);

- a kifogris trirgya (a hibrls mrikdd6s, megadott

term6k rillapot6ban bek6vetkezett vriltoziis leirdsa, a keletkez6s id6pontjara'
kdriilm6nyeire vonatkoz6 informrici6k, nyilatkozat a rendeltet6sszerft

alkalmaz6sr6l, eloirds szerinti triroldsi felt6telekr6l);

- a kifog6s rendez6s6re tett javaslat, elvrinls (csere, javital, a term6k 6rt6k6nek

kifizet6se).

1 1 .4. Elad6 a ,.Min6segi kifogris jegyz6kdnyv" vagy .,Mennyisdgi
k6zhezv6tel6t6l szrimitott 5 munkanapon beliil k<iteles felvenni a
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aki int6zkedik ds lehet6v6 teszi a meghibrlsodott, vagy mennyis6gileg kifog6solt term6k
mriszaki szemldjdt. A kivizsgril6s sordr a Vev6 6rdekeit a HM VGH KMBBI k6pviseli.

1l.5. A bejelentett min<isdgi, vagy mennyis6gi kifogas kivizsg6l6sa a HM VGH KMBBI, a MH
LK, illetve azok k6pvisel6i, valamint az Elado egyiittes r6szv6tel6vel tdrt6nik, melynek
eredm6ny6t ,,Yizsgilati jegyz6kdnyy"-fsn, vagy ,,Mennyis6gi kifogds jegyz6kdnyv"-6"o
rdgzitik, melyet a jelenlev6k al6irrlsukkal hitelesitenek.

I 1.6. A ,,Vizsg6lati jegyz6kdnyv" vagy ,,Mennyisdgi kifogris jegyz6kiinyv" 4 p6ldrinyban, a
szokiisos jegyz6krinyvi kell6keken tul, az aLibbi tartalommal k6sztil:

Jelen szerzridds sziirna;

- a jegyzi5kdnyv nyilviintartasi szrirna;

- a kifog6s tbrgyittkdpezo term6k azonosit6 adatai;

- a vizsgirlati m6dszer;
a j6t6llasi 6s szavatoss6gi id6szak hatrirnapjai;

- ajegyz6k<inyvbenrdgzitettt6nyekvizsgrilauinak eredmdnyei;
a vizsgriLlat sorrin feltrirt tov6bbi inform6ci6k;
a kifogris min6sit6se, megalapozotts6ganak, alaptalans6grinak meghatitrozisa;
a kifogris rendez6s6re tett javaslat.

I 1.7. A benyrijtott kifog6s kivizsg6l6sa, a meghibrisod6s elhriritrisa - a meghibdsodris jelleg6t6l
fiigg6en - tdrt6nhet az i)zemelteti szervezet, illetve Elad6 telephelydn. Jogos kifogris
eset6n a j6t6ll6si ig6ny kivizsgrikisihoz, a meghibrisodris megsziintet6s6hez kapcsol6d6
sz6Lllitrls szervez|se ds kdlts6gei Elad6t terhelik.

11.8.E1ad6 a jogosnak elismert kifogrisok eset6ben kdteles azoknak a kifog6sra vonatkoz6
jegyz<ik6nyvben foglaltak szerinti rendez6sdt az annak keltdt6l szrirnitott 5 munkanapon
beltil megkezdeni , 6s azt azok megsziintet6s6ig folyamatosan v6gezni.

11.9.A bejelentett min6s6gi kifogris kivizsg6lasrit kdvet6en ,,Yizsgiiati jegyz6kdnyw"-lsn
megalapozatlannak mindsitett min6s6gi kifogris eset6ben, Elad6 - a reklam6ci6
kivizsgdlis6val kapcsolatban addig felmeriilt - igazolt kdlts6geit a Kdlts6gvisel6
me916riti.

12. Vis maior

12.1 . Vis maior esem6nyek

Az al6bbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akarat6n kiviil 6116 - egyik f6lnek sem
felr6hat6 - kririilm6nyekk6nt mentesitik a Feleket jelen szerz6d6s alapjdn terhel6
kdtelmeik teljesit6se al6l, feltdve, hogy ezen kdriilm6nyek a jelen szerzbdds akiir6s6t
kdvet6en jdnnek l6tre, illetve a jelen szerz6dds al irisitt megel6z6en jdttek l6tre, rim
k6vetkezm6nyeik - melyek g6toljak vagy k6sleltetik a szerzodds teljesit6s6t - az emlitett
id6pontban m6g nem voltak el6re l6that6k, igy kiil6n<isen:

term6szeti katasztr6frik (vilftimcsapris, ftildreng6s, rirviz, hurrikrin 6s hasonl6k);
tifu, robbands, j arvriny;
radioaktiv sugrirziis, sugiirszennyez6dds;
hilboru vagy mris konfliktusok, megsziilliis ellens6ges
mozg6sitiis, rekviriikis vagy embarg6;
felkel6s, forradalom, lilr,adls, katonai vagy egy6b dllamcsiny,
terrorcselekm6nyek;

f. zendiil6s, rendzavar6s. zavargiisok.

a.

b.
c.
d. cselekm6nyek,

1"0n,,.""
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12.2.Y is maior esem6nyek kihat6sai

Annak 6rdek6ben, hogy b6rmely vis major esem6ny a fentiekkel dsszhangban a
szerz6d6ses kdtelmek teljesit6s6t akaddlyoz6 t6nyez6k6nt felhozhat6 legyen, a jelen

szerz6dds teljesit6s6ben akad6lyozott f6lnek ir6sban tij6koZatnia kell a miisik felet a fenti
kiildnleges kdriilmdnyek bekrivetkezt6rol . Ezt a l|jlkoztatrist indokolatlan kdsedelem

n6lkiil kell megtenni az kdvet6en, hogy az illet6 szerz6d6 F6l felismerte a kdtelmek
teljesit6se al6l mentesit6 indokk6nt felhozhat6 kdrtlm6nyek felmeriilt6t. A fenti
drtesit6sben meg kell jeldlni a teljesit6s varhat6 k6sedelmi idriszakrit is, amennyiben ez

felm6rhet6 az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiil6s indoka megsziirrik, irgy en6l a t6ng61 a mrisik Felet is
6rtesiteni kell (irasban is), tov6bb6 lehet6s6g szerint arr6l is t ij dkoztatni kell, hogy a

mentesiil6s indok6t jelent6 kiildnleges k6rUlmdnyek miatt k6sedelmes int6zked6seket

mikor foganato sitj iik.

13. Szerz6d6s mridositfsa, megsziintet6se

13.1.,4. Szerz6d6s felt6teleit a Felek a Kbt. 141. $-a szerint a
megfelel6en irasban m6dosithad6k.

13.2.A Felek irrisban, kdzdsen al6irt okiratban rendelkeznek a

kapcsolatos elszrimoliisr6l. A Feleknek a megsziintetdsr6l
meghat6rozott megsziin6si id6pontig m6g fennrill6 6s teljesitend6 fe

14. Kapcsolattartis

14. l. Kapcsolattart6k a Vev6 r6sz6r<il:

A szezidessel kapcsolatos jognllatkozstok t6tel6re jogosult:
N6v:
E-mail:
Telefonsz6m:

Vev6 iigint6z6je:
N6v:
E-mail:
Telefonszi.Lrn:

Vev6 k6pvisel6je a kifizet6ssel kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:
Honvddelmi szerv ezet'.

E-mail:
Telefonszim:

Vev6 k6pvisel6je a szakmai teljesitessel kapcsolatos
teljesit6sigazoLisra jogosult k6pvisel6je:
N6v:
Honv6delmi szervezet'.

E-mail:
Telefonszim:

eljrir6si rendnek

megsz[in6sdvel
okiratban

k6rd6seklen. valamint Vev6

3sp,;lnri""'
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Vev6 k6pvisel6je a min6segbiztosit6ssal kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:
Honvddelmi szervezet:

E-mail:
Telelonsz6m:

14.2. Kapcsolattart6k a Vev6 rdsz6r<il:

N6v:
Beosztes:
E-mail:
Telefonsz6m:

N6v:
Beosztds:
E-mail:
Telefonszim:

14.3.A szerzodo Felek rdgzitik, hogy egymiis kdzdtt minden nyilatkozatot vagy egy6b

{rtesitdst frdsban, sziiksdg szerint tdrtivevdnyes lev6lben, e-mailben vagy telefax ftjdLn kell
megkiildeni, arnely akkor tekinthet6 szabalyszeninek, ha azt a kapcsolattart6 szem6lyek

r6szdre k6zbesiteft6k. Az drtesitds akkor v6lik hat6lyossii, amikor aZ a cimzett igazoltan

iiwette.

14.4. Az e-matl vagy telefax ttjen tdrt6n6 kdzbesit6s esetdn a nyilatkozat vagy 6rtesit6s akkor
v6lik joghat6lyoss6, amikor a cimzetl azt igazohan kdzhez velte: arr6l automatikus vagy

kifejezett visszai gazolis frkezett.

14.5. Stirgcis esetben sz6beli kapcsolattart6si m6d is megengedett, ameruryiben az 6rtesit6s 1

munkanapon beliil a 14.3. pontban meghatdrozott m6don is megkiild6sre keriil. Ennek

hiriLnyiiban a nyilatkozat a hatririd6 elteltdt k6vetoen hauilfalannrl vrilik.

14.6.A tdrtivev6nyes ajiinlott postai kiildemdnyt a kdzbesitds megkis6rl6s6nek napjrln

kdzbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett M atvdtelt megtagadta. Ha a kdzbesitds az6rt

volt eredm6nytelen, men a cimzelt az iratot nem vette rit (az a felad6hoz nem kereste
jelz6ssel 6rkezett vissza), az irator - az ellenkezo bizonyiris6ig - a postai kezbesit6s

mrisodik megkisdrl6sdnek napjrit k<ivet<i cttctdik munkanapon kell kdzbesitennek tekinteni.

14.7. A szerzodo Felek megrillapodnak, hogy a fent megjeldlt kapcsolattart6k, a Vevo nevdben

utasitiisra jogosultak 6s a teljesit6sigazol6 szem6ly6ben vagy adataiban tdrtdnt veltozisr6l
a m6sik felet halad6ktalanul 6rtesitik. A kapcsolattart6k, a Vev6 nev6ben utasit6sra
jogosultak 6s a teljesit6sigazol6 szemdly6nek vagy adatainak viitozisa nem min<isiil a

szerzodes m6dos iuisdnak.

14.8.A szerzodo Felek megrillapodnak abban, hogy kizrir6lag a jelen szerz6d6s 15.2. - 15.6.

pontjaiban meghat:tozottak szerint megteu szerz6ddsi nyilatkozatokhoz fiia<idhetnek
joghatrlsok.

47, -
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15. Titoktartds

15.1.A Felek a jelen szerzodessel, illetve az annak soriin teljesitett szolg6ltatiissal

kapcsolatosan kdlcsdndsen kijelentik, hogy a teljesites sortin tudomrlsuka jutott minden
inform6ci6t 6s adatot bizalmasan kezelnek 6s meg6riznek, ezeket a m6sik f6l el6zetes,

ir6sbeli hozz6jrirullsa hiany6ban nem hozzik nyilviinossrigra vagy illet6ktelen harmadik
szemdly tudomiisiira. Elad6 a birtokdba keriilt inform6ci6kaf kiz6r6lag a jelen

szerz6d6sben meghatiirozott feladatok teljesitdse 6rdek6ben hasznrilhada fel. Elad6

kijelenti, hogy a jelen szerzodls szerinti titoktartrisi k<itelezettsdget alkalmazottaival,
valamint a teljesit6sbe bevont krizremiikdd6kkel is betartatja azzal. hogy e rendelkez6sek

betarkis6drt 6s betartatdsri6rt is feleltiss6g terheli.

15.2.A szerzodo Felek rdgzitik, hogy a titoktartiisi rendelkez6sek megszeg6se eset6n a Vev6
jogosult ajelen szerz6d6st6l azonnali hatallyal el6llni, illetve aa feltrondani.

15.3. Elad6 vAllalja, hogy az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l

sz6l6 201 1. dvi CXIL torvdny 27 . $ (3)-(3a) bekezd6seire figyelemmel iizleti titok cimen
nem tagadja meg a t6j6koztatrlst a jelen szerz6d6s l6nyeges tartalmrir6l. Elad6 a jelen

szerz6d6s aliirits|val tudomrisul veszi, hogy nem min6siil iizleti titokmk az az adat,

amelynek megismer6sdt, vagy nyilvrinossilglahozalalet tdrv6ny k6zdrdekb6l elrendeli.

16. Horizontf lis villalisok

16.1.A kdmyezeti fenntarthat6s6g biaositrisa 6rdekdben az Elad6nak
vrillalasokat kell teljesitenie az al6bbiak szerint:

-- a kdmyezeti elemek kimdl6se, takarekos hasznrilata;
-- a hullad6kkeletkezds csdkkentdse;
-- a fajlagos vizfelhasznfllisht csdkkenti;
-- a fajlagos energiafelhasznalas6t csdkkenti;
-- irjrapapir haszniLlata az irodai munk6k soriin

speciiilis horizontiilis

- az el<i6llitott anyagok rijrafelhasznrilt papiron keriilnek kdtoldalas formriban

kinyomtat6sra;
-- az elektronikus kommunikrici6 el6t6rbe helyez6se a papiralapri helyett;
-- a munkafolyamatok kdmyezetre gyakorolt hauisrinak folyamatos figye16se ds

6rt6ke16se;

- a k6myezeti megfelel6s6g folyamatos fejlesztdse;
-- a ktimyezettudatos magatart:ls ferurtartrisa mind a munkavrillal6k, mind a

szolg6ltat6sban partnerkdnt r6sztvev6k eset6ben.

16.2. A horizontdlis szempontok betartris6t a szerzSd6ses kapcsolat (teljds) idotartama alal't az

Vev6 folyamatosan szemdlyesen ellenorzi.

16.3. Amennyiben Elad6 nem teljesiti a kritelezetts6geket, legfeljebb 3 alkalommal felsz6litja a

Vev6 a teljesit{sre. Amennyiben ezt k6vet6en sem teljesiti a horizontiilis szempontokat,

akkor felmond6ssaVekilLissal 6lhet a Vev<i

17, 2616 rendelkez6sek

17.1. Elad6 kdtelezi magAt arra, hogy
alv6llalkoz6ja nev6ben sem jdr el
szabrllyokba iitkdz6 szem6ly.

jelen szerz6d6s teljesit6se
a Kbt. 25. $-ban foglalt

153



17 .2. Elad6 a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapjiin elismeri a Kormiinyzati Ellen6rzdsi
Hivatal jogosultsitgitt a szeruldessel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kikdt6sek ellen6rz6s6re
mind sajiit maga, mind alviillalkoz6i vonatkozisiban.

17.3. Elad6 elismeri, hogy az Allami SzrLrnvev6szdk a 2011. evi LXVI. tdrv6ny 5. S (5)
bekezd6se alapjrin vizsgrilhatja az iilan:}:,lz1.artiLs alrendszereib6l finanszirozott
beszerzdseket 6s az flllNnhiatartiis alrendszereinek vagyonrit 6rint6 szerz6d6seket a
Vev6n6l (vagyonkezel6n6l), a Vev6 (vagyonkezel6) nevdben vagy k6pviseletdben elj6r6
term6szetes szemdlyn6l 6s jogi szem6lyn6l, valamint azoknii a szerzod6 felekndl, akik,
illetve amelyek a szerzodds teljesit6s66rt felel6sek, tovribbri a szerz6dds teljesit6s6ben
krizremiik6d6 valamennyi gazddlkod6 szervezetndl.

17.4.Jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a Felek jogviszony6ra irlnyad6
jogszab6lyok, igy kiilcindsen, de nem kizrlr6lagosan a Kbt., Ptk., az iilamhiztart sril
sz6lo 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny, valamint a vegrehajtiisiira kiadott 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkez6sei az iriinyad6k.

17.5. A Felek a szerz6d6ssel kapcsolatos esetleges vitas iigyeiket tdrekednek tiirgyaliisos irton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredm6nyre, akkor a jogvita peres fton tdrt6n6
elddnt6s6re a Polgriri Perrendtartdsr6l szolo 1952. 6vi III. t6rv6ny szerinti bir6s6g
illetdkess6g6t ismerik el.

17.6. A Honv6delmi Miniszterium 6s a Magyar Honv6ds6g akirendeldein6l bekdvetkez6
szervezeri vSltozdsok miatt a jelen szerz6d6s alanyai tovirbb.ll az abban szerepl<i egydb
szervezetek jogut6d szervezetei kdtelesek 6s jogosultak a szerz6d6s szerint eljiiLrni.

17.7.A Kbt. 136. $ (1 ) bekezddse alapjrin:
Szeruodo Felek megiillapodnak, hogy a V6llalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a
szerzodds teljesit6s6vel dsszefliggdsben olyan k6lts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (l)
bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tiirsas6g
tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajrfurlattev6 ad6kdteles jdvedelm6nek
csdkkent6s6re alkalmasak;
Szeru6db Felek meg6llapodnak tov6bb6, hogy a Vrillalkozi a szeruldds teljesit6sdnek
teljes id<itartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megrendel6 sz{nina megismerhet6vd
teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyletekr6l a Megendel6t haladdktalanul
6rtesiti.

17.8. Szerz<id6 Felek kijelentik, hogy tudomrisuk van an61, hogy a Megrendel<i jogosult
felmondani a szerzlddst, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6ddst6l eklllhat a
Kbt. 143. g (1) bekezd6sdben foglalt esetekben is. Tov6bb6 kijelentik, hogy tudomrisuk
van arr6l is, hogy a Megrendel6 kdteles felmondani a szerz<id6st vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - att6l el6llni a Kbt. 143. $ (2)-(3) bekezd6sdben foglalt esetekben.

17.9. Elad6 semmilyen keftdrit6sre nem tart ig6nyt a Magyar Honv6ds6g bels<i strukturej6nak
esetleges v6ltoz6srib6l ad6d6, a szeuSdds 6rv6nyess6gi ideje alatt a feladat v6grehaj6si
kdriilm6nyeinek m6dosul6sa miatt.

17.10. Mell6kletek:

A jelen szerz6d6s elviilasZhatatlan mell6klet6t kdpezi:

1. sz6mrl mell6klet - Miiszaki kcivetelm6ny
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2. szrimri mell6klet - Term6kkodifik6ci6s zdrad6k

3. sziimir melldklet -,,Felaj6nlis HM VGH KMBBI 6w6telre" formanyomtatviiny
4. szrlmri mell6klet - Megfelel6sdgi Igazol6s
5. szrimri mell6klet - Atldthat6sdgi nyilatkozat

17.11. A jelen szerz6d6s egyiitt 6rtelmezend6 a szerz6d6skdtdst megalapoz6 kdzbeszerzesr

dokumentumokkal m6g akkor is, ha ezen iratok nem kertilnek a szerzodlshez csatol6sra.

17.12. Jelen szerz6d6s ... sztrnozoll oldalt tartalmaz, ds n6gy 1a) efynrassat sz6 szerint

megegyez6 peldinyban k6sziilt, melyb6l hrirom (3) peld6ny Vev6t, egy (1) p6ldAny

Elad6t illeti meg.

17.13. A jelen szerztid6st a

megegyezot iqik al6.
elfogadja.

Budapest, 2016

A Yevd riszirdl:

Felek elolvasrls 6s 6rtelmez6s utiin, mint akaratukkal mindenben
A szerz6d6sben szerepl<i feltdteleket Vev6 6s Elad6 ismeri 6s

Az Eladd rdszirdl:

Nag5i Attila ezredes
MH AnyagelllLt6 Raktrirbrizis

parancsnok
ph. ph.

1''..sr,rbntt9
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l. sz6mf mell6klet a ...... ... ...... nyt. sz6mir Adiisv6teli szerzodeshez

MOSZAKI KOVETELMENY

MUN KABWAR FELSZERELES BESZERZf,SE

A kdvetelm6nyek a Magyar Honvddsdg katasztr6fav6delmi feladataib6l (rirvizv6dekez6s)

ad6d6 hosszri idejri, viz alaui feladatainak megoldiisiit biztosit6 munkabrivar felszereldsre

vonatkoznak.

I. Altalinoskdvetelm6nyek

A beszerz6sre tervezett munkabtv6r felszerelds legyen alkalmas:

. a Honv6delmi Katasztr6fav6delmi Rendszer keretdben jelentkezo rirvizv6dekezdsi

feladatok sor6n a huzamosabb idejii viz alatti munkiik v6gz6sere;

o a katonai szervezetekn6l b6keid<iszakban jelentkezo k6pz6si feladatok bizositesera;
o vasuti, k<izriti, vizi 6s l6gi szrillitrisra a hazai 6s a nemzetk<izi el<iiriisoknak

megfelel<ien.
. meriildsi feladatok vdgrehajt6s6ra az eur6pai ds meleg dgdvi meteorol6giai

viszonyok kdztitt. 6v- ds napszakt6l fiiggetlentil;

II. Miiszaki, technikai kiivetelm6nyek

1. ) Ery k6szlet iisszet6tele:

1.1. ) Brivrirsisak (2 db)
I.2. ) Sisakkirnpa (4 db)
1.3. ) Vide6 kamera (1 db)
1.4. ) Szrirazruha (2 db)
1.5. ) Teherelosa6 hevederzet 6lomt:iskrikkal (2 db)
1.6. ) Felszini ell6t6 parel (1 db)
1.7. ) Felszini ellet6 kdtdl (kdldijk) (2db)
1.8. ) Leveg6palack (2 db)
1.9. ) Lereg6palack 50 I (2 db)
1.10. ) Ment6palack (bail-out) (2 db)
1.11. ) Szerszamos 6s javit6k6szlet (l klt.)

2. ) Kdvetelm6nyek:

2.1. ) Brfvdrsisak

2.1.1 Sisak (Kirby Morgan Superlite 178 Bivdrsisak, vagt aual egtenbirtikii):

Anyaga: olyan tivegsz6l er<isitdsii mrianyag ds rozsdamentes ac6[ mely ellenrill a
s6s vizii meriil6si kdmyezetnek.

o Levegovel t<irt6n<i mertil6s esetdn az eszkdz dnmagiiban legyen k6pes min.:
50 mdteres meriil6si mdlysdg biaosit6siira;

o +2 0C ds +35 OC-os vizkdzegben biztons6gosan alkalmazhat6 legyen, ds

alacsonyabb vizh6m6rsdklet eset6n legyen alkalmas a melegvizzel ds

melegviz takar6val tdrt6n6 meriil6sre is.
. Srilya ne legyen tiibb mint 14 kg;
o Rendelkezzen be6pitett hangsz6r6val,

kommunikrici6s csatlakoz6val:
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o Rendelkezzen sisakleirnpa ds videokamera rdgzit6si lehet6seggel;
o Rendelkezzen hordoz6fogantyrival;
o Biaonsagi rendszere a ment6palack segits6g6vel az ell6t6 k6tdltdl

ffiggetleniil is bizlositsa a brivrir szrimrira a biztonsiigos felszinre jdvetel
lehet6s6gdt legm6lyebb meriil6si m6lysdgbol is;

o a sisakhoz keriiljdn kdszletezdsre 2 db neopr6n betet:
. a sisak DIVEX ULTRAFLOW 501 tipusri, vagy azzal egyen€rtdki

tiid6automatiival kertiljdn ell6trisra;
o A sisak rendelkezzen biaons 6gi rdgzito hevederzettel :

2.1.2 Tiid6automata (DIVEX ULTRAFLOW 501 tipusti, vagy aual
egendrtiku):

o Rendelkezzen leveg6riramliis szabAlyz6v al;
. Tegye lehet6vd min.; 180 mdter hosszri felszini ellit6 kdt6l haszn6latdt is;
o K6vetelm6ny a kdzepesen nehdz munkaintenzitishoz sztiksdges minimum

62,5 literlperc l6gz6si leveg6 bizositesa;
o Az eloirt fen6kr6sz fiikini tripnyomrls 30 m6teres merlil6s esetdn se hala ja

meg a l0 bar-t.

2.2. ) Sisakldmpa (Hytech DHL-2 Sisakldmpa, vagt aual ag)endrtdkii)

Anyaga: olyan fdmdtvdzet, mely elleniill a s6s vizii meriildsi k6myezetnek.

o A limpa haszn6lhat6 legyen a 2.1.1. pont krivetelm6nyei alapjriLn leszrillitott
sisakkal;

o A liirnpa LED technol6gi6jri legyen, minimum I I W teljesitmdnnyel
rendelkezzen:

o 24Y es l2V tripfonrisr6l is i.izemeltethet6 legyen;
Rendelkezzen tdpkribellel, amely a felszini elllto kdt6llel megegyezo
hosszrisdgf es azzal ossze van tekerve.

A sisakn6l a kirnpa ds a tdpk6bel csatlakoz6val sz6tboJthat6 legyen;
o A lilrnpa liit6sz6ge legal6bb 150o legyen.
o Rendelkezzen bedpitett elektronikiival, amely kompefrzilja a k6lddkzsin6r

hosszrisiigiit:
. Rendelkezzen olyan id6ja,rasdll6 felszini akl<umuliitor bloklal, amely I I W

LED hasznillata eset6n is 40 6ra folyamatos miikdde$t biaosit a k6t brivdr
sisakl 6rnp6j a szirnitr a;

o Az akkumul6tor blokk rendelkezzen be6pitett tartal{k akkumul6tonal, ds

tegye lehet6vd az akkumul6torok egymdst6l fiig[etlen tttltds6t 220V
hii6zatr6l;

o Az akkumul6tor blokk a 2 db sisakklrnpa c$atlakoztatasdn kiviil
rendelkezzen opcion6lis l2 V kimenettel a videokamefa felszini egys6g6nek

elkitrisahoz;
o A sisakliimprikbol egyidejiileg 1-l db-ot kell a sisakoka felszerelni, a fenti

kiivetelmdnyeket kiel6git6 komplett 2 db-ot a felszini egysdggel egyiitt,
tartal6kk6nt kel I k6szletezni:

o A sisakliimpa srilya ne legyen tiibb mint 0,5 kg.

2.3. ) Videokamera (C-Vision Solo tipusifelszini modul dr CT 3008
videokamera,vogt oua I egtendrtd k u)
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Anyaga: olyan fdm<itvrizet mely ellenrill a s6s vizii meriil6si kdmyezetnek,

legallbb 60 mdteres meriil6si m6lysdgig;

o A kamera minimum 80" lAt6szdgii legyen ds tegye lehet6v6 kdzeli 6s tiivoli
t6rgyak torzit6s mentes vizsgAlatiit;

. A kamera rendelkezzen minimum 540 soros 6s legakibb 50dB jel zaj

viszonyi kimenettel. Fdny6rz6kenys6ge minimum 0.02 lux legyen;
. A kamera felszini modulja rendelkezzen idtijrirAsall6 tokoz6ssal 6s tegye

lehetovd I VCA vide6 csatoma 6s I hangcsatorna val6s idej ii rrigzitds6t 6s

megfigyelds6t minimdlisan I 50 6r6s idritartamban;
o A helyi meg,elenitds minimum [ 2" szines kijelzcin t<irt6njen. Legyen

lehetosdg a rdgzitett vagy 616 anyag tiivoli megtekintes6re;
o Felszini modulja rendelkezzen sajrit bels6 akkumuLitonal, 6s

akkumul6tort6lt6vel:
. Tegye lehetov6 az akkumul6tor 220Y hitlizattol tdrt6n6 tdlt6sdt 6s

rendelkezzen opcioniilis t6pcsatlakoz6val a sisakLirnpa felszini akkumuliitor
blokkj6val tort6n6 iisszekdttet6shez.

2,4. \ Szirtzruha (Trelleborg HDS 1500 szdrazruha, vagt aual egtendrtdk{i)

. A ruha a hozzit tartoz6 melegito ruhrival egyiitt. a sisakkal teljesen zirtra
szerelhet<i legyen;

o A ruhiihoz 2 db melegit6 ruha keriiljdn kdszletez6sre;

. Rendelkezzen felfrivat6 ds leereszt<i szelepekkel, valamint t6m[6vel;

. Rendelkezzen 6t ujjas szArazkesztyivel 6s melegit6kesztyivel;
o A mandzsettili megerositett kiviteliiek legyenek;
o A csukl6jrin legyenek rtigzit6 gyririik a szirazkesztyiik vizhatlan

c satlakoztatiisiihoz ;
o A brivifu:mha a savakkal, ltgokkal is a k6miai fegyverek (pl. mustdrg6z)

hat6saival szemben legyen ellenrlll6, 6s tegye lehet<iv6 a hosszabb idejri,

els6sorban i pari bfvrfu j ellegii munkrik, v6grehaj tris6t.

o Anyaga EPDlvl/term6szetes gumi, melynek srilya max.: 1500 grlm2,
viillrdsz6n, t6rdben 6s kdnyrikn6l legyen meger6sitett;

o A ruhdval egybedpitett csizma legyen elliiwa csriszismentesitett, nagy kopiis

rilLisrigri talpr6sszel;
. Rendelkezzen kiils<i munkacsizm6val 6s 6lom talpbet6tekkel;
. Az egyr6szes als6 ruhiizat legyen tdbbr6tegii, j6 nedvsziv6 6s j6 h<iszigetelo

kdpess6gii ruha, amely rendelkezik talpkengyellel is;

o Szfne matt fekete.

2.5. ) Tehereloszt6 hevederzet, eldobhat6 6lomt6skdkkal @ivet Arvest MK5
teherelosztd hevederzet, vag) aual egtendrtdkii)

o Az 6lomtiiskiik a tehereloszt6 hevederzetrol egy mozdulattal oldhat6k
legyenek:
A teherelosa6 hevederzeten Idvo csatok f6mbol legyenek, 6s az

rendelkezzen az elldt6 tdml6 r<igzitds6re alkalmas ,,D" gyiiLnikkel;

A mell6ny anyaga DENIER CORDURA 1000-es, vagy azzal azonos

a

a

a

miis anyag, hevederzet anyaga nylon;
Legakibb 6 kiildndl16 6lomtriskiival rendelkezzen;
A k6szlethez tartozzon legal6bb 27 kg 6lomsrily is;

Tegye lehet6vd a ment6palack biztonsrigos rdgzitesdt ds hordcizisiit.

' ,..4

..:!,,,, 
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2.6. ) Felszini ellitri panel (IHC HYTECH Portable two diver panel tlpusrt

felszini elldtd panel, vagt aual epenirtdkii)

o Kdt briviirt kiszolgrll6 felszinr6l vez6relt leveg6 elkit6 panel, 6s

kommunikrlci6s vez6 6;
. Biztositsa a meriil6si feladatok v6grehajtas6t 50 m6teres m6lysegig;
o Brivrironkent biztositson 2 darab egym6st6l fiiggetlen 300 bar-os,

szabrilyozhat6 nagynyom6sI leveg6elkit6 k<irt;
o Briviironk6nt biztositson 2 darab maximum 25 bar-os alacsonynyomasri

leve96ell6t6 kort;
o Tegye lehet<ivd a briviirok mer0l6si m6lysdgdnek kiildn-kiikin t<irt6no

kdvet6s6t a Ieveg6 nyomrls:it m6r6 miiszerek segitsdg6vel;
e El6gtelen tiipnyomiis esetdn rendelkezzen riaszt6si funkci6val;
o Tegye lehetov6 a meriildsek soriln t<irt6n6 besz6lgetdsek rti gzitdsdt;
o Rendelkezzen sajiit fekete szinri. miianyag. porhatlan, vizhatlan

hordtiiskiival, amely biaositja a mechanikai vddelmet ds a kdnnyri
szillithat6srigot;

. Tegye lehetovd, a hordtiiska megbontiisa n6lkiil, digitrllis l|gzogia elemzb
miiszerek csatlakoaathat6siigiit;

o A felszini ellat6 panellel keriiljdn leszrillit6sia 2 db
csatlakoztathat6 di gitrllis l6gz6gia elemz6 mriszert;

o Palack felcili vdg6n rendelkezzen tehermentesitii szeleppel

szabv6nyos DIN palackcsatlakoz6val;
. Sulya leveg6palack n6lkiil ne legyen tdbb mint 50 kg.

2.7. ) Fetszini ellrltti kiit6l (kittditk) (Marsh Marine felszin) ettdtti kbtil, vagt
aual ependrtdkiS

o Legakibb 75 mdter hosszri nagy teherbirdsf ell6t6 kdt6l, amely egyben
feleljen meg biaosit6 kot6lnek is;

o Az ell6t6 kdt6l tartalmazza a kommunikiici6s kdbelekdt 6s legyen bedpithetti
a sisakkirnpa kribele 6s a vide6 kamera kribele is;

o 1. k6bel 6sszet6tele minden csri 6s vezet6k esetdn: Ij,eveg6, mdlys6gm6r6,
kommunikiici6, vil6gitas, video, karabiner;

. 2. k6bel dsszetdtele minden csti 6s vezetdk esetdn: Leveg6, m6lysdgm6r6,

kommunikrici6, viLigitis, karabiner;
. Rendelkezzen a bfviirok meriildsi mdlysdg6nek k{ivetdsdhez sziikseges

alacsonynyomdsI tdm l6vel;
. A biaonsiigos rdgzitds drdekdben az ellato tdmltik mindkdt v6giik<in

rendelkezzenek rdgzit6 karabinerekkel.
. Palack fel<iti vdg6n rendelkezzen tehermentesib szeleppel elliitott

szabviinyos DN palackcsatlakoz6val;
. A felszini ellAt6 t6ml6 a sisakhoz, szeszlm n6lkiil csatlakozathato/oldhat6

legyen, de az oldhat6s6g (beakad6s, srirl6dds esetdn) v6letlenszerii nem

lehet!
. Legyen pozitiv usz6k6pes;
. Szine feltrin<i 6l6nk szin legyen.

panelhoz

ell6tott
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2.8. ) LevegS 6s ment6palack

2.8.1 LevegS palack (2 db), (Faber 7/300 levegdpalack, vagt oaal egtendrtdkii)

. Anyaga: olyan f6m6wdzet. mely ellen6ll a s6s vizii meriil6si kdmyezetnek;

. Urtartalma: 7 liter legyen.

. Uzemi nyomiis: 300 bar

. Elettartama: minimum 20 6v
o Trilt6ltds, vagy tf lheviilds esetdn ne robbanjon minimum 450 bar nyom6sig;
o A palackcsap tegye lehet6vd a DIN-es csatlakozist;

2.8.2 Levegdpalack (2 db), (Lavarna 50/200 palack, vogt aual egtendrtikli)

Anyaga: f6mdtvcizet.

Urtartalma: 50 literes palack.

Uzemi nlomds: 200 bar

lCleffartama: minimum 20 ev.

o Biztositsa a brivar szirtita sziiks6ges felszini leveg6t a felszini elliit6
panelre csatlakoZatva;

. A palackcsap tegye lehet6ve a felszini elliit6 panelre ttirt6n6 csatlakoz5st.

2.8.3 Ment6palack (2 db) Faber 7/300 levegdpolack, vagt auol eg)enirtikii)

Anyaga: olyan fdmdtvdzet, mely elleniill a s6s vizr.i mertil6si kdmyezetnek.

Urtartalma: 7 literes palack a tehereloszt6 hevederzetbe integrait kivitel.

i)zemi nyomds: 300 bar

Elettartama: minimum 20 6v.

o Biaositsa a brivrir sz mdra a biaonsdgos felszinre jdvetel lehet6s6g6t
legm6lyebb meriildsi m6lysdgb<il is;

o Trilttiltds, vagy trilhevtilds esetdn ne robbanjon minimum 450 bar nyomiisig.
o A palackcsap tegye lehet<ivd a DIN-es csatlakozist.
. A palackcsap als6 elhelyezkeddsii (fendk fel<il) legyen.

2.8.4

a

a

a

a

a

a

a

Els6 l6pcs6 (Poseidon Jetslream elsf lipcs6, vagt aual egtendaikii)

Kombinrilt szerelhet6s6gri, kiegyensrilyozott, fagymentes els6 l6pcs6;
Leveg<i iiLtereszt<i kdpess6g legkevesebb 1 500 liter/perc;
Terhelhet<is6g6t tekintve 300 bar nyomrisri legyen;
A nyomiismdrri 6r6t 6sszekdt6 tdml<i terhelhetos6ge 400 bar;
A sisak oldalblokk 6sszekdt6 tdml6 terhelhet6sege 30 bar.
A palackcsap als6 elhelyezkeddsii (fendk fel<il) legyen.
A tartaldk leveg<i t<iml6k, szerszitm n6lkiil csatlakoaathat6ak /oldhat6ak
legyenek a sisakhoz, az oldhat6s6g (beakadris, srirl6dris eset6n) vdletlenszerti
nem lehet!
Legyen felszerelve a sisak 6s az elso l6pcs6 kSzdtt biztonslgi szeleppel.
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2.8.5 Nyom{sm6r6 rira (Divex GP 400 nyomdsmdrd 6ra, vagt ouol
egtendadkiQ

o A nyom6sm6rri 6ra legyen alkalmas 350 bar nyom6s mdrds6ig;
. Krjelz6je luminril6 anyaggal bevont legyen, gyenge fdny mellett kiilSn

f6nyforrris haszniiata n6lki.il is krinnyen leolvashat6ak legyenek a
nyomiis6rtdkek, illetve megkiikinb6ztetS m6don legyen jeleme az 50 bar
tartal6k leve96 mennyis6g;

o Szerkezete mechanikus, amely egy rozsdamentes acel hiaba dpitett 6s

gumirozott burkolattal elletott. A lencse temperilt iivegb6l k6sztiljdn;

2.9. ) Szerszimos 6s javitrik6szlet

A teljes szervizel6shez sziiks6ges szerszdmokat, tdmitdseket tartalmaz6 olyan
kdszlet, mely dsszhangban van a vrlsdrolt brivilr eszkdzdk 6s felszerel6sek tipus6val.

TartaLnit tekintve legren benne (minimum):

. csavarkulcskdszlel: 618l l0/ l2l 13 I I 4l | 5/ 17 es I 9-es csavarkulcsok;
o imbuszkulcs k6szlet minimrilisan 3 I 4l 5 l618l 10-es m6relekben;
o nyomiiscsrikkent6 javit6 kdszlet;
o tdmit6sek;
o neoprdn ragaszt6;
o gumiragasZ6;
o szilikon zsir.

A felszerel6st maximum 4 db fekete szinii, mtianyag, porhatlan. vizhatlan,
tflnyomiis szabllyozo szeleppel ell6tott kid6ba (Pelicasd tipusri, vagl azzal
egyen6rt6kii) kell kdszletezni az 50 l-es leveg6 palackok ds a felszini ellet6 kdtdl
kivdtel6vel.

A kdszleten, ha feliratok sztiks6gesek, akl<or azok magyar nlelviiek legyenek.

A munkabrivrir felszerel6ssel egyiitt keriiljtin lesziillitAsra a kezel<i iiltal
vdgrehajthat6 kisjavitiisokhoz, gdpkarbantartashoz sziiksdges szerszirnk6szlet,
melyet kiildn vizhatlan. ldgmentesen zrir6d6, trilnyomrls-szabrllyoz6 szeleppel

elliitott mrianyag csomagol6 l6d6ban szillitson le.

III. Egr6b kiivetelm6nyek

0zembenntartisi adatszolgiltatdsi z6rad6k teljesit6s6hez sziikslges adatok:

Ajanlattev6 v6llalja, a szerz<id6s teljesit6s6vel egyid6ben. az ittlla sz6lliton term6kre
vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasitris szerinti adatok, dokumentddi6k megadiisiit.

Az eszkdzzeles/iitt az alibbi okm{nyok keriiljenek 6tad6sra (*zkiiziink6nt):

- A magyarorsz.igi eloirisoknak 6s jogszab6lyoknak val6 rhegfeleltis6get igazol6
dokumentum;

- Magyar nyelvii kezel6si, karbantarLisi 6s tri.roliisi utasitris

formdban, ds eszkbzdnleint I pld. nyomtatott formdban)
- Abnis alkatrdsz katal6gus () pld. etehronikus formdbon, is

nyomlolott formdban)

(l pld. elektronikus

eszkbzdnkint I pld.

- Nyom6sta(6 ed6nyek, m6r6eszk<izdk vonatkoz6seban a

bevizsgrililsra, nyom6spr6biira vonatkoz6 j egyz6kdnyw;

- 912001 . (1V.5.) GM rendelet szerinti okmitryok.
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A munkabrivdr felszerel6shez k6szitett kezel6si, karbantartrisi 6s trirolisi utasitds
maryar nyelven tartalmazza az alfbbiakat:

- miiszaki leiriist ds iizemeltetesi utasitAst;

- utasitist a technikai kiszolg6lisok, a hibaelh6ritrisok ds a kezeki riltal elv6gezhet6

kisj avitrisok vdgrehaj trisrira;

vasriti, krizriti, vizi 6s ldgi szrillitrisi rendszabrilyokat;
garancirilis j avitdsok rendj 6t;
trirokisi szabrilyokat;

- az eszkoz iizemeltet6se sorifur betartand6 biztonsrigi rendszab6lyokat a 1012016.
(IV. 5.) NGM rendelet 22-24 $-ai szerint, valamint a 7993. 6vi XCIII. t6rv6ny
42.$. b) pontja alapjan meghauirozott felszerel6sek alkalmaziis6t.Az eszkdz

megfelel6s6g6t igazol6 dokumentumok, valamint a bevizsgiiklsok, hitelesitdsek
jegyz6kdnyvei mrisolati p6ld6nya;

Egr6b specifikici6k a beszerz6si elj{rds lefolytatisihoz:

Felk6szit6s: Az Elad6 vrillalja a beszerzdsi eljririis r6szekdnt a munkabtviir
felszerel6seket haszniil6 6llom6ny (8 f6) felkdszitds6t az eszkciz kezel6s6re, technikai
kiszolgrilisrfua 2 nap ( l2 6ra) idotartamban.

A felk6szitds uz Elad6 6ltal a szerz6dds vdgteljesitdsi hauirideje el6tt 30 nappal -
risszeriLllitott, 6s a Mll Logisztikai Kdzpont haditechnikai f<incik (MH LK, HTECHNF) :iLltal

j6vriLlragyott tematika alapjin, az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett idtipontban keriiljdn
levezet6sre, a sz6llitand6 term6k szlllitrisdt k6vet<i 

'l 
h6napon beliil.

A sziirnla benyu-luisrinak feltdtele a felk6szit6s meglartdsa.

At"6teti kdvetelm6nyek:

A minosdei 6w6teli feladatok szabdlyai

Az Elad6 csak a szerz6d6snek 6s a mriszaki kdvetelmdnyeknek minden szempontbol
megfeleki term6ket ajdnlhat fel min6s6gi iitvdtelre.

A munkabrivrir felszerel6snek ds a tartoz6kainak gy6ri tjnak kell lerniiik.

A munkabriviir felszerel6st a fentiekben felsorolt k6szletezettsdggel keriiljenek
lesziillitiisra 6s rendelkezniiik kell a Gy6rt6 6ltal kirillitott megfelelosdgi nyilatkozattal.

Az Elad6 a tervezet min6sdgi 6w6teli feladatok id<iponda el6tt minimum 30 nappal

ajrinlja fel a Munkabrlvrir felszereldst a HM VGH KMBBI r6szdre 6tvdtelre a,,Felajrinlis HM
VGH KMBBI iitv6telre" formanyomtatviinyon.

Az itveteli feladatokr6l hetyszini jegyz6kdnyv k6sztil. A helyszini jegyz5kdnyvb6l az

iitv6teli feladatokon rdsa vevo szervezetek kdpvisekii eredeti pdldanyt kapnak. A megfelel6re
min<isitett term6kek esetdn, a HM VGH KMBBI k6pvisel<ije ki6llitja a Megfelel6s6gi
Igazolrist. A Megfelel6sdgi IgazoLis a szirnla befogaddsanak felt6tele.

Amennyiben a szerz<idds a HM VGH KMBBI iiltal v6geztetett vizsgiilatok miatt nem
teljesulhet a szerz<iddsben meghaarozott szillitlsi hatii,rid6re, abban az esetben a HM VGH
KMBBI ezt irisbar jelzi az Elad6 6s a HM Beszerz6si Hivatal fe[6.

Az 6tvdteli feladatokat az MH Logisztikai Kdzpont (a tovabbiakban: MH LK
k6pvisel<ije, a HM VCH KMBBI k6pvisel<1j6b6l rlll6 bizottsrig hajtja vdgre az
jelenl6t6ben. Az ittvdteli feladatok az Elad6 telephelydn, vagy a Teljesit6s szerinti
keriilnek v6 grehajtiisra.

yen
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A termdkek megfeleltis6g6nek vizsg6latrit a miiszaki krivetelm6nyek el6irrlsai alapj6n kell
vegrehajtani. A termdkek megfelel6ek, amennyiben a mriszaki kdvetelmdny eloirrisainak
megfeleltek. Nem vehet<i ilt az a term6k, amely a miiszaki k<ivetelm6nyeknek nem felelt meg.

A nemmegfelel<ire min6sitett termdkek esetdn kdvetend6 elj6tist a min6sdgellen6rzdst v6gzo
bi zottsrig hatfuozza meg.

Az Elad6 teritdsmentesen biaositsa az Allarni min6s6gbiaositrisi lbladatok elvegz6s6hez

sziiksdges infrastruktur6t, a HM VGH KMBBI 6s az MH LK k6pviseldjdnek a vizsgiilat
helyszineire t6rt6n6 bel6pds6t. Tov6bbri bizlositsa a vizsgilathoz sztiks6ges azol
mdr6eszkriz6ket, kollektiv 6s egydni vddtieszkdz6ket, tartoz6kokat, felszerel6seket,
tesztberendezdseket 6s egyeb fogy6anyagokat, melyeket a gyiirtiisellentirzds ds v6gellentirz6sek

soriin a Gy6rt6 maga is hasm6l, vagy amelyek a miiszaki ktivetelminyek ellen6rz6sdhez
sziiks6gesek.

A minrisdgi iitv€tel sordn az Elad6 t6rit6smentesen biaositsa a bel6pdst, a sziiksdges

ellen6rz6si tevdkenyseg megszervez6s6t, 6s minden ahhoz sziiksdges eszkria 6s munkaer6t. A
min6s6gi 6tv6tel k<ilts6geit az Elad6 viseli.

Az Atvltel sor6n a bizottsdg ellen6rzi a term6k tipus6t, teljessegdt, dps6g6t, gy6rtdsi
idejdt, csomagolis l, az eloirt okmiinyok megldtdt, az eszkdz miik6d6k6npss6g6t, stb., valamint
ellenrirzi a kodifikrlci6s adatszolgiiltat6s megldtdt. 

i

A Munkabrivrir felszere16sekkel egyiitt az al6bbi dokumentumok keliilnek iltadiisra:

- Gyrirt6i megfelel6sdgi nyi latkozatok minden tdtel vonatkoldsiiban,

- Termdkkodifikiici6s adatszolgiiltat6s teljesit6s6t igazol6 lei6l mdsolata.

- A magyarorszrigi el6irrisoknak 6s jogszab6lyoknak val6 megfelel<is6get igazol6
dokumenfum,

- Magyar nyelvri kezel6si, karbantartrisi 6s tdrolisi utasitris (1 pld. elektronikus
formrlban, 6s eszkdzdnk6nt I pld. nyomtatott formriban),

- Abres alkatr6sz katal6gus (l pld. elektronikus formiiban,6s eszkdz<inkdnt 1 pld.
nyomtatott form6ban),

- Nyomristart6 ed6nyek, mdrtieszk6zdk vonatkozdsaban a hitelesitdsre,
bevizsg6liisra, nyomrispr6brira vonatkoz6 jegyz6kdnyv,

- 912001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okmiinyok.

Amennyiben a sz6llitiis sor6n brlrmilyen, a term6kek minos6gdt befolydsolo probl6ma

mertilt fet, a Megrendel6 mintisdgbiaositrisi k6pviseloje fenntartja azon jogdt. hogy
megvizsgiilja, 6s sziiks6g eset6n visszautasitsa a term6keket fiiggdtleniil att6l, hogy a

termdkeket minosdgellenrirz6skor mar megvizsgiilta 6s megfelel<inek minositette.

A HM VGH KMBBI k6pvisel6je 6ltal vdgrehajtou ellen6rzdsek eredmdnyei nem

mentesitik az Eladlt a szerz6d6sben rdgzitett j6trill6si vagy egy6b felel6ssdgei ds

kdtelezettsdgei al6l, bele6rwe az Elado 6ltal vdgzend6 gy6rt6sk{zi 6s v6gellen<irzdsi

vizsgillatok vdgrehajtdsdt is.
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2. szlmri melldklet a ... ......... ... nyt. szirnf Ad6svdteli szerziiddshez

HONVEDELMI MINISZTfRIUM
BESZERZfSI HIVATAL

TERMEKKODIFIKACI6S ZARADEK

(MTNTA)

I ) Az Elad6 kdtelezetts6get villal az altala szallitott valamennyi termdk
azonositdsdhoz sziiks6ges adatok teljes krini szolgriltatrisara 6s amennyiben m6g nem
rendelkezik a c6gazonosit6shoz sziiksdges NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati Cdg K6ddal,
annak a Nemzeti Kodifikrici6s Irod6t6l tdrtdn6 megszerzdsdre, valamint an4 hogy a szerzod6s
teljesit6se krizben a cdg jog6llisriban bekrivetkez<i b6rmely valtozAs esetdn a
Term6kkodifikrici6s Zfuaddkban (tov6bbiakban: Zirad6k) foglalt kdtelezetts6gek
jogfolytonosak legyenek.

2) A NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati Cdg K6d (NCAGE k6d) a NATO
Kodifik6ci6s Rendszerben a gyrirt6k, szallit6k, vrillalkoz6k illetve a kodifikrici6s adatok
fornisainak azonositasrit biztosit6 k6d, amelyet a c6g bejegyzdse szerinti orsz6g Nemzeti
Kodifrkrici6s Irod6ja ad ki. Az NCAGE K6d kiadris6t a szerzbdo cdgnek kell kezdemdnyeznie.
Ig6ny6t a szerz6d6sben megadott eldrhet6s6geken jelezheti annak alifiriisdt kdvet6en, a

szerz6d6sben meghatdrozott id6pontig.
Az ig6nyki kdrds6re, az iitala megjeldlt e-mail cimre megkiildjiik az Adatbeviteli k6rd<iivet a

c6g vezetdsi ds el6rhet<is6gi adatair6l. Vrilaszriban az ig6nyl<i (e-mail vagy fax form6jdban)
megkiiidi a kitdltott Adatbeviteli kdrd<iivet. A kitdlt6tt Adatbeviteli k6rd6iv vissza6rkezdse,
majd, az abban szerepl6 adatok szrlmit6gdpes adatbi2isban tdrt6n6 rdgzit6se utiin a

Kodifikrici6s Iroda kiutalja az NCAGE K6dot ds en<il tijdkoztatja az ig6nyl6t. Az NCAGE
adatok bekeriilnek a NATO k6zponti kodif,rk6ci6s adatbrizisrlba.
Az NCAGE K6d kiadasa egyszeri eljrirrls. Az ig6nyl6 a kiadott NCAGE K6dot piaci
tevdkenysdg6ben szabadon felhasznrilhatja. Egy cdget egy NCAGE K6d azonosit, azonban a

c6g dndll6 bejegyz6ssel bir6 lerinyv6llalata(i) is kdteles(ek) megszerezni az NCAGE K6dot,
amennyiben <in6ll6 szerzriddst kritnek.

3) A Zinad|k vonatkozisilban adatszolgiiltatiison egy term6k minden ldnyeges
tulajdons6grit, mriszaki adatait tartalmaz6, annak azonositiisAhoz sziikseges miiszaki rajzok,
leirrisok ds/vagy miiszaki dokumentiici6k iitad:isiit illetve a gy6rtiis sorrin alkalmazotl
szabviinyokra tdrtdno utalest kell 6rteni, amelyek alapjin az adott term6k egy6rtelmrien
azonosithat6. Az adatszolgAltatAs preferiilt formrija a Microsoft Excel adattabla elektronikus
form6ban. A file n6v: NCAGE(vagy az Elado neve)_szerzriddsazonosit6("/" karaktereket " "
karakterre cser6lve).xls

A Gyrirt6 adatai:

Szerz6d6s
szerinti

foly6szim

Szerzod6s
szerinti

megnevez6s

CikkszAm (az a szlm
amelyet a gyiirt6

azonosftisra hasznil)

NATO Rakteri
Szim (NSN). ha

ismert

Megjegyz6s/
R6szletes

megnevezds
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Hazai gyArtls esetdn az adatszolgiiltatas r6szdt k6pezi mdg a jellemz6 technikai adatok

cikkszimonk6nti bontiisban. Minimum adatok: mdret, srily, szin, sz6llithatos6g, funkci6k,
j ellemz6 miikdd6si paramdterek.

4) Sziiks6g esetdn a term6kek azonositris6hoz szolg6ltatand6 adatokat a Nemzeti
Kodifik6ci6s Iroda a kdtend6 szerzodds tirgyhban lefolltatand6 egyeztet6seken hattrozza meg.

5) A kiilftildilnem magyar Elad6 tudom6sul veszi, hogy a jelen Zhraddkban
meghatarozott brirmety term6kazonosit6ssal kapcsolatos k6rddsben, ha a bejegyz6se szerinti
orsziig tagja a NATO Kodifik6ci6s Rendszert alkalmaz6 orsz6gok csoportjrinak, akkor az adott
orsz6g Nemzeti Kodifikrici6s lrodirja az illet6kes. Minden mas esetbe+ a Magyar Nemzeti
Kodifik6ci6s lroda az illetdkes. A Magyarorsz6gon bejegyzett cege[ vonatkozls6ban a

Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda funkci6it a Honvddelmi Miniszt6rium V6defemgazdas6gi Hivatal
illetdkes kodifikrici6s szervezeli eleme l6tja el. Jelen Zriraddfban meghatiirozott
term6kazonositiisi c6hi adatokat az Elad6 az illet6kes Nemzeti Koditlk6ci6s Iroda r6szdre

szolgriLltada.

6) Az Elad6 a jelen Zfuaddkban meghatarozoft adatszol!'iltatiisnak az iltala
alkalmazott alvrlllalkoz6k r6szdr<il tdrt6n6 teljesit6s66rt egyetemlegesen felel.

7) A termdkazonosiuisi cdlir adatszolgriltatesra vonatkozo sz{rzodeses jogviszony
hat6lya alatt az Elad6 jogut6d ndlkiili megsziin6se eset6n viillalja, hogy az illet6kes Nemzeti
Kodifik6ci6s Iroda r6sz6re megadja az adatszolgdltatLisban drintett alvpllalkoz6k cdgadatait
olyan m6lys6gben, hogy annak alapj6n t6liik k<izvetlen szerzoddses kapcsolatban a

term6kazonositrlsi c6hi adatok beszerezhet6k legyenek.

8) Abban az esetben, ha az Elad6 megszrindse jogut6ddal td lehet6vd teszi,
hogy az illetdkes Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda a jogut6ddal szemben tartalommal
6rvdnyesiteni tudja a jelen Zdrad6kban foglalt adatszolgriltatrlsi kdte

9) A hazai bejegyzdsii illetve olyan kiilftldi gyrirt6k, szillit6k, vrillalkoz6k amelyek
orsz6gban tdrtdnt, ac6gbejegyz6se nem valamely NATO Kodifrkilci6s Rendszert

jelen szerz6d6sben, a szillitiisi felt6telek krizdtt meghatrirozott id6rendben, a Magyar Nemzeti
Kodifikri'ci6s Iroda r6sz6re te[iesiti a termdkazonositiisi cdhi adatszolgriltatfst.

l0)Az Elad6 vdllalja, hogy a jelen szerz6dds drvdnyessdgi iali. atatt a szerz6d6s

tirgy t kdpezo term6kekre vonatkoz6 6s a jelen Zitad|k 2. pontj6ban meghatarozott

tartalommal ifltala szolgriltatott adatokban bekdvetkezett brirmilyen vdltoz6st a m6dositott
adatra vonatkoz6 tartalommal - a sajrit szervezetdn beliil bekdvetkezetl virltozist kdvet6 30

naptdri napon beltiLl - megkiildi az illet6kes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda r6szdre.

1l) Amennyiben az Elad6 a jelen szerz6dds trirgyrit k6pez6 brirmely termdkre

vonatkoz6an a Magyar Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda r6sz6re mrir szolg6ltatott a jelen Zitaddk 2.

pontjriban meghatiirozott term6kazonosit6si c6hi adatokat, rigy errol irrlsban 6rtesiti az

adatszolgiiltatiis igdnyl6j6t, megadva a rendelkez6s6re A116 NSN-I, megleldlve, hogy az

adatokat mikor, milyen szerz6ddshez kapcsol6d6an kiildte meg.

12) Elad6 hozz|jNul, hogy a jelen szerz<id6s

azonositdsiihoz 6s a NATO Kereskedelmi 6s Korm6nyzati
szolg6Lltatott adatok miis kormiinyzati szervnek, illetve a NATO
iltad6sra keriiljenek.

tingyAt kdpezo term6k(ek)
C6g Kdd kiadiis6hoz 6ltala
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3. szrimi mell6klet a .. . ... ......... nyt. szdmri Adrisv6teli szerz6d6shez

FELAJANLAS HM VGH KMBBI ATVfTELRE

Felk6rem a HM VGH KMBBI-I a....................... ........ szimir
6s ................ .....targyu
szeru6ddsre elkdszitett, az alibbiakban meghatirozott, term6k(ek) / szolg6ltatris(ok) 6wdtel6re.

Szerz6d6s t6tel
sorsz6.ma

Termdk / szolgdltatiis megnevez6se Gvrirtisi szim Mennyis6g

Az ittvdtel k6rt id6pontja: 20 . 6v. ................. h6 ........-n.

A fenti term6kek / szolgiiltat6sok az 6rv6nyes szrillitrisi dokumentiici6, valamint a szabviinyok
6s a szerz6d6s kdvetelmdnyeit kieldgitik 6s minris6gileg megfelel6ek.

Mell6klet:

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

(fef j o gositott aliir 6sa)
Az ittv 6tel e gyeZetett id<ipontj a:

Kelr: ..................................... 20 . dv.................. h6........-n.

HMVGHKMBBI

Ph.
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4. szrirnri mell6klet a ............ ... nyt. szlrnri Ad6sv6teli szerz6d6shez

*,",)
'i.

00555 ''i
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HM WDELEMGAZDASAGI HIVATAL
KUTATASFEJLESZTfSI,

MIN6SEG BIZTOSiTASI ES

BIZTONSAGl BERUHAZASI
IGAZGAT65AG

A HM VCH KMBBI
n)t. sZmal

Sz6llit6 (n6v, cim): Szerz6dessz6m:

Megrendel6s szrim (ha van):

Szerz6d6s m6dosit6s sz6ma (ha vari):

Megrendel6 (n6v, cim): Elfogadott elt6r6sek ds / vagy engedm6nyek nyt. sz6ma:

Teljesit6s helye (n6v, cim): A Megfelel6s6gi Igazolds vonatko:

rdsztelj esitdsre (hriLnyadikra

(. ...)

v6gteljesit6sre:

tl

i-l

Szerz<idds
tdtel sorszema

Termdk/szolgeltatAs megnevezese Gvirt6si szam Mennyisdg

Sz6llit6i megjegyz6sek:

Atrr6t"li rta.it,is,{\4iiszaki Leir6s sz6ma:

Mell6klet(ek) (ha van(hak)) :

Vizsgrilati ieg]'z<ikdn).vek sz6ma:

A 5z6llit6 Megfelel6s6gi Nyilatkozata:
Kijelentjik, hogr fentiekben feltEntetett 6s elfogadott elt6r6sekt6l / engedm6nyekt6l

eltekintve,
a FELsoRoLT TERMEKEIJSZoLGALTITAsoT UTGFELELNEK a szerz6d6F kiivetelm6nyeinek

A Szallit6 k6pvisel<ijdnek neve, beosztiisa: Diitum: A Sz6llito kdpvisel6jdn{< aliirrisa:

PH

I{M VGH KMBBI k6pvisel6jenek nyilatkoTata:

.. ' Igaz. olom, hory a fentiekbcn feltfrntete-tt tcrnn6kek/szolgiltatJ
' rlixdsfcBtzrosiT.{s riRGYAr KtPEzrfK 6s megfelelnd< e szez

A HM VCH KMBBI t6pvisel6jdnek AHMVGHKMBBI
k6pvisel6j€nek

Fax szAma:

E-mait: nqaa@,hm.gov-hu

HMV(
kdpvisel

HKMBBI :.... : .'

'jdnekaldtu6ia: 
.

'..-./4,ffi
Ditum:



i\TYILATKOZAT

a nemzeti varyonr6l szrik6 2011. 6vi CXCVI. ttirv6ny ittlfthat6 szervezet foga[n{ra
vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfelelds6916l

Alulirott , mint a(z)
(sz6khely: ... c6gbejegyzdsrelalAh sra jogosult
k6pvisel<ije, jelen okirat aliiiriisiival, ezerurel biintet6jogi felel6ssdgem tudataban

nyilatkozom

arr6l, hogy a(z) (teljes n6v) .................. . a nemzeti vagyonr6l
sz6l6 2011. 6vi CXCVI. ti,rv6ny 3. S (
szervezetnek min<isiil, egyidejrileg az
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

I ) bekezd6s6nek 1. pontjaT alapjrfu 6tl6thato
aA alatfuDaszlro dokumentumok m6solat6t

P. H.

.J;;;;.;i;#;,,, L"e;,;ii

? 3. $ (l) E torvdny alkalmazasaban
l. dlldthat6 szerve.et:
ali az iillam. a kiiltsdgvetdsi szerv, a kdztestiilel a helyi dnkormenyzal a nemzetisigi dnkormanyzat, a trlrsuliis, az egyh5zi

jogi szemdly. az olyan gazd6lkod6 szervezel amelyben az Allam vagy a helyi onkormdnyzat kiildn-kuldn vagy egyiift 100o/Gos
rdszeseddssel rendelkezilc a nemzetkdzi sze.vezet. a kiilldldi allam. a kiilldldi helyhat6s6g. a kiilftildi ailami vagy helyhatr5siigi
szerv 6s az Eur6pai Cazdasdgi Tirsdgr6l sz6l6 megallapodiisban rdszes dllam szabllyozott piacira bevezetett nyilvdnosan
mfl kijd6 rdszv6nyt6rsaslig.

b) az olyan belldldi vagy kiillildi jogi szemdly vagy jogi szemelyisdggel nem rendelkezti gazd6lkod6 szervezet, amely
megfelel a kdvetkez6 feltdtelsknek:

Dall tulajdonosi szerkezete, a pdnzmos6s 6s a terrorizmus fIilarlszitozi$a megel6z6sir6l ds megakadalyozisar6l sz6l6
tdrvdny szerint meghatdrozott t6nyleges tulajdonosa megismerhet6.

bb) az Ewbpai Uni6 tag6llam6ban. az Eur6pai Gazdasdgi Tdrs6gr6l sz6l6 megdllapodrisban rdszes 6llamban, a Gazdasdgi
Egyiittm0kdddsi 6s Fejleszesi Szervezet tagAllamdban vagy olyan ellamban rendelkezik ad6illet6sdggel, amellyel
Magyarorszigrak a kett6s ad6aatiis elkeriildsdrtil s2616 egyezminye van,

Dcl nem min6siil a tirsas6gi adtir6l 6s az oszal6kad6r6l sz6l6 torvdny szerint meghatdrozoft ellen6rzdtt kiillttldi rirsasrignalq
bd.) a gazdalkod,6 szervezetben ktizvetleniil vagy kdzvetettel tdbb mint 25oleos mlajdonnal. befolyiissal valy szayazati

joggal bir6 jogi szemily. jogi szemdlyisdggel nem rendelkezii gazdAlkod6 szervezet tekintetdben aba), bU esbc) alpont
szerinti feltdtelek fennelhak:

c) az a ciyil szeNezet is a vizitiirsulat, amely megfelel a kdvetkezti feltdteleknek:
ca, vezet6 tisztsdgvisel6i megismerhet6k.
cb) a civil szeNezel €s a vizitiirsulat. valamint ezek vezet6 tisztsdgvisel6i nem 6tl6that6 szervezetben nem .endelkeznek

25olo-ot meghalad6 16szeseddssel,

ccl s/dthelle az Lur6pai Lnio tagdllamaban. a./ Europar Ualdasagr ldrsegrdl sz6ld megallapodasban .d-.y'4al&h$i;1 | 4'D
Gazdas6gi Egyiiftmnkiidisi is Fejleiadsi Szervezet tagallamiban vigy olyan rillamban van. amelllel Magy'al$szrignak a :l

/4^-.,-;
kett6s addztatas eke.iil6sir6l sz6l6 esvezmdnve van:
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Az 6tlrithatrisrigi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vagr azokat alfitimaszt6
dokumentumok az iilamhiztartisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tiirv6ny 54/A. $-ban

meghatirozottak alapjin

A nemzeti vagtonrdl szdl6 2011. dvi CXCVI. torvdny 3. $ (1) bektzdisdnek L pont b) alpontja
szerinti

mdsvat sazddlko&, szenezete k e setd be n

Alulirott, (n6v) mint a ... .. . ... .. . ... t (cdgnev)

.. (sz6khely) ....... (ad6szrim) tdrvdnyes

k6pvisel6je nyilatkozom, hogy azriltalam kdpvisel t szevezet olyan belddi vagy kiilftildi jogi
szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazd6lkod6 szerve*t, amely megfelel a
k6vetkez6 egyiittes felt6teleknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a p6nzmosiis 6s a terrorizmus finansziroz6sa megel<iz6sdr6l ds

megakadrllyoziis6r6l sz6l6 tdrv6ny szerint meghatarozott tdnyleges tulajdonosa
megismerhet6, amel),r61 az 1. pontban nvilatkozom, 6s

b) ad6illet6s6ge ....... . ...orszrlgbm [orszdg megnevezdse] taliihat6". amely

[a me glfel el 6 aldh izan d6],
. az Eur6pai Uni6 tag:lllama,
o az Eur6pai Gazdasdgi T6rs6gr6l sz6l6 meg6llapod6sban r6szfs dllama.
o a Gazdas6gi Egyiittmrik6d6si 6s Fejlesa6si Szervezet tagAllafna
o olyan rlllam, amellyel Magyarorsz6gnak a kettos ad6ztatdb elkeriilesdr6l sz6l6

egyezmdnye van, 6s

c) nem min6siil Lirsas6gi ad6r6l 6s az osaal6kad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXI. t6w6ny 4. $

1 l. pontja szerinti ellen6rzdtt ktilftldi t6rsasdgnak, 6s

d) az itltalam k6pviselt szervezetben kdzvetleniil vagy kdzvetetteh tdbb mint 25%-os

tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szemdlyisdggel
nem rendelkez<i gazd6lkod6 szervezet tekintet6ben az a), b) 6s c) alpont szerinti
felt6telek fennallnak.

1. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonosr6l

Az itltalam k6pviselt szervezetnek a p6nzmosas 6s a tenorizmus finansz

6s megakad6lyo zitsir6l sz6l6 2007. 6vi CXXXVI. t6rv6ny 3. $ r) pontj

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

ozasa megel6z6s615l
alapjrin a kdvetkez<i

................t.........
c6gjegyzdsie/al6irdsra jogosult

8 Amennyiben Ajiinlanev6nek Magyarorsziigon tulelhalo az ad6illet<isdge, irgy
amennyiben miis orsziigban, fgy 6rtelem szeriien az az orszig keriiljiin megadfura.

Sziiletdsi hely 6s id6

Kelt:
P. H.

3' .ll,,i'," ii"")

t69
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HONVf,DELMI MINISZTERIUM
BESZERZE,SI HIVATAL

Nyt.sziim:
Szerz6dds azonosit6:

4. r6szajinlati kiir

ADASvETELISZr,B.Z6unS
TERVEZET

mely l6trejdtt a

MH Anyagell6t6 Ral16rbtuis

esa

elad6 neve

k<izritt

- 2016 -
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VEVO:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
Pdnzforgalmi j el zbszLma:
Ad6azonosit6 sz6ma:

ELAD6:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
C6glegyz6kszirna:
P6nzforgalmi j el zoszdma'.

Ad6sziirna:

A Szerz6d6s alanyai

Magrar Honv6ds6g Anyagell6t6 Raktdrbizis
(tovdbbiakban: Yev6)
Nagy Attila ezredes, parancsnok
1 163 Budapest, Ujszitsz *ca37 -39.
+36 1 401 2380
+36 1 401 2321
uAr tooz:ooz-002901 15-00000000
15714132-2-51

(tovribbiakban: Elad6)

A tov6bbiakban egyiittesen Felek.

PREAMBULUM

Felek rdgzitik, hogy a Vev6 a2013.6vt V. t6rvdny (a tovdbbiakban: Ptf.t 8: l.$ (1) bekezd6s

7.) pontja alapjan szeruod6 hat6s6grrak min6siil.
Vev<i az tjj Sz6chenyi Terv Kdmyezet 6s Energetikai Hatdkonysdg O$erativ Program 1.6.0

project (ovabbiakban: KEHOP) keret6n beliil ,,1 Magtar Honvddstig futaszrrdfovtidelemmel
dsszefiiggd beavatkozdsi kipessdgdnek fejlesztise - m szaki technikai lszknzi)k beszerzdse

KEHOP 1.6.0" titrgyi felhivris alapj6,n tilmogatasi k6relmet nyujtott be 2016. februar l9-6n.

A kcizbeszerzds trirgyrit kdpezti feladat a pllyiaat pozitiv tamogatiisi ddnt6s eset6n - 10%

<inr6szbol, valamint vissza nem t6ritend6 90%-os EU trimogatrisb6l sEiillit6i finansziroz6si

formiiban val6sul meg a27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet el<iirrisainak figyelembe v6tel6vel.

A szerzSd6s tiirgya szerinti drubeszerz6s a KEHOP 1.6.0 konstrukci6 szerinti p lyizat
keret6ben val6sul meg.

A kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015.6vi CXLII. tiirv6ny (tov6bbiakban: K ) 81. $ alapj6n nyilt
kdzbeszerz6si eljriris keriilt lefolytatiisra a szetz6d6s trirgy6ban. A
alapjrin a HM Beszerzdsi Hivatal a kdzbeszerz6si eljrirast a Vev6

29. $ (1) bekezd6se
alapj6n,

annak nev6ben folyatta le. A kdzbeszerz6si elj6r6s nyertes ajrinlattev6je Elad6 lett.

Elad6 kdteles a szerzod6s 1. pontj6ban meghatiirozott, a szerz6d6s faryyal k6pez6 termdkeket a

kieg6szit6 kSzbeszerz6si dokumentumokban meghatiirozott r es mrnosegl

meghatiirozis szerint, illetve egy6b eltiir6sok 6s min6s6gi kd ek betartrisa mellett
6ltalanos pirlyiuatiritadni. Elad6 kdteles a KEHOP 1 .6.0 felhiv6s6ban 6s

ritmutat6ban, valamint a piiyiaat tiirnogatris6ra vonatkoz6
formai 6s tartalmi k6vetelm6nyek betartis6ra.

17t
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Szerzodo Felek r<igzitik, hogy a Szerz<id6st a Kbt. rendelkezesei alapjrln a fent hivatkozott
kcizbeszerz6si eljarrisra tekintettel, annak eredmdnyekdnt irjrik alii. A kdzbeszerz6si eljdriis

dokumentumai jelen szerz6d6s elviilasahatatlan rdsz6t kdpezik, kiildnds tekintettel a

kdzbeszerz6si dokumentumok rendelkezdseire, valamint a nyertes ajiinlat tartalmara.

A szerzod6s hatrllybal6pdsdnek felt6tele a tiirnogatiisiszerzodds-m6dositas alapjAn az ig6nyelt
risszeg rendelkezdsre iilliisa. Amennyiben a KEHOP IH a tiirnogatdsra irinyulo igdnyt nem,

vagy az igdnyekn6l kisebb dsszegben fogadja el, az adiisv6teli szerzodds hatllyiit vesai.

A szerz6dds megk6t6sdre a mindenkor hatiilyos jogszabrilyoknak 6s a tdmogatiisi szerz<iddsben

foglaltaknak megfelel6en keriil sor.

l. A szerz6d6s tirrya

1.1. Jeten szerzodds alapjrin Elad6 a jelen szerzod6sben 6s annak 1. sz. mell6klet6t k6pez6

mriszaki leir6sban rdszletesen meghatiirozott felt6telek szeint az 1.2. pontban

meghaterozott term6kek ritadrisrlra, a Vev6 a term6kek iitvdtel6re, valamint a 2. l. pontban

rdgzitett v6telar Elad6 rdsz6re tdrt6n6 megfizetdsdre kdteles.

1.2. Az iitadilsra keriil6 termdkek:

8 k6sztet nyilt rendszerti brivdrfelszerel6s beszerz6se a miiszaki ktivetelmdnyben

meghatiirozottak alapj iin.

1.3. Elad6 a szerz<id6s l. sz. mell6klet6t k6pez6 miiszaki kcivetelmdnyben felsorolt megadott

paramdterii term6keket szellithatja le.

1.4. Elad6 rdsaeljesitdsre nem jogosult.

1.5. Elad6 a termdkek szlllitrlsrit egy tdtelben v6gzi, el6teljesit6s lehetos6ge biztositott.

2. Az ellenszolgiltatis Ssszege

2.1. A Felek meg6llapodnak abban, hogy az Elad6 szerz6d6sszerii teljesitds eset6n nett6 ...
Ft, azaz .... forint v6teLina jogosult az aliibbiak szerint:

Neat6 egys6g6r
(Ft / k6szl€t)

Mennyis6g
(k6szler)

Nett6 6sszir
Fi / 8 kdszlet

AFA
Brutt6 6sszir
Fi / 8 k6szlet

8

A Felek megiillapodnah abban, hogy a jelen szerzSdds 2.1 . pontjriban foglalt term6kek
vdtelrira a szerz6d6s hatalya alatt viilozatlat

3. Teljesit6sihatirid6

3.1. Teljesitdsi hatrirido:

Szillitand6 term6k vonatko zitsirban: Szerzod6s hatrilybaldp6sdtol szrirnitott 180 naptriri
nap.

Elmdleti 6s gyakorlati felkdszitds vonatkozisiiban: A szdltitand6 term6k szrill(trisdt krivet<i

30 napt6ri napon beliil.

3.2. A teljesitds t6nyleges id6pontjak6nt a termekek mennyis6gi 6tadris-6tv6tel6ne

kell tekinreni.
i
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4.1.

5.1.

4. Teljesit6s helye:

MH Anyagellrit6 Raktarbrizis, Budapest lJjszitsz utca 37 -39.

5. Min6s6gbiztosit6si kiivetelm6nyek, a term6kek 6tad6s-6tv6tele

Jelen szerzrides kdvetelmdnyei 6llami min6s6gbizositiis hatrilya aki tartoznak, a HM
V6delemgazdasiigi Hivatal Kutarls- Fejleszt6si, Minosdgbiaositiisi 6s Biztonsrigi
Beruhfuasi Igazgat6srig (tovribbiakban: HM VGH KMBBD k6pvidel6je, mint a magyar
Katonai Min<is6gbiaositisi Szervezet jogosult a minos6gbiztositasi] k6rddsekben a Vev6
kdpviselet6re.

A min6sdgbiaositassal kapcsolatosan felmerii16 kdrddsek eset6ben 6rtesitend6:

HM VGH Kutatris-fejleszt6si, Min5s6gbiztositiisi 6s Biztonsagi Berdhdzasi lgazgatositg
lgazgatl: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorszig. 1885 Budapest Pf. 25. 

I

Telefon:
Fax:
E-mail:

(+36) I 433-8041
(+36) t 237 -557 5

ngaalglhm.gov.hu

5.2. Vev5 a termdkeket min6sdgi ds mennyis6gi szempontb6l veszi itt.

5.3. A sz6llitand6 term6kek feleljenek meg a szerzi5d6,s l. sz. mell6ktetet kepez6 miiszaki
kdvetelm6nynek. A Nyilt rendszeni brivdrfelszerel6sek ren{elkezzenek Gyrirt6i
megfelel6s6gi nyilatkozattal. A Nyilt rendszeni buvil,rfelszerel6sek 4s tartoz6kainak gyriri
tjnak kell lenniiik.

5.4. Elad6 vdltalja, hogy a tantsitott minris6girrturyitrisi rendszer6t (ISO $001:2008 vagy azzal
egyen6rt6kii min6s6girdnyitrlsi rendszereit) a szerz<idds teljes idotaftama alatt fenntartja.
A min6s6girrinyitiisi rendszer tanusitotts6giinak megsziindse szerz<idEsszegdsnek min6stil.

5.5. Min6s6gi iitveteli feladatok szabrilyai

5.5.1. Az Elad6 csak a szerz6d6snek 6s a szerzSd6s l. sz. melld$etdt klpezo mtiszaki
kdvetelminynek minden szempontb6l megfelelo termdket hjanlhat fel min<isdgi
6w6telre.

5.5.2. A nyilt rendszerii bfvdrfelszerel6seknek 6s a
lenniiik.

tartozdkaikhak gytiri rijnak kell

5.5.3. A Magyar Honv6ds6g r6sz6re, beszerz6sre tervezett lermdkeknek ki kell
el6giteniiik a fentiekben felsorolt miiszaki k<ivetelmdnyeket 6s rendelkemiiik kell
a Gyrirt6 riltal ki6llitott megfelel6s6gi nyilatkozattal.

5.5.4. Az Elad6 a tervezet minosdgi ritv6teli feladatok idopontja elott minimum 30
nappal ajrinlja fel a Nyilt rendszeni briviirfelszereldseket a HM VGH
rdsz6re iitv6telre a ,,Felajri,nkis HM VGH KMBBI
formanyomtatvrfuryon.

W,.
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5.5.5. Az 6tv6teli feladatokr6l helyszini jegyz<ikdnlw kdsziil. A helyszini
jegyz6kdnyvb6l az iwdteli feladatokon r6szt vev<i szervezetek k6pvisel6i eredeti
p6ld:iny kapnak. A megfelel6re min6sitett termekek eset6n, a HM VGH KMBBI
k6pvisel6je kidllitja a Megfelelos6gi Igazokist. A Megfelel<isdgi Igazolls a szitrnla
befo gadasanak felt6tele.

5.5.6. Amennviben a szerz<id6s a HM VGH KMBBI iltal vdgeztetett vizsgillatok miatt
nem teljesiilhet a szerz<id6sben meghatarozott szrillit5si hauirid6re, abban az
esetben a HM VGH KMBBI ea iriisban jelzi az Elad6 6s a HM Beszerz6si
Hivatal fel6.

5.5.7. Az 6tvdteli feladatokat az MH Logisztikai Kdzpont (a tovribbiakban: MH LK)
k6pvisel6je, a HM VGH KMBBI k6pvisel6j6b<il riLll6 bizottsig hajtja v6gre az
Elad6 jelenl6t6ben. Az irtvdleli feladatok az Elado telephely6n, vagy a Teljesit6s
szerinti telephelyen keriilnek v6grehajtasra.

5.5.8. A term6kek megfelel<is6g6nek vizsgilat t a mriszaki kdvetelm6nyek el6iriisai
alapjdn kell v6grehajtani. A term6kek megfelel<iek, amennyiben a mriszaki
krivetelm6ny el6irrisainak megfeleltek. Nem vehet<i ii az a termdk amely a
mriszaki k<ivetelm6nyeknek nem felelt meg. A nemmegfelel6re min6sitett
term6kek eset6n k6vetend6 eljardst a min6s6gellen6rz€st vdgzo bizottsiig
hatitozza meg.

5.5.9. Az Elad6 tdrit6smentesen biaositsa az 
'llani 

min<is6gbiaositrisi feladatok
elvdgz6,s6hez sziiks6ges infrastrukturdt, a HM VGH KMBBI 6s az MH LK
k6pvisel6jdnek a vizsgirlat helyszineire tcirt6n6 bel6p6s6t. Tov6bb6 biztositsa a
vizsgrilathoz sziiksdges azot mdr6eszkdzdket, kollektiv 6s egy6ni
v6d6eszkdzdket, tartoz6kokat, felszerel6seket, tesztberendezdseket 6s egy6b
fogy6anyagokat, melyeket a gyrirt6sellen6rzds 6s v6gellen6rz6sek soriin a Gyitrto
maga is haszniil, vagy amelyek a mr.iszaki kdvetelm6nyek ellen<irz6sdhez
sziiks6gesek.

5.5.10. A min6s6gi 6tv6tel sorrin a Vev<i t6ritdsmentesen biaositsa a beldpdst, a
sziiks6ges ellen6rz6si tevdkenysdg megszervezdsdt. 6s minden ahhoz sziiks6ges
eszkdzt 6s munkaer<it. A min6s6gi dtvdtel kdltsdgeit az Elad6 viseli.

5.5.1 I . Az 6Wdtel sorrin a bizottsdg ellen<irzi a term6k tipusiit, teljess6gdt, 6psdgdt,
gy6rlisi idej6t, csomagol6sdt, az eloirt okmiinyok megl6t6t, a termdk
mrik<id<ik6pess6g6t, stb., valamint ellen6rzi a kodifikrici6s adatszolgiltatis
megl6t6t.

5.5.12. A Nyilt rendszeni brivdrfelszerel6sekkel egytitt az alibbi dokumentumok keriilnek
6tadiisra:

- Gy6rt6i megfelel6s6gi nyilatkozatok minden t6tel vonatkoziisiiban,

- Termdkkodifikiici6s adatszolg6ltat6s teljesit6s6t igazol6 levdl miisolata,

- A magyarorsz6gi el6ir6soknak 6s jogszabrilyoknak val6 megfelel6s6get
igazol6 dokumentum,

- Abr,is alkatrdsz katal6gus (1

1 pld. nyomtatott formriban),
pld. elektronikus form6ban, 6s eszkiizdnk6nt

- I\{agyar nyelvii kezeldsi, karbantartdsi
elektronikus formiiban. 6s eszkdzcinkdnt I
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- A brivrir komputer ki6rt6kel6 szoftvere (2 p6ld6nyban),

- Nyomastart6 ed6nyek, m6r5eszkdz6k vonatkozisdban a hitelesitdsre,
bevizsg6l6sr4 nyomrispr6biira vonatkoz6 jegyz6kdnyv,

- Az id6szaki bevizsgiilisok v6grehajtrisahoz szi.iks6ges technol6giai utasitas

magyar nyelven,

- 912001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okmrinyok.

5.5.13. Amennyiben a sziillitris sorrin brirmilyen, a term6kek min6s6g6t befolyrisol6
probl6ma meriilt fel, a Megrendel6 min6s6gbiaosit6si k6pvisel6je fenntartj a azon
jog6t, hogy megvizsg6lj4 6s sziiks6g eset6n visszaulasitsa a term6keket
fiiggetleniil att6l, hogy a term6keket min6s6gellen6rz6skor mii.,r megvizsgiilta ds

megfelelonek min6sitette.

5.5.14. A HM VGH KMBBI k6pvisel6je riLltal v6grehajtott ellen6rzesek eredm6nyei nem
mentesitik az Eladot a szerz<id6sben rdgzitett j6trill6si vagy egy6b felel6ss6gei 6s

kdtelezetts6gei al6l, bele6rrve az Elad6 6ltal v6gzdrd6 gyrirtrisk<izi 6s

v6gellen6rzdsi vizsgrilatok v6grehajtasdt is.

5.6. Mennyisdgi riwdtel

5.6.1. A mennyis6gi ritvdtel a sikeres minds6gi dwdtel ut i, ff.utf,"t vdgrehajtrisr4
melyet a Vevo kdpvisel6ib6l ril16 bizottsrig hajtja vegre az E 

lado 
jelenldtdben.

5.6.2. A mennyis6gi ritveteli feladatokr6l jegyz6k6r,y, terJul mely a sziirnla
befogadris6nak egyik feltetele.

6. Fizet6si felt6telek, a teljesit6s igazokisa

6.1.

6.2.

A 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. $ alapjrtu Vev6
elszrimolhat6 dsszege 50%-riLnak megfelel<i mdrt6kri
lehet6s6g6t biaositja.

El6leg ig6nyl6se esetdn az Elad6 vrilasztasa szerint

az Eladb r6sz6re a szerz6dds
sz6llit6i el<ileg ig6nylds6nek

a. a szerzbdes elszirnolhat6 dsszeg6nek 10o/o-a 6,s az ige{yelt szdllit6i el<ileg

ktil<inbdzet6re jut6 trimogatris 6sszeg6nek megfelel6 mdrtekrl, az irinyit6 hat6s6g
javira sz6l6, aKbt. 134. $ (6) bekezd6se szerinti, vagy a 27212014. (XI.5.) Korm.
rendelet 83. $ (1) bekezd6se szerinti mris biztosit6kot nyrijt,

b. a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mell6klet 134.4. (Ha a jogosulatlan

ig6nybevdtel a szillit6nak felr6hat6, 6s a sziillit6 nem biztositdkot, az

a visszafizet6si

kdtelezettsdg6nek a visszafizet6sre megiillapitott hatriri nem vagy csak

r6szben tesz eleget, az irrinyit6 hat6srig a vissza nem dsszeg ad6k m6dj6ra

tdrtdn6 behajt6sa c6ljrib6l megkeresi az rillami ad6 egyidejiileg
kezdem6nyezi az iilarni ad6hat6srign6l a sz6llil6
alkalmazrisiinak tudom6sul v6tele mellett nem nlujt bi

6.3. A szAllit6i el6leget a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet el6
elSlegbek6r6 dokumentum benyrijtrisdval az Elad6 kdzvetleniil az

igdnyelheti a Vevci egyidejii 6rtesit6se mellett. A Vevo az 6rtesitdst6l

irinyit6 hat6s6g felsz6litja az eloleg visszafizet6sere. Ha az
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6.4.

6.5.

6.6.

beliil jelezheti a szrlllit6i el61eggel kapcsolatos fenntartrisrit. Ennek hiany6ban a sziilit6i
el6leg-ig6nyl6st a Vev6 r6sz6r6l elfogadottnak kell tekinteni.

Amennyiben az Elad6 sz6llit6i el6leget vesz ig6nybe, a foly6sitott sz6llit6i el6leg dsszege

a szriml5b6l keriil j 6viiiriisra.

A Felek megrillapodnak abban, hogy Elad6 teljesit6se akkor tekinthet6
szerz6d6sszer[in ek, ha az Elad6 a 1.2. pontban szerepl<i, a mr.iszaki kdvetelm6nynek
megfelel6 termdkeket a 3.1. pontban meghatrlrozott hatririd<iben 6tadja, 6s valamennyi
elad{s- tvetelt igazol6 okmany aliirislra keriilt, valamint az elm6leti 6s a gyakoriati
felk6szit6st a 3. l. pontban meghatiirozott hatiirid6ben v6grehajtja.

Elad6 a szrirnliit egy eredeti 6s n6gy mdsolati p6ldanyban a vonatkoz6 jogszab6lyi

el6ir6soknak megfelel6en 6llitja ki. Az iltadis-efi{teli jegyz6kdnlv, a Megfelel6s6gi
igazol{s 6s a kodifik6ci6s adatszolgiiltatris teljesitds6r6l sz6l6 igazoLis, valamint az

elm6leti 6s a gyakorlati felk6szit6s teljesit6s6r6l sz6l6 igazolls minden esetben a szitmla
kirillitrlsanak felt6tele 6s egyben k6telez6 mell6klete.

Elad6 szrlmLija a jogszab6lyi el6ir6sokon tul minden esetben tartalmazza a
szerz<id6sazonos itol, a szerzodls targyrit 6s Elad6 jelen szerz6d6sben meghatilrozott
adatait. Ennek hirinyrlban kieg6szit6s c6lj6b61 a szinnl t a Vev6 visszakiildi a kibocs6t6
rdsz6re, amely esetben a fizet6si hatriridri a szabillyszeriien benyrijtott szamla Vev6 {iltali
befogad6srinak napj6t6l sz6mit6dik, igy a Vev6 k6sedelme kizdrt.

A szriml6t a Vev6 nev6re 6s cimdre ki6llitva, a Vev6 cimdre kell eljuttatni.

6.7.

6.8.

Kiilts6gvisel6
K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:

MH Anyagelkit6 Raktirbdzis
Nagy Attila ezredes, parancsnok
1 I63 Budapest, Ujszitszu'.37 -39.
+36 1 401-2380
+36 I 401-23-2t

P6nzforgalmi j el zoszitma: 10023002-002901 15-00000000
Ad6azonosit6 sz6ma: 15714132-2-51

6.9. Vev<i a szerz6d6sben meghatrlrozott m6don 6s tartalommal val6 teljesit6st k6vet6en az

ellenszolg6ltatrist a27212014. (XI.5.) Korm. rendeletben el<iirtak szerint szAlit6i kifizet6s
alkalmazrisrlval (a 100%-os trfunogatrisi intenzitrisra tekintettel a kifizet6st kdzvetleniil az
ininyit6 hat6srlg 6tutakissal teljesiti), a Kbt. 135. $ (1), (4) 6s (6) bekezd6se, illetve a Ptk.
6:130. $ (1)-(2) bekezdds szeint, az 1'rt.36lA. $ figyelembevdtel6vel.

6.10. Abban az esetben, ha a Vev6 a 6.9. pontban meghatiirozott hatririd6hdz k6pest
kdsedelmes fizet6st teljesit, a ki nem fizetelt szAnla dsszege ut6n az Elado rdszdre a Ptk.
6:155. $ (1) bekezdds6ben meghatiirozott m6rt6kti kdsedelmi kamatot k6teles fizetni. Az
Elad6 k6sedelmi kamatdnak drv6nyesitdse cdlj6b6l felsz6lit6 levelet ktiLld a Vev6 nev6re
6s cim6re. Elad6 a behajtrisi kdlts6getalAnlr6l sz,6l6 2016. 6vi IX. tdrv6ny szerint
behajtisi k6lts6g6taliiny,ra jogosult.

6.I 1 . R6ssz6mla benyrijt6srira nincs m6d.
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7 .1.

7.2.

7. Kodifikiciri

Elad6 NCAGE ko$a:
Amennyiben Elad6 nem rendelkezik NCAGE k6ddal, a szerzbd{s hat6lybal6p6s6t kdvet6
10 munkanapon beliil szolgriltasson adatot a NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati
C6gk6d kiadrisrihoz. Az adatszolgillatishoz sziiks6ges forma nyomtatvdny 6s kitdlt6si
itmutat6 HM V6delemgazdasiryi Hivatal Kutatiis-fejlesz6si, Min6s6gbiztosit6si 6s
Bizlonsrigi Beruhaz6si Igazgat6sdgt6l szerezhet6 be.

Term6k kodifikrici6:

Elad6 a sz6llitand6 term6kekrol jelen szerz6d6s 2. sz. mell6klete szerinti "Kodifik6ci6s
zfuadik" szerint szolgiiltasson adatot a szerzodds hat6lybal6p6s6t kdvet6 30 munkanapon
beliil. Amennyiben t6bb gy6rt6t6l szitrmaznak a szillitand6 term6kek : gy azoktol gyArto
szerinti csoportositAsban szolgiiltasson adatot. Az Elad6 felel qz alvrillalkoz6i riltal
el6rillitott term6kek adatszolgiiltatisi6rt is. Az adatszolgriltauis minifrum terjedelme:

Szerz6d6s
szerinti

foly6sz6m

Szerz6des
szerinti

megnevez6s

Cikkszim (az a szAm
amelyet a gy6rt6

azonositisra hasznil)

NATO Rhktari
Szim (ruS), ha

ismei-t

Megjegyz6si
R6szletes

megnevez6s

Az adatszolgiiltatris formrija a Microsoft Excel adatt6bla elek
file n6v: NCAGE (vagy az Elad6 neve)_szerztiddsazonositt
karakterre cserdlve).xls. Az Elad6 felel az alvdllalkoz6i rilta
adatszolgdltatiisiidrt is.

A kodifik6ci6s adatszolgriltatils teljesit6sdrol szbl6 iga

rnikus formiiban. A
'/" karaktereket "_"
el66llitott term6kek

szimliitroz

7.2.1. Kiilftldi gydrtmiiny eset6n:

csatoland6, kifi zet6s6nek felt6tele.

7.2.2. Hazar gy1rtminy eset6n ezen feli.il az adatszolg6ltat6s rdsze m6g a jellemzo
technikai adatok cikkszimonkdnti bontasban. Minimum adatok:

- m6ret,

- stly,
- szin,

- szdllithat6srig,

- tunkci6k,

- jellemzomriktiddsiparameterek.

Az adatszolgiiltatiis rdszei mdg a jellemz6 technikai adalok cikkszemonk6nti
bontiisban. Tichnikai ,ragy egy6b probl6ma, k6rd6s eset6n az i[let6kes:

HM V6delemgazdasdgi Hivatal Kutatris - Fejleszt6si, Minosegbiaositrisi ds

Biaons6gi Beruhrizasi Igazgat6silg. (HM VGH KMBBD
lgazgal6: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) I 433-8041
Far: (+36) 1237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu
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7.3. A termdkkodifikrlci6s adatszolgiiltatiis helye:

HM VGH Kutatris- Fejleszt6si, Min6sdgbiaositiisi es Biaonsiigi Beruhdz6si lgazgatosAg

lntdzetv ezeto: Illds Attila ezredes

Postacim: Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon:
Fax:
E-mail:

(+36) r 433-8041
(+36) 1237-5s7s
nqaalglhrn. sor'.hu

7.4. A termdkkodifik6ci6s adatszolgdltatdsi kdtelezetts6g elmulasztiisa szerz<iddsszego

magatart6snak min6siil.

8. J6t5ll6s

8.1. Elad6 6s/vagy Gyrirt6 minden leszillitott termdke legal6bb .......... h6nap j6tallAst

vdLllal. (ajrinlat szerint)

8.2. A j6t6llls a termekek mennyis6gi atadAs-6tvdtel6nek id6pontjrit6t kezd6dik.

9.1.

9. A kdtb6r

Amennyiben az Elad6 a szerz6d6s 3.1 pontjdban megjeldlt brlrmely teljesitdsi haterid6t

olyan okb6t kifoly6lag, amelydrt felel6s, kdsedelmesen teljesit, rigy k6sedelmi kdtbd(
kdteles fizetni, melynek m6rt6ke a szlllitand6 term6k vonatkozisriban a kdsedelmesen

sziillitott term6k netto 6rt6k6nek lo/o-alnap, az elm6leti 6s gyakorlati felk6szit6s

vonatkoziisaban a sziillitott termdkek nett6 6rtdk6nek O,3%o-a/nap. A k6sedelmi k6tb6r

maximiilis mdrt6ke a kdsedelmesen sz6llitott termdk nett6 6rtdkdnek 20Yo-a.

A k6sedetmi kdtbdr esetdre 6rv6nyesitett ktitb6r maximumiinak el6rdsekor Vev<i jogosult

a szerz6d6st egyoldaluan azonnali hatrlllyal felmondani a kdsedelemmel drintett r6sz

vonatkozrisiiban.

Hibas teljesit6s eset6n az Elad6t kdtb6rfizet6si kdtelezetts6g terheli, melynek id6tartama a

min6sdgi kifogris bejelent6s6t6l a termdknek a Vevoh6z kifogiistalan min6sdgben tdrtdn6
lesz6llitrisriig eltelt id6 6s m6rtdke a hib6san szdllitott term6k nett6 6rtdk6nek l%o-a lnap.
A hibris teljesitisi k6tb6r maxim6lis mdrt6ke a hibrisan sz6llitott term6k nett6 6rt6kdnek

20oh-a.

A hibds teljesitds esetdre drv6nyesitett k6tb6r maximum6nak eldrdsekor Vevo jogosult a

szerz6d6st egyoldahian azonnali hatrillyal felmondani a hibris teljesitdssel drintett rdsz
vonatkoz6sriban.

A Vev6 jogosult a szerz<iddst6l ekillni, illetve felmondani a szerz6ddst, amennyiben az
Elad6 hibrls teljesit6s eset6n a fenn6ll6 kdtelezetts6gdnek a r6sz6re meghatiirozott
hatarid6n beltif nem tesz eleget, vagy a szerzoddsb6l fakad6 egy6b kdtelezettsdg6t
srilyosan megszegi. Ezekben az esetekben, tov6bbri ha a szerzod5s olyan okb6l hirisul
meg, mely6rt az Elad6 felelos,, a Vevo meghiusuklsi ktitb6ne jogosult, melynek alapja a

hib6s vagy a nem teljesitdssel 6rintett term6k nett6 drtdke, mertdke annak 20%o-a.

9.6. A Vev<i kcitbdrig6nydnek drv6nyesit6se nem zifuja ki a szerz6ddsszeg€sbol ered6

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

:),

igdnyek 6rv6nyesitdsdnek lehet<isdg6t.
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9.7. Stlyos szerz5d6szeg6snek min6siil kiilSn<isen, de nem kiziir6lagosan:

o Elad6 vagy Alv6llalkoz6ja megs6rti a szerz<id6sben meghatrirozott titoktartasi
kdtelezetts696t;

. Elad6 megszegi a szerz6d6sben foglalt 6sszef6rhetetlensdgi szabiilyokat;
o A szerzridds teljesitdse sorii,n deri.il ki, hogy Elad6 az ajrinlatt6tel, illetve a

szerz6d6sk6tds sorfur l6nyeges k<iriilm6nyr6l, tdnyr6l val6tlan vagy hamis adatot
szolgaltatotu

o Elad6 szerz<id6sszeg6st kdvet el, 6s a szerz6d6sszegdsl M dna tdrt6n6 tdbbszdri
felsz6liuis ellendre sem sziinteti meg, vagy ism6tl6d6en hasonl6 szerz6d6sszeg6st
krivet el.

9.8. A k6sedelmi 6s a hibris teljesitdsi kdtb6r megfizetdse nem mentesiti az Elad6t a teljesitds
kdtelezetts6ge al6l.

9.9. A kdtbe( az Elad6 a Vev<i iiltal ki6llitott felsz6lit6 lev6l alapj6n,
sziirnitott 30 napon beltil kdteles megfizetni.

annak k6zhezvdteldt6l

10. Akad{lykiizl6s

10.1. Ha a szerzodo Felek valamelyike el<ireldthat6lag nem tud szerzod6sszeriien teljesiteni,
kdteles a mrisik Felet az akadiiy felmeriildse id6pontj6ban,
halad6ktalanul, de legk6s6bb 48 6ran beliil irrisban 6rtesiteni
illetve viirhat6 me gsziindse idej dnek feltiintet6s6vel.

megiel6ldsdvel
akad6ly jelleg6nek,

10.2. Akadrilykdzl6s a fenti feltdtelek mellett is csak rigy fogadhat6 el. annak a mrisik f6l
igazolt tudomrisrira jutiisa megelSzte az akadrilyozott feladat itasi harriridejdt.

10.3. Akad6lynak nem min6siil a fizet6si felt6telekben meghatiirozott fi teljesitds6nek
k6sedelme.

10.4. Nem min6siil akaddlynak az akaddlykdzl6 fdl riltal az ajAnlattdtel, vagy a szerz6d6skdt6s
id6pontjriban mrlr ismert, olyan - teljesit6st hdtriinyosan befoly6sold - kdriilm6ny, melyet
az akadilykdzld f6l tudomrisa ellenere, a teljesitds param6tereinek nf eghauiLroziisakor nem
ven figyelembe, vagy an6l a milsik felet nem tAj|koztatta.

10.5. Akaddlykdzlds esetdn az azl kdzlo f6lnek bizonyitasi kcitelezettsege fvan.

10.6. Akadrilyk<izlds esetdn a szerzidd Felek kdzcisen ddntik el a|ak kovetkezmdnyei
viselds6nek megosztes6t, felszi.rnol6srinak feladatait 6s hatdridejdt.

11. Min6s6gi, mennyis6gi kifogdsok

11.1. A Vevo a Ptk. 6s jelen szerzi3des rendelkez6sivel dsszhangban min6s6gi kifog6st nytjthat
be a jelen szerz6d6s alapjan szrillitott term6kek vonatkoz6siiban, amennyiben az

rendeltetdsszeni haszniilat, illetve el6ir6sok szerinti tifuolis mellett meghib6sodik.

11.2. A Vev<i mennyis6gi kifog6st nyrijthat be a jelen szerzrid6s alapjfn szillitott term6kek
vonatkozAsaban, melyet ..Mennyis6gi kifogris jegyz6kdnyw"-5qn r5*r1,.
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11.3. A j6tellisi igdny6t ,.Min6s6gi kifogris jegyz<iktinyv"-ben rdgziti 6s az Elad6 r6sz6re

megkiildi. A ,,Mintisdgi kifog6s jegyz6kdnyv" minimAlisan az alibbi adatokat

tartalmazza'.

- a szeru6dds szirna (beszerz6s azonosit6);

- a reklamiilt termdk azonosit6 adatai;

- j6trillisiid6szak hatri,rnapjai;

- a kifogiisolt term6k etv6telt kdvet6 t6rol6s6ra, kezel6sdre vonatkoz6 adatok (a
felhaszn6l6 szervezet dltali 6tv6tel id<ipontja" tdrol6si k6riilm6nyek leiriisa

tdrolds idotartam4 haszniilatbavdtel id6ponda);

- a kifogris trirgya (a hibris mtkrtd6s, megadott paramdterekt6l val6 eltdrds, a
termdk 6llapotriban bekdvetkezett v6ltoziis leir6sa, a keletkezds id6pontj6ra,
krirtilmdnyeire vonatkoz6 informrici6k, nyilatkozat a rendeltetdsszerij
alkalmaziisr6l, ekiirris szerinti tfuolesi feltdtelek6l):

- a kifogiis rendez6sdre tett javaslat, elvririis (csere, javitiis, a term6k 6ftekdnek

kifizetdse).

1 1.4. Elad6 a ,.Minos6gi kifogas jegyz6kdn)ry" vagy ,,Mennyis6gi kifog6s jegyz6kcinyv"

kdzhezvetelltil sziimitott 5 munkanapon beltil k6teles felverLni a kapcsolatot a Vevovel,

aki int6zkedik ds lehetrivd teszi a meghibiisodott, vagy mennyisdgileg kifogrisolt termdk

miiszaki szemldjdt. A kivizsgrikis sor6n a Vev6 drdekeit a HM vGH KMBBI k6pviseli.

11.5. A bejelentett minosdgi, vagy mermyisdgi kifog6s kivizsgrilasa a HM VGH KMBBI, a

MH LK, illetve azok k6pvisel6i, valamint az Elado egyiittes reszv6tel6vel tdrt6nik,
melynek eredmdnydt ..Vizsg6lati jegyz5k6nyv"-ben, vagy ,,Mennyis6gi kifog6s
jegyz<ikdnyv' -ben rcigzitik, melyet ajelenlev6k akiirrisukkal hitelesitenek.

11.6. A .,Vizsgdlati jegyzokrinlv" vagy ..Mennyisdgi kifogris jegyz6k6nyv" 4 p6ld6Lnyban, a

szok:isos jegyzrik<inyvi kell6keken tul, az akibbi tartalommal k6sziil:

- Jelen szerzod6s szima;

- a jegyzcikdnyv nyilvilntartiisi szdma;

- a kifogris t rgyit k5pezo termdk azonosit6 adatai;

- a vizsgiilati m6dszer;

- aj6tdtkisi ds szavatossdgi idoszak hatrlmapjail

- ajegyzokdnyvbenrdgzitetttdnyekvizsgiilarinakeredmdnyei;
- a vizsgiilat sorrfur felt6rt tov6bbi inform6ci6k;

- a kifogris min6sit6se, megalapozottsrlgrinak. alaptalansiigiinak meghatiirozisa;

- a kifogris rendez6s6re tett javaslat.

11.7. A benyrijtott kitbgris kivizsgrikisa, a meghibrisod6s elhri.ritrisa - a meghibiisodris jelleg6t6l
fiiggoen - tdrtenhet az izemelteto szervezet, illetve Elad6 telephely6n. Jogos kifog6s
eset6n a j6tAll6si igdny kivizsgrikisdhoz, a meghibrisodrls megsziintet6s6hez kapcsol6d6
sziillitih szervezdse 6s kdltsdgei Elad6t terhelik.

11.8. Elad6 a jogosnak elismert kifogdsok eset6ben kdteles azoknak a kifogrisra vonatkoz6
jegyz6kdnyvben foglaltak szerinti rendez6s6t az annak keltdt<il sziimitott 5 munkanapon
beliil megkezdeni, 6s azt azok megsziintet6s6ig folyamatosan v6gezni.

1 1.9. A bejelentett minosdgi kifogris kivizsgrikisrlt k6vetiien ,.Vizsgrilati jegyz6k6nyv"-ben
megalapozatlannak minositen miniisdgi kifogds esetdben. Elad6 - u f(ferilorD>..
kivizsgdlisrival kapcsolatba.n addig felmeriilt - igazolt k6ltsegeit a fd.ltsdgvisel<i 

'Lr\
megteriti. /rJ /,. ?\
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12. Vis maior

12.1 . Vis maior esem6nyek

Az al6bbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akaratrln kiviil rlll6 egyik f6lnek sem

felr6hat6 kdriilmenyekkdnt mentesitik a Feleket jelen szerzid6s alapjan terhel6
kdtelmeik teljesitdse al6l, felt6ve, hogy ezen k6riilmdnyek a jelen szerz6d6s al6iras6t
kdvet6en jdnnek l6tre, illetve a jelen szerz6dds aliirisitt megel<iz6en j 6ttek l6tre, 6m
krive&ezm6nyeik - melyek grltoljak vagy k6sleltetik a szeruldds teljesitdsdt - az emlitett
id6pontban m6g nem voltak el6re 16that6k, igy kiil6n6sen:

a. term6szeti katasZr6frik (vill6mcsapds, ftildrengds.
hasonl6k);

b. tiiz, robbanris, j6rvany;

rirviz, hurrikdn 6s

c. radioaktiv sug:irzis, sugrirszennyezod6s;
d. h6boru vagy mris konfliktusok, megsz6llas ellenbdges cselekm6nyek,

mozg6silis, rekvir6liis vagy embarg6;
e. felkel6s, forradalom, lazad6s, katonai

6s terrorcselekmdnyek;
f. zendiil6s, rendzavar6s, zavargiisok.

12.2. Vis maior esem6nyek kihatrisai

vagy egydb rillatncsiny, polgrirh6boru

Annak 6rdek6ben, hogy brirmely vis major esem6ny a dsszhangban a
legyen, a jelenszerz6ddses kdtelmek teljesitdsdt akad6lyoz6 t6nyez5k6nt felho

szerz6dds teljesit6sdben akadrilyozott f6lnek ir6sban trij kell a mrisik felet a
fenti kiildnleges k<iriilm6nyek bekdvetkeztdr6l . Ezt a tijtk indokolatlan
kdsedelem ndlkiil kell meglenni azt kdvet6en, hogy az illet6 F6l felismerte a

kdtelmek teljesitdse al6l mentesit6 indokk6nt felhozhat6 felmeriilt6t. A
is, amennyibenfenti 6rtesit6sben meg kell jeldlni a teljesitds v6rhat6 k6sedelmi

ez felmerhet6 az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesUl6s indoka megszrinik, rigy enol a tenfftil a mrisik Felet is

6rtesiteni kell (irrisban is), tovdbb6 lehet6s6g szerint arr6l is tij$<oztatni kell. hogy a

mentesiil6s indok6t jelent6 kiildnleges kdriilm6nyek miatt k6seftlmes int6zked6seket

mikor foganatositjak.

13. Szerz6d6s mridosit{sa, megsziintet6se

13.1. A Szerzodds feltdteleit a Felek a Kbt. 141. $-a szerint a beszefzdsi eljrinisi rendnek

megfelelSen irasban m6dosithatj6k.

13.2. A Felek iriisban. kdzdsen alAirt okiratban rendelkeznek a szerf<idds megsz[inds6vel

mighatrirozott megsziin6si id6pontig m6g fennrill6 6s teljesitend6 fdadatair6l.

14. Kapcsolattartis

14.1. Kapcsolattart6k a Vev6 ftszdrol:

A sz.erz6d6ssel kapcsolatos jognllatkozgtok t6tel6re jogosult:
N6v:

E-mail:

181

okiratban



Telefonsz6m:

Yev6 iigyint6z6je:
N6v:
E-mail:
Telefonsz6m:

Vevr6 k6pvisel6je a kilizet6ssel kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:
Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonsz6m:

Vev6 k6pvisel6je a szakmai teljesitessel k pcsolatos k6rd6sekben' valamint Vev6

teljesit6sigazolisra jogosult k6pvisel6je:
N6v:
Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonszim:

Vev6 k6pviset6je a min6s6gbiztositissal kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:
Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonsz6m:

14.2. Kapcsolattart6k a Vev<i rdszdr6l:

N6v:
Beoszt6s:
E-mail:
Telefonsz6m:

N6v:
Beosaas:
E-mail:
Telefonszim:

14.3. A szerzod<i Felek rdgzitik, hogy egym6s kdzdtt minden nyilatkozatot vagy egy6b

6rtesitdst iriisban, sztiksdg szerint t6rtivev6nyes lev6lben, e-mailben vagy telefax ftjdn
kell megkiildeni, amely akkor tekinthet6 szab6lyszenin ek, ha azl a kapcsolattart6
szemdlyek r6sz6re k6zbesitettdk. Az drtesitds akkor viilik hatrilyossr! amikor azt a cimzell
igazoltan 6wette.

14.4. Az e-mail vagy telefax ridrin ttirt6n6 kdzbesit6s esetdn a nyilatkozat vagy 6rtesit6s akkor
vrilik joghatdlyoss6, amikor a cin;rzetl azt igazoltan kezhez velle: arr6l automatikus vagy
kifejezett visszaigazokis 6rkezett.

14.5. Siirg6s esetben sz6beli kapcsolattartiisi m6d is megengedett, amennyiben
munkanapon beliil a 14.3. pontban meghatrirozott m6don is megktilddsre
hirinyrlban a nyilatkozat a hatii,ridri eltettdt kdvet6en hatiilytalann6 v6lik.

az drtesitds 1

/,:
j
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14.6. A tdrtivev6nyes aj6nlott postai kiildem6nyt a k6zbesit6s megkis6rldsdnek napjan
k6zbesiteftnek kell tekinteni, ha a cimzett az iLtvdlelt megtagadta. Ha a k6zbesitds azdrt
volt eredm6nytelen, mert a cimzett az iratot nem vette rit (az a f-elad6hoz nem kereste
jelzdssel 6rkezett vissza), az iratot - az elle*ezo bizonyitas6ig - a postai k6zbesitds
mrisodik megkisdrl6senek napjrit kdvet6 ritiidik munkanapon kell kdzbesitettnek tekinteni.

14.7. A szerz6dd Felek megrlllapodnak, hogy a fent megieldlt kapcsolattart6k, a Vev6 nevdben
utasitiisra jogosultak ds a teljesitdsigazol6 szem6ly6ben vagy adataiban t6rtdnt v6ltozisr6l
a mrisik felet haladdkralanul 6rtesitik. A kapcsolattart6k, a Vevri nevdben utasitAsra
jogosultak 6s a teljesitdsigazol6 szemdlydnek vagy adatainak vriltoziisa nem min<isiil a
szerz6d6s m6dositrisrinak.

14.8. A szea6d<i Felek meg6llapodnak abban, hogy kizir6lag a jelen szerz6dds 15.2. - 15.6.
pontjaiban meghatiirozottak szerint megtett szerz6d6si nyilatkozatokhoz fiizodhetnek
joghatrisok.

15. Titoktartds

15.1. A Felek a jelen szerzod6ssel, illetve az annak sorrin telj
kapcsolatosan k<ilcsrindsen kijelentik, hogy a teljesit6s soriin tudor
informiici6t 6s adatot bizalmasan kezelnek 6s meg6riznek, ezeket
irisbeli hozzrijrfu'uLlsa hianyriban nem hozzii'k nyilvrlnossiigra vagl
szem6ly tudomiisrfua. Elad6 a bifiokaba keriilt i
szerz6ddsben meghatiirozott feladatok teljesit6se drdekdben
kijelenti, hogy a jelen szerzrid6s szerinti titoktart6si kdte
valamint a teljesit6sbe bevont kdzremrikt d<ikkel is
betartesidrt 6s betartatasridrt is felel6ss6g terheli.

m6sik f6l elozetes,
llet6ktelen harmadik
kizitr6lag a jelen

fel. EIad6
alkalmazottaival,

betartatja azzal. e rendelkezdsek

(siten szolgdltatdssal

{risukra .lutott minden

15.2. A szeruod6 Felek rrigzitik, hogy a titoktart6si rendelkezdsek megszegdse esetdn a Vev6
jogosult ajelen szerz6dest6l azonnali hatrillyal elillni, illetve azt felpondani.

15.3. Elad6 vrillalja, hogy az inform6ci6s dnrendelkezdsi jogr6l 6s az informrici6szabadsrigr6l
sz6l6 201 l. 6vi CXII. tdrtlny 27. $ (3)-(3a) bekezddseire figyeleminel iizleti titok cimen
nem tagadja meg a tijdkoztatrist a jelen szerz6d6s l6nyeges tartalmrir6l. Elad6 a jelen
szerz6d6s alAirAsiwal tudomiisul veszi, hogy nem min6siil tizleti titoknak az az adal,
amelynek megismerds6t, vagy nyilvii.noss Agra hozatalii tcirvdny kciz6rdekbSl elrendeli.

16. Horizontilis vdllalisok

16.1. A kdmyezeti 1'enntarthat6s6g biztositrisa 6rdekdben az Elad6nak specidlis horizont6lis
vrillalisokat kell teljesitenie az aliibbiak szerint:

-- a kcimyezeti elemek kimdl6se, takar6kos haszniilata;

- a hulladekkeletkez6s csdkkentdse;
-- a fajlagos vizfelhaszniilas6t cs6kkenti;
-- a faj lagos energiafelhaszndlAsdt csdkkenti;
-- rij rapapir has zniiata az irodai munkiik soriin
-- az elorlllitott anyagok tjrafelhaszn6lt papiron keriilnek

kinyomtaliisra:
-- az elektronikus kommunikiici6 el6tdrbe helyez6se a papiralhpfi helyett;

- a munkafolyamatok kdmyezetre gyakorolt hatrisrinak folyamatos fi1

kdtoldalas formriban

6rtdkel6se;
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-- a k6myezeti megfelel6s6g folyamatos fejleszt6se;
-- a kdmyezettudatos magatartiis fenntartiisa mind a munkavrillal6k, mind a

szolg6ltatdsban partnerk6nt r6sztvevrik eset6ben.

16.2. A hoizontirlis szempontok betartdsrit a szerz6d6ses kapcsolat (eljes) id6tartama alatt az
Vev<i fo lyamatosan szem6lyesen ellen6rzi.

16.3. Amennyiben Elad6 nem teljesiti a kdtelezettsegeket, legfeljebb 3 alkalommal felsz6litja a
Vev6 a teljesitdsre. Amennyiben ezt kdvet<ien sem teljesiti a horizontrilis szempontokat,
akkor felmondd,ssaVelillissal 6lhet a Vev<i.

17. Zird rendelkez6sek

17.1. Elad6 kdtelezi mag6t ana, hogy jelen szerz<idds teljesit6se sor6n nev6ben 6s

alvrillalkoz6ja nev6ben sem jrir el a Kbt. 25. $-ban foglalt <isszef6rhetetlensdgi
szab6lyokba iitlilzo szemily.

17 .2. Elad6 a 35512()11. (XII.30.) Korm. rendelet alapjrln elismeri a Kormrinyzati Ellen6rzdsi
Hivatal jogosultsAg t a szerzbddssel 6s a teljesitdssel kapcsolatos kikdtdsek ellen6rzdsdre
mind sajdt maga, mind alv6llalkoz6i vonatkozisriban.

17.3. Elad6 elismeri, hogy az Allami Szrimvev<isz6k a 2011. 6vi LXVI. tdrvdny 5. $ (5)
bekezd6se alapjrin vizsg6lhatja az illamhinlarlAs alrendszereib6l finanszirozott
beszerz6seket d.s az iilamhaztartfls alrendszereinek vagyoniit 6rint6 szerz6d6seket a

Vev6n6l (vagyonkezel6ndl), a Vev6 (vagyonkezel<i) nev6ben vagy k6pviselet6ben eljar6
term6szetes szem6lyn6l 6s jogi szem6lyn6l, valamint azokrfitl a szerzod6 feleknel, akik,
illetve amelyek a szerzodls teljesit6s6drt felel6sek, tovilbbii a szerz6d6s teljesitds6ben
kdzremrik6d<i valamennyi gazd6lkod6 szervezetn6l.

17.4. Jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a Felek jogviszony6ra irdnyad6
jogszabrilyok, igy kiildn6sen, de nem kizrir6lagosan a Kbt., Ptk., az iilamhia1arrdsr6l
sz6l6 2011. dvi CXCV. tdrvdny, valamint a vdgrehajtisrira kiadott 368/201 1. (XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkez6sei az irinyad6k.

17.5. A Felek a szerz6d6ssel kapcsolatos esetleges vitris iigyeiket tdrekednek targyalasos riton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredm6n)Te, akkor a jogvita peres fton tdrt6n5
eldcint6s6re a Polgriri Perrendtartdsr6l sz6l6 1952. 6vi III. tdrv6ny szerinti bir6s6g
illet6kess6g6t ismerik el.

17.6. A Honv6delmi Minisztdrium 6s a Magyar Honv6ds6g alirendeltjein6l bek6vetkez6
szervezeti viiltozasok miatt a jelen szerz6d6s alanyai - tovflbbi az abban szerepl6 egy6b
szervezetek jogut6d szervezetei kdtelesek 6sjogosultak a szerz6d6s szerint eljdmi.

17 .7 . AKbt. 136. $ (l ) bekezd6se alapjan:
Szerz6do Felek meg6llapodnak, hogy a Yillalkozo nem fizethet, illetve szrirnolhat el a
szerz6d6s teljesit6sdvel 6sszefliggdsben olyan k<ilts6geket, amelyek a Kbt. 62. g (1)
bekezd6s k) pont ka)-kb) alponda szerinti felteteleknek nem megfelel6 t6rsasilg
tekintetdben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajr{nlattevo ad6kdteles jdvedelm6nek
cs<ikkent6sere alkalmasak;
Szerz6do Felek megiillapodnak tovribbri, hogy a Vrillalkoz6
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megrendel<i

a szerz6dds telj
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teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyletekrol a Megrendel<it haladdktalanul
6rtesiti.

17.8. Szerzod6 Felek kijelentik, hogy tudomiisuk van an6l, hogy a Megrendeki jogosult
felmondani a szerz<iddst , vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzod6st6l elillhat a

Kbt. 143. $ (l) bekezd6sdben foglalt esetekben is. Tovribbri kijelentik, hogy tudomrisuk
van arr6l is, hogy a Megrendeki k<iteles felmondani a szerz6dest vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - att6l el6llni a Kbt. 143. $ (2)-(3) bekezddsdben foglalt esetekben.

17.9. Elad6 semmilyen kdrt6ritdsre nem tart igdnl,t a Magyar Honv6ds6g bels6 strukturdjrinak
esetleges v6ltozrisriLb6l ad6d6, a szerz6d6s 6rvdnyess6gi ideje alatt a feladat v6grehajtrisi
kdriilm6nyeinek m6dosuliisa miatt.

17.10. Mell6kletek:

A jelen szerzod6s elviilasZhatatlan mell6kletdt k6pezi:
1. sziimri melldklet - Mriszaki k6vetelmdny
2. sz{nfi melldklet - Term6kkodifikdci6s z6rad6k
3. szrirnrl mell6klet -,.Felajrinkis HM VGH KMBBI iitvdtelre'i formanyomtatviiny
4. szirnt mell6klet - Megfelel<is6gi Igazolis
5. szdmri mell6klet - Atkithat6srigi nyilatkozat

17.11. A jelen szerzrid6s egyiitt drtelmezendri a szerz6ddskdtdst ."gjupor6 krizbeszerz6si
dokumentumokkal m6g akkor is, ha ezen iratok nem kertilnek a szer[6d6shez csatoliisra.

17.12. Jelen szerz6d6s ... szdmozott oldalt tartalmaz, 6s ndgy 14) efymrissal sz6 szerint
megegyez6 p6ldrinyban k6sziilt, melyb6l hrirom (3) peld6ny Vefot. egy ( I ) pdldrlny
Elad6t illeti meg. 

i

17.13. A jelen szerzriddst a Felek elolvasris ds 6rtelmez6s utiln, mint al{aratukkal mindenben
megegyezot i4ik al6. A szerz6d6sben szerepl6 felteteleket Verd 6s Elad6 ismeri 6s

elfogadja.

Budapest, 2016.

A Vev6 riszdrdl: Az Eladd rdszirdl:

Nagy Attila ezredes
MH Anyagelkit6 Raktrirbriais

parancsnok
ph.

ph.
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I . szdmri mell6klet a nyt. sz6mf Adtisvdteli szerz<id6shez

MUSZAKI KOVETELMET\rY

NYILT RENDSZERT BOVARFELSZERELES BESZERZfSE

t. Altaldnos kdvetelm6nyek

A beszerz6sre tewezett btv6rfelszerel6sek legzenek alkalmasak:

o Honv6delmi Katasar6fav6delmi Rendszer miikiidtet6se kdvetkezt6ben felmeriil6 viz
alatti 6s egydb bfvilr feladatok vdgrehajtrisrira;

. a katonai szervezetekn6l b6keiddszakban jelentkezti kik6pz6si feladatok

v6grehajt6sara;
o a vasiti. k<izuti. vizi ds ldgi sz6llitrisra a hazai 6s nemzetktizi el6irrisoknak

megfelel6en;
o a meri.ildsi feladatok marad6ktalan v6grehajtrisrira a k6zdp-eur6pai ds a mediterriin ds

forr6 dgcivi meteorol6giai viszonyok k6zdtt, az 6v- 6s napszakt6l fiiggetleniil;

II. Alta16nos miiszaki, technikai kiivetelm6nyek

A buviirfelszerel6sek biaons6gosan i.izemeltethet6ek legyenek 2 0C 6s 40 0C

vizhom6rs6kletek k6zdtt.

A buvilrfelszerel6sek eredeti csomagoliisukban bizlonsrigosan tarolhat6ak legyenek -30
o6 

65 +70 0C kdmyezeti h<im6rsekletek kdz6tt.

A briviirfelszerel6sek egyenkdnt egy komplett rendszert k6pezzenek.

Nyilt rendszerii kdnnyii bivdrfelszerelis (Driiger PSS DIVE tipusi brtvdrfelsTerelis
vagt aual egtenirtdkii):

1. ) Egr k6szlet 6sszet6tele:

1.1. ) Siiritett leveg<is ldgpalackok
1.1.1 Leveg<i palack (2 db)
1.1.2 PONI palack (kiegyenlito t6rfogat tartalmazzs; I d[)

1.2.) Nyomriscsdkkento
1.2.1 Els6 l6pcsri (1 db)
1.2.2 It4risodik ldpcs6 (2 db)

1.3. ) Kiegyenlit6 tdrfogat (ldb)

1,4. ) Briv6mrha
1.4.1 Vizes neopr6n ruha (l db)
1.4.2 Z rt bfvdrruha (1 db)

1.5. ) BrivdLrmaszk

1.5.1 Hagyom6nyos buv6rmaszk (1 db)
1.5.2 Teljes buvrirmaszk (l db)

1.6. ) Ldgzricso (1 db)

1.7. ) Bivdrkds (l db)

1.8. ) Uszonyok
1.8.1 Zrirt (papucsos) uszony (l prir)
1.8.2 Nyitott uszony (1 piir)
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1.9. ) Hagyomiinyos 6lomdv stllyal (l db)

1.10. ) Konzol
1.10.1 Brivrirkomputer (1 db)
1.10.2 Nyomrismdr6 (l db)
1.10.3 M6lysdgm6r6 6ra (1 db)
l.lO.a r6jol6 (1 db)

1.11. ) Briv6r6ra (l db)

1.12. ) Briv6rl6mpa
1.12.1 K6zepes teljesitm6nyii brivrirlempa (l db)
1.12.2 Villog6 f6ny (combi flash) (1 db)

r.13. ) Dek6b6ja (1 db)

1.14. ) Szersz6mos 6s javit6kdszlet (1 klt.)

1.15. ) Brivar kommunik6ci6s eszkdz6k
1.15.1 Viz alatti kommunik6ci6s kdszlet (1 db)

2. ) Kiivetelm6nyek:

2.1. ) Srffritett levegds l6gpalackok

2.1.1 Leveg6palack

Anyaga: olyan f6mdtvdzet mely ellendll a savas es6nek

k6myezetnek, galv arizitlt.

Urtartalma: max. 7,0 literes palack dsszedpithet6 h6ttAm I

ell6wa.

tizemi nyomfs: 300 bar

Ttltdlt6s, vagy trilheviil6s eset6n ne robbanjon minimum 800

A palackcsap tegye lehetSv6 a DIN-es csatlakozist.

A palackcsap als6 elhelyezked6sti (fen6k fel<il) legyen.

Sirly: max. 10,0 kg.

Palack szine: matt fekete.

A kiils6 feliilete legyen ell6tva csriszdsgritl6 bevonattal, ill
mely csdkkenti a kiils6 fizikai s6riil6seket.

Elettartama: minimum 30 dv.

Felszerelts6ge:

o palackh6l6;
o leveheto gumitalp;
. rezerves palackszelep, amely DIN-es csatlakoziisi

valamint a szelep bfvrlrcs6vel ell6tott;
. a h6tt imla biaositsa a mono 6s a dupla l6gpalack rdgzlt6s6t;
o palack fogantyt.

A palackok egyiitt tissze6pitve 6s egymiist6l ffiggetlenilve is

legyenek.

ffve olyan bevonattal,

lehet6s6get biAosit,

:

2..' \',r,,inT,,rt'
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2.1.2 PONI (ment6) palack kdszlet

Anyaga: olyan fdmiitvtizet mely ellenrill a savas esonek ds a savas meriil6si
krimyezetnek, galv anizAlt.

U.tartalma: max. 2,0 literes palack nyom6scsdkkent5vel (els<i l6pcs6) 6s

nyomasm616vel.

Uzemi n1'omis: min. 200 bar

Triltdltds, vagy trilheviilds eset6n ne robbanjon minimum 500 bar nyomdsig.

A palackcsap tegye [ehet6v6 a DIN-477T1-es csatlakozilst.

A palackcsap als6 elhelyezkeddsrj (fendkfel6l) legyen.

Srily: 1 db palack max. 5,0 kg.

Szine: matt fekete.

A kiils<i feliilete legyen elliitva csrisziisgiitl6 bevonattal, illetve olyan bevonattal,

mely cs6kkenti a kiils6 fizikai sdriil6seket.

Palacktart6 a palacknak, amivel a rdgziteni lehet pl, a

kiegyenlit6t6rfogathozftaktikai mell6nyhez.

Biztositsa a brivrir 60 m-es m6lys6gb6l tdrt6n6 biaons6gos feljriveteldt l8 m/perc
feljriveteli sebess6g betart6srival.

Elettartama: minimum 10 6v szavatossAggal.

2.2. ) Nyomiscsiikkent6k

2.2.1 Els6 l6pcs6

Kombinrilt szerelhet6s6gri, kiegyensrilyozotr, fagymentes els6 l6pcs<i, amely
rendelkezik legalibb 4 k<izdpnyomrisf 6s 2 magasnyomrisri tciml<i csatlakoaatiisi
lehet<is6ggel.

Legyen biaonsiigosan haszniilhat6 2 oC --os vizh<im6rs6klett<il.

Leveg<i dtereszto k6pessdg legkevesebb 1500 liter/perc.

Feliilete ne legyen csillog6, illetve fdnyvisszavero tulajdonsiigri.

Anyaga a f6m alkatr6szek esetdben tit6n, a nem fdmek eset6ben magas ellen6ll6
kdpess6gr.i technopolymer; szine matt fekete.

Srilya ma'rimum 550 gramm.

Terhelhetosdg6t tekintve 300 bar nyomrisrl legyen. Az els6 l6pcs6 sriritett leveg<is

meriil6sre legyen alkalmas.

2.2.2 Mdsodik ldpcs6

Fagymentesek, amelyek biztonsiigosan hasmiilhat6ak 2 oC vizhom6rsdklett<il.

Levegri iitfolyrisa biztositson minimum 700 liter/perc mennyisdg[i leveg<it.

Rendelkezzenek drisit6 gombbal. A nyomiiscsdkkent6 siirftett leveg6s ds

',. ).

,..,\
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T<imege max. 380 gramm legyen.

A nyom6scsdkkent6 szervizelhet6s6ge gyorsan 6s egyszeriien, szersz6mok

ig6nybev6tele n6lkiil v6grehaj that6 legyen.

Az elsS 6s a masodik l6pcs6ket, valamint a nyomdsm6ro or6t 6sszekdt6 tdml6k
legyenek:

o a kdz6pnyomasf tdml6 eset6ben 30 bar;
. a magasnyomdsri tdml6 eset6ben 450 bar.

A tdml6k szine matt fekete, s mindk6t vdgiikdn legyenek trir6svddovel ell6tva.

2.3. ) Kieryenlitd t6rfogat

Anyaga: kiils6 feliilet6n minimum DENIER CORDURA 1000-es (vagy azzal

azonos min6s6gii anyag), bels6 feliilet6n legkevesebb DENIER NYLON 420 (vagy

azzal azonos min6s6gii anyag) A zsebekn6l 6s a v6ll r6smel CORDURA 1500-as
(vagy azzal azonos min6s6gii anyag) a zsebekn6l vizkiyezetri nyiliisokkal. a

v6llrdszn6l szivacsos tdm6ssel. A ment6mell6ny feliiletdn pkilhat6 gumi reszek

legyenek UV ellen6ll6ak (EPDM gumi).

Szine: matt fekete, mely nem tartalmaz semmilyen csillog6 f.[ul.t.t.

Emel6k6pess6g: min. 210 KN.

Urit6 szelepek s zitma 3 db.

,,D" ryiirfik: min. 6 db, f6mb6l (INOX).

A hevederzet iillithat6 legyen, illetve rendelkezzen has es mellprinttal is.

A csatok szikirds6ga a CORDURA 1000-es anyaghoz igazodjpn.

Stlya max. 5 kg.

Hdttrimla: merev hilttaml4 amely
k6thevederes fi gzitesdl.

Rendelkezzen 2 db eliils6 zsebbel.

biaositja a mono di dupla l6gpalackok

A kiegyenlit6 Grtogat a ,,p6ni (ment6)" palackkal egyiitt biztosits a az dnir116

levegriell6tris lehet6s6g6t.

A kiegyenlit6tdrfogat inll6tor gombja legyen be6pitve a miisodik l6pcstibe.

(ment6)"
mrisodik

2.4. ) Btvrirruhik
2.4.1 Vizes neopr6n ruha

Anyaga 5 mm-es vastagsAgt, retegezett (3 r6tegti), mindt6t oldalon kasirozott

neopr6n, mely varrott 6s ragasztott kidolgozasri, a l6bon Es a karon zipzimal.
Minden varrat legyen,,vakvarratos" eldolgozast.

Edlszinaz kivitehi legyen, el6l cipzirral, tdrdmegerosit6ssel,
kialakitassal.

Ktildn6ll6 fejk6rnzsa arcmandzsett6val rendelkezzen.

A ment6mell6ny ne lebegtet6s v ltozat(t legyen, de bia$itsa ,'poni
palack elhelyezhet6sdg6t; valamint a 1696 felszerel6si targJak ( taflal6k
l6pcs6, nyomrism6r6 6ra) elrejt6s6t az elakad6s vesz6ly6nek c$6kkentds6re.

-/),.

'. \) ;;,, 1,o."t

189



A ruhrihoz k6szletezzenek, egy el6l zipzitras mell6ny, amely 5 mm vastag mindkdt
oldalon kasirozott neopren alapanyagri, fekete szinti legyen, % hosszri kar 6s %
hosszri liibr6sszel, egybe6pitett kiirnzsiival rendelkezzen.

A ruhdhoz tafiozzon ritujjas kesztyTi 6s zipziiras neoprdn csizma. A kesayii tenydr

reszdn 6s az ujjhegyeken csfsz6smentes kevlirral, vagy azonos min6sdgii anyaggal

megerositett kivitelben kdsziilj6n, mely hosszabb idejii alkalmazhat6silgot biaosit
hasznril6ja szamara, csukl6ban legyen mandzsetta 6s t6p<izlras kialakitdsit.

A neopr6n csizma talprdsze legyen ell6tva meger<isitett cstisz6smentes feliilettel.

A neopr6n brlvrimrha teljes eg6sz6ben varrott 6s ragasztott kivitelben kdsziiljcin.

Szine matt fekete, ne legyen rajta csillog6, f6nyvisszavero feliilet.

2.4.2 Z rl brivrirmha

Antimagnetikus kivitelii, melegito ruhrival egyiitt, teljesen zirtra szerelhet6,

felfi-rvat6 6s leeresztti szelepekkel, illetve szaraz kesztyiivel, es sziraz fejvdd6vel
elliltott. A felfiivat6 szelep a bal felkaron legyen.

A kesayu 5 ujjas kivitehi legyen. A ruha karr6szein a kesztyii r6gzitdsdre gyrinis

rendszerfi mandzsettiival rendelkezzen.

A bfv6rmha tegye lehetriv6 a gyirti riltal ajrinlott birviirsisak csatlakoztatiisiinak

tehetos6g6t, amellyel hosszabb idejti, els<isorban ipari brivrir jellegii munk6k,

v6grehajtrisa vrilik lehet6v6. A savakkal, higokkal szemben legyen ellenrill6.

A koprisnak kitett tertileteken meger<isitett kivitehi legyen (V6llr6sz6n, lilbr6szen a

csizmilig, karrdszen, stb.). A nyakr6sz (neck seal) kialakitasa tegye lehet6v6 a s6riilt
gall6r gyors cserdj6t.

Anyaga EPDM/term6szetes 6s mestersdges gumi keverdke, melynek tdmege max.

1050 grlm2 +100 grlm2.

A van6sok vizmentesek legyenek, kiilso r6szen vulkanizrilt gumifed6ssel ell6tva.

A ruh6val egybe6pitett csizma legyen elliitva csrisz6smentesitett, nagy kopris

rill6s6gu talprdsszel.

A csuklya latex alapanyagri legyen, bels6 melegit6 csuklyiival egytu kdszletezz6k a

ruhiihoz.

A ruha szine matt fekete legyen, a vrillr6szen egy viz 6s giiziill6 antimagnetikus
zipzimal szerelve. A csuklya 6s a csizma a ruhrihoz hasonl6an fekete szinben
keriilj 6n leszallitrisra.

Az als6 ruhazat legyen rugalmas kdtdtt polidszter alapanyagri, j6 nedvsziv6 6s j6
h6szigetel6 kdpess6gget rendelkezzen.

A ruha javit6k6szlettel egyiitt keriiljdn leszrillit6sra.

2.5. ) Btvdrmaszk

2.5.1 Hagyom6nyos brivrirmaszk

A btv6rmaszk csak a szem ds az on lefed6s6re k6szitett kivitelben, amely kett6
elkiildnitett. cserelhet<i temperiilt lencsdvel rendelkezzen. A lencs6k ne legyenek
domboritottak a szem el<itti kiizponti tertileten (teljesen sik) de aa
kdvesse az arc formrij6t.

A maszk legyen hasznrllhat6 dioptri6s lencsdkkel is.

= .,'
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Biaositson min6l nagyobb perif6rikus ldtrist hasmril6j6nak. Legyen IIV sug6rzis
szlir6 hatrisri.

Szine fekete (a maszkpant is).

A maszk 6s a maszkprint szilikonb6l k6sztlj6n, melynek vastagsflga 1,5'2 mm

A print legyen cserdlhet6, a l6gz6cs6 rdgzithet6 legyen. Srilya max. 200 gramm;

bels6 t6rfogata krizepes legyen.

2.5.2 Teljesbirviirmaszk

Csutor6val is szerelhet6; az arc teljes feliilet6t lefed6; nagy temper6lt panorima
iivegfeliilettel ell6tott; amely rendelkezik kommunikrici6s csatlakoz6val, illetve
kommunik6ci6s lehet6s6ggel.

EPDM anyaga biztositson -20 oCt6l +40 oC-ig terjedo leveg6 h6m6rs6kleti
tartomiinyban, valamint szennyezett vizben val6 alkalmazhat6s6got, illetve legyen
hasmrilhat6 giizkeverdkes mertil6seknel is.

Legyen 5 ponton rdgzithet6. Kialakitis6t tekinwe a maszk sn]vnontja legyen mindl
kdzelebb a brivar arcflhoz; tegye lehet<ivd legkevesebb 2 db mdsodik ldpcso

egyidejii alkalmazrlsiit a maszkba 6pitve, illetve kommunikrici$s eszkdz hasznriLlatdt.

A maszkon beliil lehessen l6trehomi
kil6gz6ssel automatikusan vdgrehajthat6
be- 6s a kildlegzett leveg6.

trilnyomrist, a m zk viztelenit6se a

legyen. A maszkon eliil ne keveredjen a

Rendelkezzen be6pitett p6r6sodas g6tl6val. Antimagnetikus
matt fekete. A lencse cserdlhet6 legyen.

vitehi legyen. Szine

16gzithet6sdggel.

Hossza 30-35 cm, mig bels6 etmdrqe 20 mm. A hajlitisok le$lenek lekerekitettek,
ne legyenek rajta sarkos td,rdsek.

A csutora hypoallerg6n szilikonb6l k6sziiljdn, a l6gz6cs6 tdbb{ r6sze thermoplasztik
6s szilikon alapanyagu legyen.

2.7. ) Brivirk6s

Min. 14 cm pengehosszrisrigf, 6s 4,0 mm vastagsegt. rofsdamentes anyagbril

(titdn) kdsziilt, j6 6ltart6, j6l rdgzithet6 brivrirk6s, melynek fengdje rendelkezzen

2.6.) L6gz6cs6

Szelep n6lkiili, hullimtdr6vel elkitott. Rendelkezzen masLkhoz tdrten6 gyors

A markolat csriszdsmentes gumirozott mrianyag, mely k6nvblmes fogiist biaosit,
valamint LlV sugdrziis ellen6ll6. A markolat v6g6n legyen f6rh z6,r6kupak (hammer

cap).

zsin6rviig6val, fogazott feliilettel, 6s v6g6rdsszel'

csillogrismentes.

A tok rdgzit6se 2 pontos legyen. A k6s tokhoz val6 rdgzitpse fix ds biaositott'
ugyanakkor gyorsan kivehetti legyen.

A rdgzit6 hevederzet vdszon (gydngyv6szon), nigzitdse vilhnl csatos.

A tok ds a markolat fekete szinii, mig a k6s v6g6n elhelyetkedti f6m zrigi\5ffi
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2.8. ) Uszonyok

2.8.1 Zitrt (papucsos) tszony

ABC felszereldshez, meleg vagy v6dett vizti meriil6sekhez kdzepesen kem6ny, er6s

viiltozatban, fekete szinii kivitelben.

A hajt6feli.ilet (toll) mdretei:

Hossz: 37-42 cm.

Sz6lessdge: 20-25 cm.

Az uszony silya max. 0,8 kg.

Anyagiit tekintve 2-3 anyagri thermoplaszik iegyen.

Rendelkezzen merevito bordriftkal, vizelvezetii csatomdkkal, a sz6leken 2fu6 6llel.

A talpr6sz alatt be6pitett er6iltvitelt segit6 lemezzel.

A papucsr6sz anyaga thermoplaszikus, biaositja a szakaddsmentes le 6s felvdtelt.

2.8.2 Nyitott uszony

Krizepesen kem6ny, eros viiltozatrl, fekete szinri kivitelii uszony, amelynil a gyors

le- 6s feh'dtelt gumipantok biaositsiik, a gumipiintok az uszonyhoz antimagnetikus

csatokkal csatlakozzanak.

A hajt6feltilet (toll) m6retei:

Hossz: 3l -40 cm.

Sz6less6ge: 20-25 cm.

Az uszony srllya max. 1,0 kg.

Anyag6t tekintve 2-3 anyagt thermoplasaik legyen.

Rendelke;zen merevito bordrikkal, vizelvezeto csatomekkal, a szdleken zA16 6llel.

A talpresz alaft bedpitett er6iiwitelt segito lemezzel.

A papucsr6sz anyaga thermoplasztikus, biaositja a szakad6smentes le ds felv6telt.

2.9. ) Hagromrinyos tilomiiv

Az 6lomdv egy mozdulattal oldhat6 fekete miianyag csattal ell6tott kivitelii legyen.

Az 6v fekete anyaga DENIER CORDURA 1000-s (vagy azzal 111ggsgyg75

anyagmin6s6gii m6s anyag) legyen.

Az dv teljes hossza legyen 140-160 cm.

Rendelke:zen 4 db 6lomstoppal, illetve 6venk6nt legyen 20 kg 6lom (6 db 2 kg 6s 8

db I kg megosaiisban ).

2.10. ) Konzol

A konzol elemei:
o briviirkompuler (kdzre rdgzithetd vdltozatti is lehet);
o nyomiismdro 6ra;
. melysdgmdr6 6ral
. t6jol6.
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2.10.1 Brivrir komputer

Meriil6s tervez6sre, vizhofok. meriildsi m6lys6g, meriil6si id6, dekompresszi6s id6k
kijelzdsdre alkalmas dekompresszi6s komputer, mely szamitogdpre
csatlakoaathat6.

Rendelkezzen adatk6bellel ASB) 6s szoftverrel (a szofner legten alkolmas
mer lds lervez,lsre a szabadt dds mer listdl o gozkeverikes meriildsig, is alkolmas
gdzkeverdkes mertildsek vdgrehajtdsa sordn onnak paramdlerei mirisdre ls az
adat o k tdroldsdr a, e le mzi sd re ).

A briviirkomputer kar6ra formdjri legyen. A komputer rozsdamentes acel tokozattal
6s karc6l16 zafir tiveggel k6sziilj6n. A komputer fekete szijjal kerUljdn lesz6llitasra.

A kijelzri felbontiisa min. 80 x 80 pixel legyen.

A brivriLrkomputer legyen alkalmas leveg6A.{itro
s6svizi meriil6shez is.

A kijelz<i rendelkezzen szab6lyozhat6 h6ttdrviligitrissal kontraszftal, amely
biaositsa a meriilds kdzben a kijelzon l6v6 adatok olvashat6ak. A

a meriilds teljesh6tt6rvilagites automatikus, manuiilis szabiilyozhat6 legyen,
ideje alatti vikigitris beellitest is tegye lehet6vd.

A briviirkomputer iirame l kitiis6t
biaositsa, amely tegye lehet<ivd

egy hosszri dlettartamri U I rljratdltheto elem
brivrir tizemm6dban 25 6ra i.izemm6d ban 2

h6nap miikdddst egy feltdlt6ssel.

A briviirkompute r az izemid| meghosszabbitasa 6rdekdben ,.fd.lk.rr.n keszenl6ti
,.alv6" iizemm6ddal, amelyb<il max. I mrisodperc alatt lfgyen kdpes norm6l
iizemm6dra villtani. l

Minimum 220 mdter mdlys6gig alkalmazhat6 legyen.

A briviirkomputer az akibbi funkci6kkal rendelkezzen:
o Val6s idejri algoritmusok alkalmaziisa;
o Ism6tl6d6 meriil6sek tervezdse (dbb mertilds

kere sztiil);
nap. t<ibbnapon

a

a

a

Meri.ilds tervezo ,,no-decompression limif' (NDL, meddig nem kell a
feljdvetelhez dekompresszi6s id6);
2 giizkever6k kezel6se;
grizcser6l6s 6s giizmegszakitris funkci6;
riasztrisi funkci6k (akuszikus);

o 6tlagos mdlys6g ds id6zit<i visszaallithat6s6ga;
. Automatikus magass6griLllitris;

o Ldgzogia oxigdn koncentriici6ja kivrllasa6sa, 02 2l-99 %-ig;
o Az oxigdn parcidlis nyom6s maximumdnak berillfthat6s6ga max PO2

0,7 t6l - 1,6 -ig;
o CNS / OTU9 szimokls, automatikus magass6gkorrekc!6;
r Kieg6szito funkci6k: 3D irrinl'tii (lo beosztiis + lo pontosseg),

magassiigm6res, barometer, stopper, h<im6r<i, id6jfurs jelent6s,

magnetom6ter, fitness (l6pdsszdml6l6, sebessdg, el6getett kal6ria, stb.);
. Kompatibilisoxigdnanaliz6liishoz;

szabadtiid6s edes ds

egy
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2.10.2 Nyomrism6r6

A nyomrlsm6r6 6ra legyen alkalmas 400 bar nyom6s m6r6s6ig. Kijelz6je luminrll6
anyaggal bevont legyen, gyenge fdny mellett kiildn f6nyforras hasznrllata n6lkiil is
kdnnyen leolvashat6ak legyenek a nyomas6rtdkek, illetve megkiil<inbdztet6 m6don
legyen jelezve az 50 bar tartal|k leveg6 mennyis6g.

Szerkezete mechanikus, amely egy rozsdamentes acel hiz,ba 6pitett 6s gumirozott
burkolattal ell6tott. A lencse temperillt iivegb6l kdsziilj<in.

Rendelkezzen DIN rezerwel.

2.10.3 M6lysdgndr6 6ra

Szerkezete mechanikus, a kijelz6je lumin6l6 anyaggal bevont, amely lehet6vd teszi
a meriilds legmdlyebb pontjrin is a m6lys6g kdnnyri leolvashat6srigrit, klil<in
f6nyforrris hasznrilata ndlkiil is.

Az 6ra legyen rozsdamentes ac6l h{zba 6pitett, mely rendelkezik gumirozott
burkolattal.

A szerkezet lencs6je temper6lt iivegb6l k6sziilj6n.

Legyen alkalmas a meriil6s legm6lyebb pontj6nak, valamint az akturilis m6lysdgnek
a kijelz6sdre az al bbi pontoss6gi hatifuokon beliil:

o 3,0 - 6,0 m-ig +/-0,2m;
o 6,0 - 30,0 m-ig+l- 0,7m;
. a legnagyobb mertildsi m6lys6gben mar. 1,5 m.

2.10.4 Tajold

A trijol6 legyen rozsdamentes olajjal felt6ltdtt ac6l hiaba 6pitett, mely rendelkezik
gumirozott burkolattal, valamint a kijelz5 tivege temper6lt mrianyagb6l k6sziiljdn.

A kijelz6je lumin6l6 anyaggal bevont, amelyen a fokokat jeldki szrimok krinnyen
leolvashat6ak legyenek mind a t6jol6 tetej6n, mind a t,ijol6 oldalSn.

A uijol6 legyen 360o-ban beosztott, az iriny legyen 5 fokonk6nt j6l [6that6 m6don
megjelenitve.

A ktls<i fokbeosztiissal elkitott szelence forgathat6 legyen.

2.11. ) Brivrirdra

A brivar 6ra elektronikus mdlys6gm6r6vel rendelkezzen. A bitvrir6ra rozsdamentes
ac6l tokozattal 6s karc6ll6 tiveggel, valamint gravirozott gy6ri szirnmal ellitott als6
feddllel kdsziiljdn. A komputer fekete szijjal keriilj6n lesziillitrlsra.

A btvrir6ra 200 rn/20 bar-ig vizrill6 legyen.

A kijelz6 rendelkezzen er6s hrittdrvil6gitassal, amely biztositsa a meriilds kdzben a
kijelz6n l6v6 adatok k<innyen olvashat6ak.

A btvir6ra n alibbi funkci6kkal rendelkezzen:

o vizh<im6rsdkletm6r6s,
o M6lysdgm6r6s digitrilis kijelz6ssel 80 m-ig,
o Garantalt h6m6rs6klettartomiiny 10 - 40 C-ig a m6lys6gm6r6shez,
o Vizh6mdrsdklet m6rds felbontiisa: 0,1 C, Mdrdsi tartomri

;_

."o,t - -

{lr,.._,t.iii
t6l+40C.
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. Maxim6lis m6lys6g trirokls4
o A btvrirm6d automatikus bekapcsoliisa I m6teres vizm6lys6gben,
. Be6llithat6 marim6lis meriil6si m6lys6g riasztris,

. Felemelked6s riasztiis gyors feljut6s eset6n,

o Protokolladatok 4 meriil6snek (meriil6si id6, vizh<im6rs6klet 6s meriil6si
mdlys6g),

. Kdt id6z6n4
c Az oru 60 Gauss m6gnesess6g ellen v6dett,
. StoPPer6ra,
. D6tum, naptii,r, riaszLisok, 6breszt6.

2.12. ) Brivdrlimpa

2.12.1 Kozepes telj esitm6nyii brivarl6mpa

K6zi, halogdn izz6val mrikdd6 brivrirlimpa, akkumuLitoros kivitelben egy f6 brivrir

r6sz6re, amely k6nnyen 6s bizlons6gosan rdgzithet6 a hevederzethez.

A Limpa hazanak anyaga antimagnetikus kivitelii fem, vagl tdrhetetlen miianyag.

Szine fekete. A l6mpa iivege temperelt.

Tdlthet<i akkumul6torral rendelkezzen, amely biaositja a mih. 2,0 6ra folyamatos
iizemid6t, valamint legyen tiaemeltethet6 a beszerzdsre teryezett btvrirtechnikai
eszkdz legmdlyebb pontjrin is. Kapcsol6ja legyen 2 fokozatu (gyeng6bb, er6sebb).

A tdlt6si ideje max. 5 6ra.

Biztositson legakibb 700 Lumen f6nyerot. Legyen pozitiv uszokdpes.

Szivargyijt6val is tdlthet6 legyen.

Rendelkezzen biaonsrigi relesszel. a v6tlen leLvagy bekapcsolds

megakad6lyoziis6ra; valamint olyan biaonsdLgi szeleppel, amely a miikdd6s vagy a
t6[t6s kdzben esetleg keletkez6 ftilds hidrogdn giut levezeti, s ezzel

megakad ly ozza a ldmp6ban bekdvetkez6,,robbanast".

Legyen dupla ,,O" gyiini minden egyes

max. 1,7 kg (a felszinen).

2.12.2 Yillog,6 fdny (combi Jlash)

lehetsdges ,, i" pontn6l. Srilya

Csukl6prinual 6s miianyag karabinerrel elftltott, amely fix fdnyfonSsk6nt is
illetve ldthat6 tisztahaszndlhat6. Villog6 fdnyk6nt 24 ofitn 6t legyen

id<iben 1,5 km-es t6volsrigb6l. A klmpdban taliihari izz6

6riis haszn6lhat6s6got.

legal6bb 1500

Legyen iizemeltethet6 a brivrirtechnikai eszkdzzel v<{rehajthato meriilds

lefr6lyebb pontjrin is.

A liimpatestben legyen Iiilds gaz elnyel6s6re alkalmai abszorbdlo anyag.

megakadrilyozva a mr.iktid6s vagy tdlt6s kdzbeni robbanast.

Tdlthet6 aramforriissal 6s tdlt6vel rendelkezzen.

A burkolata miianyag, amelyen legyen legal6bb 1 db akasa6

2.13. ) Dek6btija

Anyaga mrianyag, szine narancssrirga. Alakja cs6 vagy krip.

{)f)5iq

195
'11 ',,r,r".,'".

Wr-



A b6jrihoz legyen csatlakoztathat6 50 m kiit6lzettel dek6ors6, amely f6kkel ds

szabadonfut6val ell tott. (A kntil dtmdrdje 2-3mm)

M6terenkent a b6jdt6l beoszt6sokkal rendelkezik.

A dek6szintek (3, 6, 9. 12, 15, 18) k[il6n szinnel jelzett.

A dek6b6ja trirol6 tokja a kiegyenlit6 mell6nyhez rcigzithet6 legyen.

2.14. ) Szerszdmos 6s javit6k6szlet

A teljes szervizellshez sziiks6ges szersz6mokat, t<imit6seket tartalmaz6 olyan
k6szlet, mely 6sszhangban van a v6srirolt briv6r eszkdzdk 6s felszereldsek tipusrival.

Tartalmiit tekintve legyen benne (minimum):
o kiiltinbriz6 szerszdmok a szti&.s6ges m6retekben;
. n) omiiscsdkkento javit6 kdszlet;
. tdmit6sek;
o neopr6n ragaszt6;
o gumiragasa6;
. menetes ziinal ellitott tartaldk karabinerek;
o szilikon zsir.

2.I5. ) Brivdr kommunikici6s eszkdziik

2.15.1 Yiz alatti kommunik6ci6s k6szlet

A viz alatti kommunikdci6s k6szlet vezet6k n6lkiili technol6gi6val biaositsa min:

2-5 fri briv6r kdzdtti dsszekdttet6st.

Az eszkoz. hat6uivolsriga min. 100 m legyen.

Legyen kdpes 300 Hz - 3000 Hz ktizcitti hang iitvitel6re.

Uzemi mdlysdge 6rje el a f6lig zdrt rendszeni felszerel6s maximiilis alkalmazrisi

m6lys6gdt.

Az eszkdz energia forrdsa akkumuldtor legyen, mely egy feltcilt6ssel biaositson
min. 3 6ra besz6lget6si idot. Az akkumuliitor a t6lto egys6ggel egyiitt a csomagoliisi
egysdgben keriiljrin elhelyez6sre.

Az eszkdz csatlakozathat6 legyen a jelen miiszaki kdvetelmdnyekben szerepl6

teljes btviirmaszkhoz.

III. Ery6bkiivetelm6nyek

0zembenntartisi adatszolgiltatisi zdrad6k teljesit6s6hez sziiks6ges adatok:

Ajrfurlattev6 vrillalja- a szerzodds teljesit6s6vel egyid6ben, az flltala szillitott termdke
vonatkoz6an a 89/2002.(HK.27) HM utasiuis szerinti adatok, dokumentiici6k megadris6t.

Az eszkiiziikkel eryiitt az alibbi okm6nyok keriiljenek itadisra (eszkiiz6nk6nt):

- A magyarorszlgi el<iirdsoknak ds jogszabrilyoknak val6 megfelel6s6get igazol6
dokumentum;

- Abres alkatr6sz katal6gus
nyomtatott formdban)

(l pld. e le hronikus .formdban, ds eszkbzdnhint I pld.

- Magyar nyelvri kezeldsi, karbantartiisi 6s tdroliisi utasitiis

formciban. ds eszk)zanlaint I pld. nyomtotott formdban)
- A briviir komputer kiert6kel<i szoftvere (2 pdldrinyban).

(1 ptd. e/{<tl'i'i,Ii;",x
1/; f,,,.).:.. il
i/

./, 
l /

. .\, Nd
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- Nyomdstart6 ed6nyek, m6r6eszk6zdk vonatkozrisiiban a hitelesit6sre,
bevizsg6l6sra, nyomiispr6biira vonatkoz6 jegyz6k<inyv;

- Az idoszaki bevizsgdlasok v6grehajtiisiihoz sziikseges technol6giai utasitris
magyar nyelven;

- 912001. (N.5.) GM rendelet szerinti okmiinyok;

A briv6rfelszerel6sekhez k6szitett kezel6si, karbantart6si 6s t6rolfsi utasitis maryar
nyelven tartalmazza az al6bbiakat:

- mriszaki leirrist 6s iizemeltet6si utasitrist;

- utasitiist a technikai kiszolg6kisok, a hibaelhri,riuisok 6s a kezelo riltal elv6gezhet6
kisjavitrisok v6grehajtris6ra;

- vasirti, k6ztti, vizi 6s l6gi szdllitdsi rendszabrilyokat;

- garanci6lis javitrisok rendj6t;

- trirol6siszabiilyokat;

- az eszkdz iizemeltetdse sor6n betartand6 biaonvigi a 10/2016.
(lV. 5.) NGM rendelet 22-24 $-ai szerint, valamint a 1 XCIII. tcirv6ny
42.$. b) pontja alapj6n megharirozott felszerel6sek

Az eszkdzrikkel egytitt keriiljenek leszillitasra az eszkdzdk
iizemeltet6sdhez el6irt fogy6, javit6 6s karbantart6 anyagok fivi
szdmolva) .

Az elektromos berendezdsek csatlakoz6i a Magyarorsz6gon kidpitett elektromos
hil6zzthoz 6talakitis ndlkiil csatlakoztathat6ak legyenek.

A mdrtieszkdzdk (nyomiis, mdlys6g
az Elad6 adja meg.

Csomagol6si k6vetelm6nyek:

stb. ) hitelesit6s6nek, nyomrispi6brij rlnak ci klu sidej 6t

A brivarfelszerel6s ds tartozdkai 2 fo iilal szillithat6 vizhatlan, pormentes ttlnyomrls
szabiiyz6 szeleppel ell6tott miianyag l6dakba (Pelicase) legyenek csomdgolva. melynek szine
feketel

A l6drik plomb6lhat6ak 6s ziirhat6ak legyenek;

A l6da mdlhr2ott rillapotban legyen rlsz6kdpes;

Minden lidin az aldbbi adatok magrar 6s angol nyelven keriiljenek feltiintet6sre:

o felszerelds megnevez6se;
o gy6rt6 iizem neve;
. term6k azonosit6 sz6.rnal

o gyrirtas 6ve;
r lddriban l6vo gyrirtmrinyok darabszama;
. lildiikon legyen kialakitott hely adatt6bla elhelyezdsdre min: 15 x 20 cm

Ery6b specifiluici6k a beszerz6si eljf ris lefolytatdsihoz:

Felk6szit6s:

Az Elad6 viillalja felszereldsenkdnt 2 fo btvriLr elm6leti felk6szit6s6t a brivifufelszereldsek

3 6ves biztons6gos
00 6rds mer ldssel

alkalmazrisrta, kezel6s6re, karbantart6srira 6s csapatszinten vdgrehajtand6 javitiisifua min.
(naponta 6 6ra) id6tartamban.

A felk6szit6s az Elad6 altal - a szerz6d6s v6gteljesit6si hatdrideje e[6tt
6sszerillitott, 6s a MH Logisaikai Kdzpont haditechnikai f<inrik (MH LK,

197



j6v6hagyott tematika alaplin, az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett id6pontban keriilj6n
levezet6sre, a szlllitand6 termdk szallitrisrit k<ivet5 t h6napon beliil.

A szrimla benyujtas6nak felt6tele a felk6szit6s megtartAsa.

Atr6teli kiivetelm6nyek:

A min6s6qi etv6teli feladatok szabALlvai

Az Elad6 csak a szerz6ddsnek 6s a mriszaki kdvetelmdnyeknek minden szempontb6l
megfelel6 term6ket aj6nlhat fel min6s6gi 6w6telre.

A nyilt rendszeni bil6rfelszerel6seknek 6s a tartoz6kaiknak gyrlri rijnak kell lenniiik.

A Magyar Honv6ds6g r6szdre, beszerz6sre tervezett eszk<iz<iknek ki kell eldgiteniiik a
fentiekben felsorolt mtiszaki kcivetelm6nyeket ds rendelkezniiik kell a Gyrirt6 6ltal kidllitott
megfelelcis6gi nyilatkozattal.

Az Elad6 a tervezet min6s6gi 6w6teli feladatok id6pontja el6tt minimum 30 nappal
ajrinlja fel a Nyilt rendszerii briviffielszerel6seket a HM VGH KMBBI r6sz6re ritv6telre a

,,Felaj6nlas HM VGH KMBBI iifvdtelre" formanyomtatv6nyon.

Az tveteli feladatokr6l helyszini jegyz<ikcin1.v k6sztil. A helyszini jegyz6kdnyvb6l az

dwdteli feladatokon r6szt vev<i szervezetek k6pvisel6i eredeti p6ldanyt kapnak. A megfelel6re
min6sitett term6kek eset6n, a HM VGH KMBBI k6pvisel6je kirillitja a Megfelel6sdgi
Igazolist. A Megfelel6s6gi Igazol6s a sziimla befogadrlsrinak felt6tele.

Amennyiben a szerzod6s a HM VGH KMBBI 6ltal vdgeztetett vizsgiilatok miatt nem
teljesiilhet a szerz6ddsben meghatiirozott szrillit6si hatriLrid<ire, abbal az esetben a HM VGH
KMBBI ezt irisban jelzi az Elad6 6s a HM Beszerz6si Hivatal fel6.

Az ritv6teli feladatokat az MH Logisztikai Kdzpont (a tov6bbiakban: MH LK)
kdpvisel6je, a HM VGH KMBBI kdpvisel6j6b6l rill6 bizotts6g hajtja v6gre az Elado
jelenl6t6ben. Az ritv6teli feladatok az Elad6 telephelydn, vagy a Teljesit6s szerinti telephelyen
keriilnek v6grehajtiisra.

A term6kek megfelelosdgdnek vizsgirlatd/. a mriszaki k6vetelmdnyek ekiir6sai alapjrin kell
v6grehajtani. A termdkek megfelel6ek, amennyiben a miiszaki kdvetelmdny el6irrisainak
megfeleltek. Nem vehet6 6t az a termdk, amely a miiszaki kdvetelm6nyeknek nem felelt meg.
A nemmegfelel<ire min6sitett term6kek esetdn k6vetendcl eljrirast a min6s6gellen6rzdst v6.gz6
bizotts g hatAr o zza me g.

Az Elad6 t6rit6smentesen biztositsa az 6,llNni min6s6gbiaositrlsi feladatok elvdgz6s6hez
sziiks6ges infrastrukt(rnit, a HM VGH KMBBI 6s az MH LK k6pviseldj6nek a vizsg6lat
helyszineire tdrtdn6 bel6p6s6t. Tovribbri biztositsa a vizsgiiathoz sziiks6ges azon
mdr6eszkdzciket, kollektiv 6s egy6ni v6doeszk<izriket, tartoz6kokat, felszereldseket,
tesztberendez6seket 6s egy6b fogy6anyagokat, melyeket a gyirtisellenifiz6s ds vdgellen6rzdsek
soriin a Gyilrt6 maga is haszniil, vagy amelyek a miiszaki kdvetelm6nyek ellen6rzdsdhez
sziiks69esek.

A min6sdgi iitvdtel sor6n a Vev<i t6ritdsmentesen biztositsa a bel6p6st, a sziiksdges
ellen6rz6si tev6kenys6g megszervez6s6t, 6s minden ahhoz sztiks6ges eszkdz 6s munkaer6t. A
min6s6gi riw6tel k6lts6geit az Elad6 viseli.

Az irtv6tel soriin a bizotts6g ellen<irzi a term6k tipusiit, teljess6gdt, 6ps6g6t, gyeftdsi
idej 6t, csomagol 6sit, 'az eloirt okmrinyok megl6t6t, az eszkdz mrikrid<ik6pess6g6t, stb. ,
ellen6rzi a kodifik6citrs adatszolg6ltat6s megl6t6t.

,1.."t,
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A
iitad6sra:

Nyilt rendszerii birvrirfelszerel6sekkel egyiitt az alibbi dokumentumok keriilnek

Gyrlrt6i megfelel6s6gi nyilatkozatok minden tetel vonatkozris6ban,

Term6kkodifik6ci6s adatszolg6ltatris teljesitdsdt igazol6 lev6l miisolata,

A magyarorszlgi el<iir6soknak 6s jogszab6lyoknak val6 megfelel6sdget igazol6
dokumentum.
Abriis alkatr6sz katal6gus (l pld. elektronikus formiiban, eb eszk6zdnkdnt 1 pld.
nyomtatott formiiban),
Magyar nyelvri kezel6si, karbantartrisi ds rirokisi utasit6s (1 pld. elektronikus
formiiban, 6s eszkdzdnk6nt 1 pld. nyomtatott form6ban),

A birvrir komputer ki6rt6kel6 szoftvere (2 p6lddnyban),

Nyom6start6 eddnyek, m6r6eszkdzdk vonatkozas6ban a hitelesitdsre,
bevizsg6kisr4 nyomdspr6brira vonatkoz6 jegyz6kdnyv,

Az id6szaki bevizsg6l6sok vdgrehajtasrihoz sziiks6ges technol6giai utasitiis
magyar nyelven,

- 9/2001. (IV.5.) GM rendelet szerinti okmrinyok.

Amennyiben a szrillitris sor6n b6rmilyen, a termdkek min6s6g6t
mertilt fel, a Megrendel6 min6s6gbiaositrisi kdpvisel<ije fenntartj
megvizsg6lja, 6s sziiks6g esetdn visszautasitsa a term6keket
termdkeket min6s6gellen6rz6skor milr megvizsg6lta 6s megfelel6nek

6ltal vdgrehajtott
rdgzitett j6t6lldsi

riltal v6gzend6

foly6sol6 probldma
azon jog6t, hogy

att6l, hogy a

eredm6nyei nem
felel6ss6gei 6s

6s v6gellen6rz6si

A HM VGH KMBBI k6pvisel5je
mentesitik az Elad6t a szerz<id6sben

kdtelezettsdgei al6l, bele6rlve az Elad6
vizsgdlatok v6$ehajtdsAt is.

vagy
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2. sz6mri melleklet a ...... ......... n1t. sz6mri Ad6svdteli szerzbd|shez

HONVEDELMI MINISZTf RIUM
BESZf,RZESI HTVATAL

TERMEKKODIFIKACIoS ZARADEK

(MINTA)

l) Az Elad6 kdtelezettsdget villal az ltala szillitott valamennyi term6k
azonositiis6hoz sziiks6ges adatok teljes kdni szolg6ltat6siira 6s amenayiben m6g nem
rendelkezik a c6gazonosit6shoz sziiks6ges NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati C6g K6ddal,
arrrak a Nemzeti Kodifik6ci6s Irodet6l tdrtdn6 megszerzds6re, valamint arra, hogy a szerzfidds
teljesitdse kdzben a c6g jog6llas6ban bekdvetkez6 bri,rmely viitozirs eset6n a
Term6kkodifik6ci6s Zfuaddkban (tovdbbiakban: Ziraddk) foglalt kdtelezetts6gek
jogfoiyonosak legyenek.

2) A NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati Cdg K6d (NCAGE k6d) a NATO
Kodifftrici6s Rendszerben a gyirtok, sz6llit6k, vrillalkoz6k illetve a kodifik6ci6s adatok
forriisainak azonosildsdt biaosit6 k6d, amelyet a c6g bejegyzdse szerinti orszdg Nemzeti
Kodifikrici6s Iroddja ad ki. Az NCAGE K6d kiadris6t a szerzod6 cdgnek kell kezdem6nyeznie.
Igdny6t a szerz5ddsben megadott el6rhet<is6geken jelezheti annak aldLir6sAt k<ivet<ien, a
szerz6d6sben meghatrirozott id5pontig.
Az igdnyl, k6r6sdre, az iitala megjelSlt e-mail cimre megkiildjiik az Adatbeviteli k6rd6ivet a

cdg vezet6si ds el6rhet6s6gi adatair6l. Y iiaszban az iglnylo (e-mail vagy fax form6j6ban)
megkiildi a kitoltdtt Adatbeviteli k6rd5ivet. A kitdltdtt Adatbeviteli k6rd6iv visszadrkez6se,
majd az abban szerepl6 adatok sz6mit6g6pes adatbrizisban tdrt6n6 r6gzit6se utriLn a
Kodifikici6s Iroda kiutalja az NCAGE K6dot ds enol tdjdkoztatja az igdnylSt. Az NCAGE
adatok bekeriilnek a NATO k<izponti kodifikSci6s adatbiuishba.
Az NCAGE K6d kiad6sa egyszeri eljitris. Az ig6nyl6 a kiadott NCAGE K6dot piaci
tev6kenys6g6ben szabadon felhasznrilhatja. Egy c6get egy NCAGE K6d azonosit, azonban a
cdg rinrill6 bejegyz6ssel bir6 lerinlvrillalata(i) is kdteles(ek) megszerezni az NCAGE K6dot,
amennyiben dn6ll6 szerz<id6st kritnek.

3) A Zirad6k vonatkoziisiiban adatszolgdltatiison egy term6k minden l6nyeges
tulajdons6g5t, mriszaki adatait taftalmaz6, annak azonositiis6hoz sziiks6ges mriszaki rajzok,
leiriisok 6s/vagy miiszaki dokumentiici6k 6tadds6t illetve a gyriLrt6s soriln alkalmazott
szabvdnyokra tdrtdno utaliist kell 6rteni, amelyek alapjin az adott term6k egy6rtelmrien
azonosithat6. Az adatszolgiitalis preferiilt formrija a Microsoft Excel adatt6bla elektronikus
form6ban. A file n6v: NCAGE(vagy az Elad6 neve) szerz6d6sazonosit6("/" karaktereket " "
karakterre cser6lve).x1s

A Gyrirt6 adatai:

Szerz6dds
szerinti

folyoszim

Szerz<id6s

szerinti
megnevez6s

Cikkszim (az a szim
amelyet a gy6rt6

azonositisra haszn6l)

NATO Rakt6ri
Szim (NSN), ha

ismert

Megjegyz6s/
R6szletes

megnevez6s
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Hazai gy rtAs eseten az adatszolgiiltatils rdszdl kipezi mdg a jellemz6 technikai adatok
cikksziimonk6nti bontiisban. Minimum adatok: m6ret, stily. szin, szlllithat6s6g, funkci6k.
j ellemz6 miikdd6si param6terek.

4) Sziiksdg esetdn a term6kek azonositiis6hoz szolg6ltatand6 adatokat a Nemzeti
Kodifik6ci6s Iroda a kdtend<i szerz6dds targyriban lefolytatand6 egyeztetdseken hatdrozza meg.

5) A kiilfttldi/nem magyar Elad6 tudomrisul veszi, hogy a jelen Ziraddkban
meghatrirozott brirmely term6kazonositiissal kapcsolatos k6rd6sben, ha a bejegyzdse szerinti
orsziig tagja a NATO Kodifik6ci6s Rendszert alkalmaz6 orszigok csoportjrinak, akkor az adott
orszdg Nemzeti Kodifikrici6s lrodija az illetdkes. Minden miis esetben a Magyar Nemzeti
Kodifik6ci6s lroda az illetdkes. A Magyarorszigon bejegyzett cdgek vonatkoz,is6ban a
Nemzeti Kodifikdci6s Iroda funkci6it a Honv6delmi Minisadrium Vddelemgazdasiigi Hivatal
illet6kes kodifikrici6s szervezeti eleme larja el. Jelen Zfuadekban meghatrlrozott
termdkazonositisi c6hi adatokat az Elad6 az illetdkes Nemzeti Kodifrk6ci6s Iroda r6szdre
szolgdltada.

6) Az Elad6 a jelen Zirad€kban meghatilrozott adatszolgfltatiisnak az iitala
alkalmazott alvrillalkoz6k rdszdr6l tdrt6no tetjesit6s66rt egyetemlegesen fefel.

7) A termdkazonositiisi c6hi adatszolgdltat6sra vonatkoz6 szerz6d6ses jogviszony
hat6lya alatt az Elad6 jogut6d n6lkiili megszrin6se esetdn v6llalja, hogl- az illet6kes Nemzeti
Kodifik6ci6s Iroda r6sz6re megadja az adatszolgltat6sban 6rintett alv[llalkoz6k c6gadatait
olyan m6lysdgben, hogy annak alapjan t6liik kdzvetlen szerz6ddses kapcsolatban a

termdkazonositiisi cdhi adatok beszerezhetok legyenek.

8) Abban az esetben, ha az Elad6 megsziindse jogut6ddal tit+6nik, lehetrivd teszi,
hogy az illetdkes Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda a jogut6ddal szemben v6itozatlan tartalommal
6rvdnyesiteni fudja a jelen Zriraddkban foglalt adatszolg6ltatiisi k6telezettsbgeket.

9) A hazai bejegyzdsii illetve olyan kiilftildi gyrirt6k, szillft6k. v6llalkoz6k amelyek
cdgbejegyz6se nem valamely NATO Kodifikrici6s Rendszert alkalmazo orszigban tdrtdnt, a
jelen szerz6d6sben, a szallitrisi felt6telek kcizdtt meghatiirozott id6rendben, a Magyar Nemzeti
Kodifik6ci6s Iroda r6sz6re teljesiti a termdkazonositiisi c6hi adatszolgiiltatiist.

l0)Az Elad6 v6llalja, hogy a jelen szerz6d6s drvdnyess6gi ideje alatt a szerz6d6s
t rgyitt kdpezo termdkeke vonatkoz6 6s a jelen Zitrad6k 2. pontjdban meghatarozott
tartalommal iiltala szolgiiltatott adatokban bekrivetkezett b6rmilyen r dltoziist a m6dositott
adatra vonatkoz6 tartalommal - a saj6t szervezetdn belUl bek<ivetke zetl vihozist k6veto 30
naptiiri napon beltil - megkiildi az illetdkes Nemzeti Kodifikdci6s Iroda rd[z6re.

1 I ) Amennyiben az Elad6 a jelen szerz6d6s targyrit kepezb brirmely termdke
vonatkoz6an a Magyar Nemzeti Kodifikrici6s lroda rdszdre miir szolgiiltalott a jelen Ziraddk 2.

pontjriban meghatiirozott termdkazonositdsi c6lu adatokat, ugy errcil ilisban 6rtesiti az

adatszolgiiltat6s igdnylojdt, megadva a rendelkezdsdre 6116 NSN-I, megieldlve, hogy az
adatokat mikor. milyen szerzod6shez kapcsol6d6an kiildte meg.

l2)Elad6 hozzilirul, hogy a jelen szerz<idds tergyet k6pez<i term6k(ek)
azonositiis6hoz ds a NATO Kereskedelmi ds Kormiinyzati Cdg K6d kiadiis6hoz riltala
szolg6ltatott adatok mris kormritryzati szervnek, illetve a NATO Kodifikrici6s R
iitadiisra keriilj enek.
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3. szdmt mell6klet a nyt. szrirnrl Ad6svdteli szerz6ddshez

FELAJANLAS HM VGH KMBBI ATV TOINT

Felkdrem a HM VGH KMBBI-t a ....................... ....... szim[
6s ................ . ta.gyu
szerz<iddsre elkdszitett, az alibbiakban meghatArozotl, term6k(ek) / szolg6ltatis(ok) 6w6tel6re.

Szerz6d6s t6tel
sorszima

Term6k / szolgiiltauis megnevezese Gy:irt6si szim Mennyis6g

Az iltv6tel kdrt idopontja: 20 . 6v. ................. h6 ........-n.

A fenti termdkek / szolgiiltatiisok az 6rv6nyes szal liuisi dokumentiici6, valamint a szabvrinyok

6s a szerz6d6s kdvetelmdnyeit kiel6gitik 6s min6s6gileg megfelelciek.

Mell6klet:

Kelt: ......................

(feljogositott aliir6sa)
Az atvercl egyeztetett id<ipontja:

Kelt: ..................................... 20

HM VGH KMBBI

20

Ph.

. ev. ...... h6........-n.
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4. sz6mir mell6klet a ....... -....... nfi. szrimir Adrisvdteli szerz6ddshez

1\
0()ir55=

'.]" ir,;6.1'"'



5. szimf melldklet a n1t. szrirnu Adasv6teli szerzod6shez

r\TYILATKOZAT

a nemzeti varyonrril szril6 2011.6vi CXCVI. tiirv6ny 6tl6that6 szeraezet fogalmira
vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfelelSs6g16l

Alulirott , mint a(z)
(sz6khely: cdgbejegyzdsre/aliririsra jogosult

k6pvisel6je, jelen okirat aLiirrisiival, ezennel biintet<ijogi feleloss6gem tudatilban

nyilatkozom

an6l, hogy a(z) (teljes ndv) ...................
sz6l6 2011. dvi CXCVI. tcirvdny 3.

szervezetnek min6siil, egyidejiileg
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

g ( I ) bekezd6s6nek 1. pontjalo atapj6n etl6that6
az azt alAtfunaszt6 dokumentumok miisolatrit

P. H.

cdgegyz6srel aliirasra j ogosult

'o 3. g 111 E tdndny alkalmazris6ban
l. dtlathat6 s:en'e:et:
a.f az illam- a kttlrsdgvetdsi szerv. a kttztestiilel a helyi dnkormifurlzat- a nemzetisdgi dnko.miinyzal a 6rsulis. az egyhazi

jogi szemdll. az ol)an gazdalkod6 szervczet. amelyben az 6llam vag) a hel)'i dnkormrnlzat kiil6n-kill6n vagy egyiift l00o/cos
rdszesedissel rendelkezik. a nemzetkiizi szervezet. a kijlliildi dllam. a kiilftildi hel)hatdsig. a kiilftildi 6llami vag] hel)'hat6sagi

szen 6s az Eur6pai Gazdasiigi 'ldrsdgrol sz6l6 meg6llapodtrsban rdszes iillam szabiillozoft piace.a bevezetett nvihdnosan
mIkttd6 rdszvdn)aarsas6g.

b) az olyut belfttldi vagy kiilfttldi jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazd6lkod6 szervezet. amely
megfelel a kiivetkez6 feltdtelcknek:

6a7{ rulajdonosi szerkezete. a p6nzmos6s ds a terrorizmus finanszi.ozisa megel6zdsdr6l ds megakadalyozisiir6l sz6l6
tdrvdn)' szerint meghatrfozott tdn)1eges tulajdonosa megismerhel6.

bb) M F;ur6pai Uni6 tagellamrban. az Eur6pai Cazdas,igi Tdrsdgr6l sz6l6 megdllapodiisban rdszes 6llamban. a Gazdas6gi
Egliittm[kddesi ds Fejlesztdsi Szervezet tagallameban vagy olyan 6llamban rendelkezik ad6illet6sEggel. amellyel
Magl arorszignak a ken6s ad6ztates elker0ldsdr6l sz6l6 eglezmenle var.

bcl nem min6siil a tdrsas6gi ad6r6l 6s az osaal6kad6r6l sz6l6 tdrvdny szerint meghaterozott ellen6rzott kiilfdldi tarsasiignak
bd) a gazd,Alkodo szervezctben kitzvetleniil vagy kdzvetetton tObb mint 25olcos tulajdonnal. befolyiissal vagy szavazati

joggaf bird jogi szemdly. jogi szemClyisdggel nem rendelkez6 gazddlkod6 szervczet tekintet6ben aba), bb) es bc) alpont
szerinti felt€relek fennellnak:

c/ az a civil szervezet 6s a vizitiirsulat. amely megfelel a kdvetke26 feltdteleknek:
cdl vezet6 tisztsdgvisel6i megismerhetriL
cDl a civil szervezel ds a vizitfusulal. valaminr ezek \ezeto tisasdgvisel6i nem etlerhat6 szenezetben nem rendelkeanek



Az 6tt6that6s6gi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vary azokat akitimaszt6
dokumentumok tz illamhiztartrisr6l szrili 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny 54iA. $-ban

meghat{rozottak alapjin

A nemzeti vagpnrdl sz6l6 2011. ivi CXCVL tdrvdny 3. $ (l ) bekezdisdnek l. pont b) alpontja
szerinti

mawar sazddlkodti szervezetek e se td b en

Alulirott, (n6v) mint a (c6gn6v)

k;p;i;"ilj;;yji;,k";;;, h"il; r,9#,ilill,'.;i;;;;;;;;;;ry;; ilt !11";#IlilBffiffi
szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazd6lkod6 szervezet, amely megfelel a
kdvetkez6 egyi.ittes felt6teleknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pdnzmosiis 6s a tenorizmus finansziro4iisa megel6z6s6r6l 6s

megakadiilyoziisrlr6l sz6l6 tdrv6ny szerint meghatiirozott tdnyleges tulajdonosa

megismerheto, amelyr6l az 1. oontban nyilatkozom, 6s

b) ad6illet5s6ge...........orszigbar[orsaigmegneveziseJtaliihal6rrp amely

I a meglfelelf o hih izan d6],
. az Eur6pai Uni6 tagrillama,
. az Eur6pai Gazdasrlgi T6rs6gr6l sz6l6 megdllapod6sban r6szes 6llam4
. a Gazdxlgi Egytittmiikdd6si 6s Fejleszt6si Szewezet tag6llafna-

o olyan rillam, amellyel Magyarorsz6gnak a kettos adozlalib elkerUldsdrol sz6l6

egyezm6nye van, 6s

c) nem min6siil trirsas6gi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996. eri LX)O(I' tdrvdny 4. $

1 1. pontja szerinti ellen6rz6tt kiilftildi uirsas6gnak, 6s

d) az riltalam k6pviselt szervezetben kdzvetleniil vagy kcizvetetteh tobb mint 25%-os

tulajdonnal, befolyrissal vagy szavazati joggal bir6 jogi szemdly; jogi szem6lyis6ggel

nem rendelkez6 gazddlkod6 szervezet tekintetdben az a), b) 6s c) alpont szerinti

leltdtelek fennii{lnak.

l. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonosr6l

Az ltalam k6pviselt szervezetnek a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finanszfozrisa megeltiz6s6r6l

6s megakaddlyo zitsir'l szol6 2007.6vi CXXXVI. tdrv6ny 3. $ r) pontj { alapjan a k6vetkez6

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

Kelt:
P. H.

cE 91 e gy zd * e I aliiriisra j o go sult

rr Amennyiben Ajanlattev6nek Magyarorszigon talalhat6 az ad6illet6sdge, rigy az keriiljitn

amennyiben m6s orszigban, rigy drtelem szeriien az az oBzag keriit0n megadiisra.

Sorsz6m Tdnyleges tulajdonos Sziilet6si hely 6s ido Anyja neve R6szesedds

m6rt6ke %-ban

!sp,;r,"lil
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HONVf DELMI MINISZTf RIUM
BESZERZESI HIVATAL

Nlt.szirn:
Szerz6dds azonosit6:

5. r6szajinlati kOr

ADASVETELI SZERZ6DES
TERYEZET

mely l6trejdtt a

MH Anyagell6t6 Rakt6rbazis

esa

elad6 neve

kdz<itt

- 2016 -
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P6nzforgalmijelzoszlma'. MAK 10023002-00290115-00000000

Ad6azonosit6 sz6ma: 15714132-2-51

VEV6:

Kdpviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:

ELADO:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
C6giegyz6kszrirna:

A Szerz6d6s alanyai

Maryar Honv6ds6g Anyagell6t6 Rakt6rbizis
(tov6bbiakban: Yev6)
Nagy Attila ezredes, parancsnok

1 1 63 Budapest, Uj szisz fica 37 -39.

+36 1401 2380
+36 1 401 2)21

(tovribbiakban: Elad6)

Pdnzforgalmijelzoszima: ***
Ad6szrirna: * * *

A tovribbiakban egyiittesen F elek.

PREAMBULUM

Felek rSgzitik, hogy a vev6 a2013. 6viV. t6rv6ny (a tovribbiakban: Ptk.) 8:1.$ (1) bekezdds

7.) pontja alapjrin szerzldd hat6srignak min6stil.
yeit az Uj szdchenyi Terv Kdmyezet 6s Energetikai Hat6konys6g operativ Program 1.6.0

project (to;ebbiakban: KEHOP) kereten beliil ,,1 Magtar Honvddsig kataszft,favidelemmel

isirefrgg| beavatkozrisi kdpessdgdnek fejleszt,lse - mfrszaki technikoi eszkbzak beszerzise -
KEHOP t .6.0 " targyu felhivas alapjriLn t.6mogatasi k6relmet nytjtott be 2016. februrir 19-6n.

A kdzbeszerz6s titrgyfut k6pez6 feladat - a pilyiaat pozitiv tiimogatasi ddnt6s eset6n - 10%

dnr6szb6l, valamini vissza nem t6ritend6 90%-os EU limogat isb6l szlllit6i finanszirozlsi

form6ban val6sul meg a27212014. (xI. 5.) Korm. rendelet el6irrisainak figyelembe v6tel6vel.

A szerz6d6s trlrgya szerinti iirubeszerzds a KEHOP 1 .6.0 konstrukci6 szerinti piiyiuat

keret6ben val6sul meg.

A k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIIL tdrvdny (tovribbiakban: Kbt.) 81. $ alapjan nyilt

kdzbeszerz6si elj6r6s keriilt lefolytat6sra a szerztidds tingyitban. A Kbt. 29. $ (1) bekezd6se

alapjin a HM Beszerz6si Hivatal a kdzbeszerz6si eljrlrrist a Vev6 meghatalmaz6sa alapj6n,

annak nevdben folyatta le. A ktizbeszerz6si eljiiriis nyertes aj6nlattev6je az Elad6 lett.

Elad6 k6teles a szerzbdls 1. pontjriban meghatii,rozott, a szetzodls t6rgydt kdpez6 termdkeket a

kieg6szit6 kdzbeszerz6si dokumentumokban meghatiirozott me ryis6gi 6s min6s6gi

meghatarozAs szerint, illetve egydb elSirrlsok 6s min6s6gi kdvetelm6 yek betartiisa mellett

ittadni. Elad6 k6teles a KEHOP 1.6.0 felhiv6s6ban ds a KEHOP 6ltalinos palyitr,ati

ritmutat6ban, valamint a piiyiaat tamogatiis6ra vonatkoz6 t6mogatasi szerz<id6sben

formai 6s tartalmi kdvetelm6nyek betart6srira.
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Szerzodo Felek r6gzitik. hogy a Szerz<iddst a Kbt. rendelkezdsei alapjrin a fent hivatkozou
k<izbeszerz6si etjrlrrisra tekintettel, annak eredmdnyekdnt irj6k alii. A k<izbeszerzdsi eljrirris
dokumentumai jelen szerzod6s elviilasahatatlan rdsz6t k6pezik, killdnds tekintettel a

k<izbeszerzdsi dokumentumok rendelkezdseire, valamint a nyertes ajiinlat tartalmiira.

A szerz6d6s hatrilybaldp6sdnek felt6tele a trlrnogatasiszerz6d6s-m6dositiis alapjin az igdnyelt
dsszeg rendelkezdsre iilliisa. Amennyiben a I(IHOP IH a tiimogatiisra irriayul6 ig6nyt nem,
vagy az igdnyeknel kisebb dsszegben fogadja el, az adiisvdteli szerzcidds hatiiyitt veszti.

A szerzod6s megk6tdsdre a mindenkor hatiilyos jogszabdtyoknak ds a t6mogatiisi szerz<id6sben

foglaltaknak megfelel6en keriil sor.

1. A szerz6d6s t6rrya

1.1. Jelen szerz<idds alapj6n Elad6 a jelen szerz6d6sben 6s arurak l. sz. melleklet6t kfpezo
mriszaki leiriisban rdszletesen meghatrirozott felt6telek szerint az 1.2. pontban
meghalirozott termdkek Atad sdra, a Vev6 a termdkek 6tv6tel6re, valamint a 2. I . pontban
rdgzitett v6tekir Elad6 16szdre trirt6no megfizetdsdre kdteles.

1.2. Az iitadrisra keriil6 term6kek:

12 kdszlet motoral szerelhet<i felfujhat6 gumics6nak beszerzdse a mriszaki
krivetelm6nyben meghatilrozottak alapjiin.

1.3. Elad6 a szerzod6s 1. sz. mell6kletdt k6pez6 miiszaki kdvetelmdnyben felsorolt megadott
param6teni term6keket szdllithatja le.

I .4. Elad6 reszteljesit6sre nem jogosult.

1.5. Elad6 a termdkek sz llitAsAt egy t6telben v6gzi, eloteljesitds lehet<isdge biaositott.

2. Az ellenszolgfltatfs iisszege

2.1. A Felek meg6llapodnak abban, hogy az Elad6 szerzod6sszeni teljesit6s eset6n nett6 ...
Ft, azaz . . . . forint vdtekirra jogosult az al6bbiak szerint:

N€tt6 egys6g6r
(Ft / k6szlet)

Mennyis6g
(k6szlet)

Nett6 6sszdr
Ft / 12 k6szlet

Ara Brutt6 6ssz5r
Ft / 12 k6szlet

t2

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzodes 2.1. pontj6ban foglalt termdkek
vftelAra a szerz6d6s hatrilya alatt viiltozatlan.

3. Teljesit6sihatdrid6

3.1. Teljesit6si hatdLrid6: Szerzod6s hatrilybaldpds6t6l szAmitott2T0 naptiiLri nap.

3.2. A teljesftis t6nyleges id6pontjakdnt a termdkek mennyisdgi Atad66-6tv6tel6nek idopondrit
kell tekinteni.

4.1.

4. Teljesit6s helye:

MH Anyagelldt6 Raktrirbrizis, Budapest lJjszitsz utca 37 -39.
5. Min6s6gbiztositrisi kiivetelm6nyek, a term6kek 6tadds-r{tv6tel



5.2.

5.3.

5.1. Jelen szerzodds k<ivetelm6nyei rillami minosdgbiaositas haliiya al6 tartoznak, a HM
Vddelemgazdasrigi Hivatal Kutatas- Fejlesadsi, Mintis6gbiaositiisi ds Biztonsiigi
Beruhrtrisi lgazgat6sAg (tovribbiakban: HM VGH KMBBI) kdpvise[6je, mint a magyar
Katonai Min6s6gbiaosit6si Szervezet jogosult a min<is6gbiaositrisi kdrddsekben a Vev6
k6pviselet6re.

A min6sdgbiztosiuissal kapcsolatosan felmertilo k6rd6sek eset6ben €rtesitend6:

HM VGH Kutatris-fejlesa6si, Min<is6gbiaositiisi 6s Biaons6gi Beruh6zisi lgazgat6sitg
Igazgali: Illds Attila ezredes
Postacim: Magyarorszig, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) I 433-8041
Fax: (+36) | 237-5575
E-mail: nqaa@)hm.gov.hu

Vev6 a term6keket min<is6gi 6s mennyisdgi szempontb6l veszi iit.

A szellitand6 termikek feleljenek meg a szerz<ides l. sz. mell6kletdt k6pez6 mriszaki
kdvetelm6nynek. A gumics6nakok rendelkezzenek a 212000. (VIL 26.) KdViM rendelet
1. mell6kletdnek 2. fejezete szerinti adattiibl i*al. A szillitand6 trermdkek, beledrtve a

gumics6nakokat, a merevtildseket, a vontat6kolelel, az evez<i lapihtokat, villikat 6s

r<igzit6ket, a vizmer6t, a csdklyiit, a Libpump6t, a turatiiskdt, a javit6k6szletet 6s a
szersziirnzatot is, legyenek dpek, deformdci6 6s szennyez6ddsmentegek (viz, olaj, srir stb.)
6s alkalmasak a rendeltet6sszerii haszniilatra.

5.4.1. Az Elad6 csak a szerz6ddsnek 6s a szerz<idds 1. sz. melldkletdt k6pez6 mriszaki
kdvetelm6nynek minden szempontb6l megfelel6 termdket aj6Lnlhat fel minosdgi
6wdtelre. Az Elad6 a rervezet ritv6teli feladatok i el<itt minimum 20

nappal ajanlja fel a gumics6nakokat 6s tartoz6kaikat a HM fr'GH KMBBI r6sz6re

6wdtelre a ,,Felaj6nkis HM VGH KMBBI iitv6telre" forman jomtatviinyon.

5.4.2. Az Elad6 biaositsa a minSsdgi 6tv6teli feladatok a telephely6n vagy

5.4.

egyeztessen a Vev<i k6pviseltijdvel, hogy a besz6llitris
min<isdgi ritv6tel.

5.4.4. A min6s6gi 6tv6tel soriin az Elad6 t6ritdsmentesen

sziiksdges ellen<irzdsi tevdkenys6g megszervez6sdt, 6s

eszkdzt (m6r6- 6s ellen6rzo kdsziil6kek, miiszerek,
min6sdgi ritv6tel kdlts6geit az Elad6 viseli.

tdrtdnhessen a

5.4.3. Az Elad6 kdteles a Vev<i, a HM VGH KMBBI 6s egyidejrileg a MH Logisztikai
K6zpont tudomrisiira hozni minden - 6ltala ismert - a szerztid6s teljesit6se sordn

esetlegesen felmeriilt kdriilm6nyt, mely a lesz6llitott tenndkek megfelel6sdg6t
befoly6solhada. Az Elado a termdkek magyar nyelvii kezcldsi utasitiis6nak egy-

egy p6ldrinyrit biztosits4 a miiszaki ktivetelmdnyekben meghatiirozoft
darabsz6mon feliil, a HM VGH KMBBI r6sz6re a min6sdgi iitvdtelkor, ezek a
pdldrinyok a HM irattar6ba keriilnek, meg6rzdsre.

biztositsa a bel6p6st, a

minden ahhoz

!
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5.4.5. A termikeknek rendelkezniiik kell a Gy6rt6 6ltal ki6llitott megfelel<is6gi

nyilatkozattal

5.5. A term6k megfelekisdg6nek vizsgAlata

5.5.1. Az iitvdtel soriin a bizotts6g v6grehajda az eloirt feladatokat (ellen<irzi a term6k
tipusdt. teljessdg6t, 6ps6g6t, gy6n6si idej6t, csomagoliisiit. az eloirt okmrinyok
megldt6t, a termdk miikdd6k6pessdg6t, stb.). valamint ellenorzi a kodifikrici6s
adatszo I giiltatiis megl6t6t.

5.5.2. A termdkek megfelel<is6gdnek vizsgrilatrit a 600-312016 nyilviintartdsi sziimrl
mriszaki kcivetelm6ny 6s a szerz6d6s el<iiriisai alapjrin kell v6grehajtani. A
vizsgalatot a HM VGH KMBBI 6s a MH Logisaikai Kdzpont kepvisel6ib6l 6116

bizottsiig hajtja v6gre. Az d,sszes darabon ellen6rz6sre keriil:

- a term6kek adatuibl6j rin 6s dokumentdci6jriban (miibizonylat, gyrirt6i
megfelelcis6gi nyilatkozat, stb.) szereplo gy6rtisi id6 (a felajanlis 6s a
gyartris koa 26 h6tn6l tttbb nem telhet el),

- a 212000. (VII. 26.) KciViM rendelet 1. mell6klet6nek 2. fejezete szerinti
6s a EN ISO 6185-3:2014 szerinti adatt6bla,

- az el6irt dokumentiici6 a 2/2000. (VII. 26.) KciViM rendelet szerint (CE
jekilds, Kezeldsi- 6s karbantartiisi utasitas),

- csriszdsmentes feddlzet kialakitas.

- kapaszkod6k,

- biztonsiigi k6t6l rdgzit5 pontjai,

- a mereviildsek, a vontat6krit€1, az evezo lap6tok, vill6k 6s rrigzitrik. a
vizmero. a cs6klya, a l6bpumpa, a turatiiska, a javit6kdszlet megl6te,
illeszked6se,

- miikcid6s pr6ba, felfujris-leereszt6s,

- miiszaki kialakitAs 6s m6retek, tdmegek ellen6rz6se.

5.5.3. A nemmegfelelore minSsitett termdkeket az Elado tdritdsmentesen cser6li 6s

ismdtelten felajdnlja 6tv6telre, a fent leirt eljrirdsnak megfelel<ien.

5.5.4. A megfeleki term6kek<il a HM VGH KMBBI kdpvisel6je kidllitja a

Megfelel6s6gi IgazoList, melyet egyetdrtdse jel6iil a MH Logisztikai K6zpont
k6pviseloje is ell6t k6zjegy6vel. A Megfelel6s6gi Igazolis a benytjtand6 szamla
melldklete.

5.5.5. Amennyiben a teljesit6s helydre tdrtdn<i sz6llitas soriin bdrmilyen, a term6kek
min6sdgdt befolyrisol6 probldma meriilt fel, az alakulat k6pvisel6je fenntartja
azon logirt, hogy megvizsg6lja, 6s sziiksdg eset6n visszautasitsa a termdkeket
ffiggetleni.il att6l, hogy a termdkeket a minosdgi ewdtelkor miir megvizsg6lt6k 6s

megfelelonek minositettdk. A HM VGH KMBBI k6pvisel<ije rlltal vdgrehajton
ellenrirzdsek eredm6nyei nem mentesitik az Elad6t a szerz6d6sben rdgzitett
j6t6lLisi vagy egy6b felel6ss6gei 6s kdtelezetts6gei al6l, bele6(ve az Elad6 iital
v6gzendo v6gellenorz6si vizsgrilatok v6grehajuis6t is.

/.-.ii;;_;;)\..
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l: z\
i= itlr,-,,rr'r i l\-l
"<!!\p/-

5.6. Mennyisdgi rltvetel

210



5.6.1. A mennyisdgi 6tv6tel a sikeres min6s6gi 6tvdtel utiiLn keriilhet v6grehajt6sra,
melyet a Vev6 kdpvisel<iib6l rill6 bizottsdg hajtja v6gre az Elad6 jelenldtdben.

5.6.2. A mennyis6gi riwdteli feladatokr6l jegyz<ik6nyw k6saiil, mely a sziimla
befo gadrisrinak egyik feltdtele.

6. Fizet6si felt6telek, a teljesit6s igazoldsa

6.1. A 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. $ alapjrin Yevb az Elad6 r6sz6re a szerz6d6s

elsziimolhat6 6sszege 50%-ilnak megfelelo m6rtdkii sz6llit6i el<ileg ig6nyl6s6nek
lehetris696t biaositja.

6.2. Ellleg ig6nyldse esetdn az Elad6 v6lasztiisa szerint

a. a szerzodds elszri.rnolhat6 6sszeg6nek l0oh-a es az It szrillit6i el6leg
kiildnb6zetdre jut6 tdmogatris risszeg6nek megfelel6 az iranyit6 hat6sAg
javiira sz6l6, a Kbt. 134. $ (6) bekezd6se szeinti, vagy a2 14. (XL5.) Korm.
rendelet 83. $ (l) bekezd6se szerinti m6s biztosit6kot nyujt, \

b. a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mell6klet 134.4. a (Ha a jogosulatlan
ig6nybev6tel a szdllit6nak felr6hat6, 6s a sziillit6 nem ny

irrinyit6 hat6srlg felsz6litja az eloleg visszafizet6s6re. Ha az
biaosit6kot, az

a visszafizet6si
kdtelezettsdg6nek a visszafizet6sre meg6llapitott hat6ri nem vagy csak
r6szben tesz eleget, az ir6nyit6 hat6s6g a vissza nem fizetett dsszeg ad6k m6djara
t6rtdn6 behajtisa cdlj6b6l megkeresi az illami egyidejrileg
kezdemdryezi az iilami ad6hat6s6gndl a szAllit6 tdrl6sdt.)
alkalmazrisrinak tudomilsul v6tele mellett nem nyujt bi

6.3. A sz6llit6i el6leget a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet eltiirrisdinak megfeleloen az

ig6nyelheti a Vev6 egyidejii 6rtesit6se mellett. A Vev<i az I sziimitott 6t napon

bel0l jelezheti a szillitii el6leggel kapcsolatos fenntartiisiit. hiriny6ban a sziilit6t
el6leg-ig6nyl6st a Vev6 rdszdr6l elfogadottnak kell tekinteni.

6.4. Amennyiben az Elad6 szrlllit6i el6leget vesz ig6nybe, a foly6sitott
a szrlml6b6l keriil j6vriinisra.

t6i el6leg 6sszege

6.5. A Felek meg6llapodnak abban, hogy Elad6 akkor tekinthet6
szerz6ddsszeriinek, ha az Elad6 a 1.2. pontban szerepl6, a i kdvetelmdnynek

megfelel6 term6keket a 3.1. pontban meghatiirozott hatririd6ben
6tad6s-6tv6telt igazol6 okmiiny al6irasra kertlt.

lj4 6s valamennyi

6.6. Elad6 a sz|mlat egy eredeti 6s ndgy miisolati p6ldanyban a jogszabrilyi

el6itisoknak megfelel6en Allida ki. Az 6tad6s-rltv6teli j yw, a Megfeleltis6gi
igazolas 6s a kodifikici6s adatszolgeltatAs teljesitds6r6l sz6l6 igazolis minden esetben a

szrirnla kiallitris6nak feltetele 6s egyben kdtelezS mell6klete.

6.7. Elad6 szitml|ja a jogszab6lyi el6iriisokon hrl minden esgtben

szerz6d6sazonosit6t, a szerzod€s targyrit ds Elad6 jelen szerz6d6sben
adatait. Ennek hiriny6ban kieg6szit6s c6ljrib6l a szirnlitt a Vev5 visszakiildi a

",\
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r6sz6re, amely esetben a fizet6si hatdrid6 a szabiilyszenien benyrijtott sziimla Vev6 6ltali
befogad6sanak napj6t6l szamit6dik, igy a Vev6 kdsedelme kiziirt.

6.8. A szrimkit a Vev6 nev6re 6s cim6re kirillitva, a Vev6 cim6re kell eljuttatni.

Kiilts6gvisel6
K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:

MH Anyagell6t6 Rakt6rbdzis
Nagy Attila ezredes, parancsnok

1 163 Budapest, Ujsziszu'.37-39.
+36 1401-2380
+36 1 401-23-2t

P6nzforgalmijelzoszitma: 10023002-00290i15-00000000
Ad6azonosit6 szr{ma: 15714132-2-51

6.9. Vev6 a szerzod6sben meghat6rozott m6don 6s tartalommal val6 teljesit6st kdvet6en az

ellenszolgiiltatasl a2'7212014. (XI.5.) Korm. rendeletben el6irtak szerint szillit6i kifizetds
alkalmazlsi..val (a 100%-os trirnogatrisi intenzitrlsra tekintettel a kifizetdst k6zvetleniil az

irrinyit6 hat6srig iitutaliissal teljesiti), a Kbt. 135. $ (1), (4) 6s (6) bekezd6se, illetve a Ptk.
6: 130. $ (1)-(2) bekezd6s szerint, az Art. 3614.. $ figyelembevdtel6vel.

6.10. Abban az esetben, ha a Vev6 a 6.9. pontban meghatarozott hat6rid6hdz k6pest

k6sedelmes fizetdst teljesit, a ki nem fizetefi szirllala dsszege utifu az Elad6 r6sz6re a Ptk.
6:155. $ (1) bekezd6sdben meghatiirozott mdrtdkii k6sedelmi kamatot kdteles ftzetru. Az
Elad6 kdsedelmi kamatrfurak 6rvdnyesit6se c6lj6b6l felsz6lit6 levelet kiild a Vev6 nev6re

6s cimdre. Elad6 a behajt isi kdltsdgritalinyr6l sz6l6 2016. 6vi IX. tdrv6ny szerint
behajt6si kdlts6g6talinyra jogosult.

6.1 l. R6sszdmla benl rijtrisrfua nincs m6d.

7. Kodifikriciri

Elad6 NCAGE k6$a:

Amennyiben Elad6 nem rendelkezik NCAGE k6ddal, a szeruodes hatrflybaldp6sdt kdvet6
l0 munkanapon beliil szolg6ltasson adatot a NATO Kereskedelmi 6s Korm6nyzati
C6gk6d kiadrisahoz. Az adatszolgAltatAshoz szi.iksdges forma nyomtatvany 6s kit6lt6si
ttmutat6 HM V6delemgazdasigi Hivatal Kutatiis-fejleszt6si, Min6s6gbiaositasi 6s

Biztons6gi Beruhiuisi lgazgat6s6gt6l szerezhet6 be.

Term6k kodifikrici6:

Elad6 a sziillitand6 termdkek6l jelen szerz6d6s 2. sz. mell6klete szerinti "Kodifik6ci6s
zirad6k" szerint szolgiiltasson adatot a szerz6d6s hat6lybal6pds6t kdvet6 30 munkanapon
beliil. Amennyiben tdbb gyrirt6t6l szhrmaznak a szrillitand6 term6kek ugy azok:61 gyirt6
szerinti csoportositiisban szolg6ltasson adatot. Az Elad6 felel az alviilalkozoi illal
el66llitott termdkek adatszolgriltatris66rt is. Az adatszolgriltatiis minimum terjedelme:

7.2. 1. Kiil{bldi gydrtmrlny eset6n:

7 .1.

7.2.

Szerz6d6s
szerinti

megnevez6s

Cikkszim (az a szAm
amelyet a ry6rt6

azonoslt6sra haszn6l)

NATO Raktriri
Sz6m (NSN), ha

ismert

Megjegyz6s/
ndszle,lrSff

meSn9Vgges

gumics6nak /s*
.:_ Ot.)l
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mereviildsek

vonrat6kdt6l

evez6 lapat

evez6 villek
evez6 rcEzitb

YlZrnero

csiklva
libpumpa
tfratiska
javit6kdszlet
(16szletezve)

szerszAmzat
(16szletezve)

Az adatszolgitltatris formdja a Microsoft Excel adatt6bla elektronikus formdban. A file
n6v: NCAGE (lvagy az Elad6 neve)_szerz6d6sazonosit6("/" karaktereket ","
karakterre cser6lve).xls. Az Elad6 felel az alvrlllalkoz6i rfltal] el6rillitott term6kek
adats zol giiltatiisiidrt is.

A kodifikrici6s adatszolg6ltatas teljesitds6r6l sz6l6 igazolils a sNunliltoz csatoland6,

kifi zet6s6nek felt6tele.

7.2.2. Hazai gyriLrtmriny eset6n ezen feliil az adatszolg6ltatas sze meg a jellemzti
technikai adatok cikkszrLrnonk6nti bontiisban. Minimum a atok:

m6ret,
suly,
szin,
szillithat6srig,
tunkci6k,
j ellemz<i mukdd6si param6terek.

Az adatszolgriltatris r6szei m6g a jellemz6 technikai
bontasban. Technikai vagy egy6b probl6ma, k6rdds eset6n az

HM Vddelemgazdasdgi Hivatal Kutatiis - Fejleszt6si,
Beruhriz6si lgazgat6sig. (HM VGH KMBBI)
lgazgatS: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (*36)1433-8041
Fax: (+36) 1237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

teisi 6s Biztonsrlgi

7.3. A term6kkodifi k6ci6s adatszolg6ltatris helye:

HM VGH Kutatris- Fejlesa6si, Min6s6gbiaositriLsi 6s BiZonsdgi Bel]uhazasi Igazgat6stig

Inllzetv ezeto: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorszitg, 1885 Budapest Pf 25.

cikkszimonk6nti

Telefon:
Fax:
E-mail:

(+36) 1 433-8041
(+36) 1 237-ss7s
nqaa(@hm.eov.hu
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9.1.

7.4. A term6kkodihk6ci6s adatszolgaltatiisi kdtelezetts6g elmulasztasa szerz6d6sszeg6
magatartiisnak min6siil.

8. J6t{ll{s

8.1. Elad6 6sivagy Gyrirt6 minden leszrillitott termdke legal6bb .......... h6nap j6tfll{ist
vrillal. (ajrinlat szerint)

8.2. A j6tall6s a term6kek mennyis6gi 6tades-6tv6tel6nek id6pontjAt6l kezd6dik.

9.2.

9. A kiitb6r

Amennyiben az Elad6 a szeru6dds 3.1 pontj6ban megjelcilt teljesit6si hatarid6t olyan
okb6l kifoly6lag, amely6rt felel<is, kdsedelmesen teljesit, rigy kdsedelmi k6tb6rt kdteles
fizetni, melynek m6rt6ke a sz6llitand6 termdk vonatkoziis6ban a k6sedelmesen sz6llitott
term6k nett6 6rt6k6nek l%6-alnap. A kdsedelmi kdtb6r maxim6lis m6rt6ke a k6sedelmesen
szrlllitou term6k neft6 erlfkdnek 20o/o-a.

A k6sedelmi kdtb6r eset6re drv6nyesitett k<itb6r maximumiinak el6rdsekor Vev6 jogosult
a szerz<id6st egyoldahian azonnali hat6llyal felmondani a k6sedelemmel 6rintett r6sz
vonatkozrisiiban.

Hib6s teljesit6s esetdn az Elad6t k6tb6rfizet6si kdtelezetts6g terheli, melynek id6tartama a

min6sdgi kifogds bejelent6s6t6l a term6knek a Vev<ihdz kifog6stalan min6sdgben t<irt6n6

leszrillitrisdig eltelt id6 6s mdrt6ke a hibrisan sziillitott termdk nett6 6rt6k6nek l%o-a lnap.
A hib6s teljesitdsi k<itb6r maximdlis mdrt6ke a hibdsan sz6llitott term6k nett6 6rtdkdnek

20o/o-a.

A hibris teljesit6s eset6re 6rv6nyesitett k<itb6r maximum6nak eldr6sekor Vev6 jogosult a
szerz6d6sr egyoldahian azonnali hauillyal felmondani a hib6s teljesit6ssel 6rintett r6sz
vonatkoz6sriban.

A Vev<i jogosult a szerz<id6st6l elillni, illefve felmondani a szerzfiddst, amennyiben az

Elad6 hibris teljesit6s eset6n a fenn6ll6 kdtelezetts6gdnek a r6sz6re meghakirozott
hatririd6n beliil nem tesz eleget, vagy a szeruod6sb6l fakad6 egy6b kdtelezetts6g6t
srilyosan megszegi. Ezekben az esetekben, tovribbri ha a szerz6dds olyan okb6l hirisul
meg, mely6rt az Elado felel6s,, a Vev6 meghirisuLisi k6tb6rre jogosult, melynek alapja a
hibrls vagy a nem teljesit6ssel 6rintett term6k nett6 6rt6ke, m6rt6ke annak 20%o-a.

A Vev<i kritb6rig6ny6nek 6rv6nyesit6se nem ziqa ki a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 egy6b
ig6nyek 6rv6nyesit6sdnek lehet6s6g6t.

Srilyos szerz6ddszeg6snek min6siil kiilcincisen, de nem kiziir6lagosan:

. Elad6 vagy Alvrillalkoz6ja megsdrti a szerzrid6sben meghatiirozott titoktartesi
k6telezettsdgdt;

o Elad6 megszegi a szerz<id6sben foglalt dsszef6rhetetlens6gi szabrilyokat;
o A szerzridds teljesitdse soriin deriil ki, hogy Elad6 az aj6nlatt6tel, illetve a

szerz6d6skrit6s sor6n l6nyeges kdrtilm6nyr6l, t6nyr6l val6tlan vagy hamis adatot
szolgiiltatott;

o Elad6 szerz<id6sszeg6st
felsz6lit6s ellendre sem
kdvet el.

kdvet el, 6s a szerzoddsszegdst az arra tdrtdn6
sztinteti meg, vagy ism6tltidoen hasonl6

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

/-.'
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9.8. A k6sedelmi 6s a hib6s teljesit6si kdtbdr megfizet6se nem mentesiti az Elad6t a teljesit6s

kdtelezettsdge al6l.

9.9. A kdtb6rt az Elad6 a Vevri 6ltal ki6llitott felsz6lit6 lev6l alapjrin, armak k6zhezvdteldt6l

sz6mitott 30 napon beliil kdteles megfizetni.

10. Akadilykiizl6s

10.1. Ha a szerzodo Felek valamelyike elSrel6that6lag nem tud szerz6ddsszerfen teljesiteni,
kdteles a mrisik Felet az akadiiy felmeriildse id6pontjriban, annak meglel6l6s6vel

halad6ktalanul, de legk6s6bb 48 6tln beliil irrisban 6rtesiteni az akadiiy jellegdnek,

illewe viirhat6 megsziin6se idej6nek feltiintet6s6vel.

10.2. Akad6lykdzl6s a fenti felt6telek mellett is csak rigy fogadhat6 el. annak a mrisik f6l
igazolt tudom6srira jut6sa megel6zte az akadiiyozott feladat hat6ridej6t.

10.3. Akad6lynak nem min<isill a fizetdsi feltetelekben meghatarozott
k6sedelme.

teljesit6s6nek

10.4. Nem min6siil akaddlynak az akaddlykd zlo f6l 6l+:al az ajinlattdtel, a szerz6d6sk6tds

id6pontjriban mii,r ismert, olyan teljesit6st hetr6nyosan befolydsol - k<iriilm6ny, melyet
az akadiiykdzlo fdl tudomrlsa ellen6re, a teljesit6s param6tereinek
vett figyelembe, vagy arr6l a milsik felet nem tijikozlatta.

1 0 . 5 . Akadrilykrizl6s eset6n az a^ kdzl6 f6lnek bizonyit6si k6telezettsdge lvan.

10.6. Akad6lyk6zl6s eset6n a szerzodo Felek k6zdsen ddntik el arinak kdvetkezm6nyei
visel6s6nek megosztiisiit, felszrimoldsrinak feladatait 6s hatriridej6t.

11. Min6s6gi, mennyis6gi kifogisok

I I .1 . A VevS a Ptk. 6s jelen szerz6d6s rendelkez6sivel dsszhangban mindsdgi kifogrist nyujthat
be a jelen szerz6d6s alapjrin szillitott term6kek vonatkozisiipan. amennyiben az

rendeltet6sszeni hasznllat, illewe el6irrisok szerinti tiirol6s mellett {eghib6sodik.

11.2. A Vev6 mennyis6gi kifogdst nyijthat be a jelen szerz<idds alapj{n szrillitott term6kek

vonatkozas6ban, melyet,.Mennyis6gi kifog6s jegYz<ikdnyw"-fsn 1dgri1.

I 1.3. A j6till6si ig6ny6t ,.Min6s6gi kifogds jegyz6kdnyv"-6"n .o*,rt
megkiildi. A,,Min6sdgi kilogds jegyz6kdnlw" minim6lisan
tartalmazza:

- a szerzodls szdma (beszerz6s azonosit6);

- a reklam6lt term6k azonosit6 adatai;

- j6tridl6si idoszak hatri,rnapjair

6s az Elad6 r6sz6re
az alflbbi adatokat

a kifogasolt term6k 6tvdtelt kSveto tarolesfua, kezel6s6re vonatkoz6 adatok (a

felhaszn6l6 szervezet altali Awdtel idtiponda Li,roldsi k6rtilm6nyek leirrisa

tarolis id6tartama, haszniilatbav6tel id6pontja);
a kifog6s tirgya (a hib6s mrikdd6s, megadott param6terekt6l val6
term6k 6llapot6ban bekcivetkezett v6ltozils leiriisa a keletkez6s i

d."'A'4\,'\
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kdriilm6nyeire vonatkoz6 informiici6k, nyilatkozat a rendeltet6sszeni
alkalmazisr6l, el6iriis szerinti t6rolasi feltdtelekr<il);

- a kifog6s rendez6sere tett javaslat, elviiriis (csere, javitAs, a termdk 6rt6kdnek
kifizet6se).

1 1.4. Elad6 a ,,Minds6gi kifogrls jegyz<ik6nyv" vagy ,,Mennyis6gi kifogris jegyz6k6nyw"
kdzhezv5telltol szflmitotl 5 munkanapon beliil kdteles felvenni a kapcsolatot a Vev6vel,
aki int6zkedik ds lehet<ivd teszi a meghibiisodott, vagy mennyis6gileg kifogrisolt term6k
miiszaki szeml6jet. A kivizsgrikis sor6n a Vev6 6rdekeit a HM VGH KMBBI k6pviseli.

11.5. A bejelentett min<isegi, vagy mennyis6gi kifogas kivizsgdlasa a HM VGH KMBBI, a

MH LK, illelve azok k6pvisel<ii, valamint az Elad6 egy0ttes rdszvdtel6vel tdrt6nik,
melynek eredm6ny6t ,,Vizsgrllati jegyz6kdnyv"-ben, vagy ,,Mennyis6gi kifogris
jegyz6kdnlw' -ben rdgzitik, melyet a jelenlev6k alSirrisukkal hitelesitenek.

1 1.6. A ,,Vizsgdlati jegyz6kdnyv" vagy ,,Mennyis6gi kifogds jegyz6ktinyv" 4 p6ld6nyban, a

szokdsos jegyzokdnlvi kell6keken tul, az al6bbi tartalommal k6sziii:

- Jelen szerz6dds szinna]'
a jegyz6kdnlv nyilvrintartrisi szrirna;

- a kifogds litrgyittkdpezo termdk azonosit6 adatai;

- a vizsgiilati m6dszer;

- a j6tillisi 6s szavatoss6gi idSszak hat6mapjai;

- a legyz6kdnJwben r<igzitett t6nyek vizsgiilatiinak eredmdnyei;

- a vizsgilat sor6n feltrirt toviibbi inform6ci6k;

- a kifogris minrisit6se, megalapozotts6giinak, alaptalans6griLnak meghat6roz6sa;

- a kifogrls rendez6s6re tett javaslat.

1 1.7. A benyrijtott kitbg6s kivizsg6lis4 a meghib6sodiis elhiiritrisa - a meghibrlsodris jelleg6t6l
fiigg<ien tdrtenhet az iizemeltet5 szewezet, illetve Elad6 telephely6n. Jogos kifog6s
eset6n a j6t6ll6si ig6ny kivizsgrikisiihoz, a meghibiisodes megsziintet6s6hez kapcsol6d6
szAllitis szewez6se ds k6ltsdgei Elad6t terhelik.

11.8. Elad6 a jogosnak elismert kifog6sok esetdben kciteles azoknak a kifogilsra vonatkoz6
jegyz6k6nyvben foglaltak szerinti rendez6set az annak kelt6t6l szrimitott 5 munkanapon
beliil megkezdeni, 6s azt azok megsziintet6sdig folyamatosan vdgezni.

11.9. A bejelentett min6s6gi kifog6s kivizsgdlisdt kctvetoen ,,Vizsgrilati jegyz6kiinyw"-lg1
megalapozatlannak min6sitett min6s6gi kifog6s eset6ben, Elad6 - a reklamdci6
kivizsgrllasrival kapcsolatban addig felmeriilt - igazolt ktllts6geit a Kdlts6gvisel6
megt6riti.

12. Vis maior

12.1. Vis maior esem6nyek

Az al6bbiakbar felsorolt esem6nyek a Felek akaratrin kiviil ell6 - egyik f6lnek sem
felr6hat6 - kririilm6nyekk6nt mentesitik a Feleket jelen szerz6d6s alapjdn terhel6
kdtelmeik teljesit6se al6l, fe1t6ve, hogy ezen kcirtilm6nyek a jelen szerzbd!,s akiirris6t
kdvet<ien jdnnek l6tre, illetve a jelen szerz6d6s al irisit megel6z6en jdttek l6tre, em
kcivetkezmdnyeik - melyek g6toljrik vagy k6sleltetik a szerzodds teljesit6s6t -
id6pontban m6g nem voltak el6re 1ethat6k, igy kiilcincisen:

a. term6szeti katasztr6f,ik (vill6mcsapiis, fiildreng6s, 6rviz, hurrikan

.'1
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b.
c.

d.

trb, robbands, j rirvany;
radioaktiv sug:lLrzis, sugiirszennyez<idds;
hriboru vagy mris konfliktusok, megsz6ll6s

mozg6sitiis, rekviniliis vagy embarg6;
ellenseges cselekm6nyek,

dllamc biny, polgri,rh6boru 6se. felkel6s, forradalom, l6zadiis, katonai vagy egydb
terrorcselekmdnyek;

f. zendiil6s, rendzavar6s, zavargasok.

12.2. Vis maior esem6nyek kihatasai

Annak 6rdekeben, hogy brirmely vis major esemdny a fentiekkel dsszhangban a
szerz6ddses kdtelmek teljesit6s6t akadiiyoz6 t6nyez6k6nt felho*at6 legyen, a jelen

szerz6d6s teljesit6sdben akadalyozott f6lnek irrisban trijekoztatnia kell a mdsik felet a
fenti kiildnleges kririilm6nyek bekdvetkezt6r6l . Ezt a tijdkoztatist indokolatlan
k6sedelem n6lkiil kell megtenni azt k<ivet<ien, hogy az illetS szerz<id6 F6l felismerte a

kotelmek teljesitdse al6l mentesit6 indokk6nt felhozhato ktiriihfnyek felmerUlt6t. A
fenti 6rtesitdsben meg kell jeldlni a teljesit6s vrirhat6 k6sedelmi ido$zakrit is. amemyiben
ez felm6rhet6 az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiil6s indoka megsziinik, fgy err<il a tdnyf6l a masik Felet is

6rtesiteni kell (irasban is), tovribb6 lehet6sdg szerint arr6l is t6jd|<oztatni kell, hogy a

mentesiilds indok6t jelent<i kiildnleges kdriilm6nyek miatt k6sed lmes int6zkeddseket
mikor foganato sitj ilk.

13. Szerz6d6s m6dositrisa, megsziintet6se

13.1. A Szerz6dds felt6teleit a Felek a Kbt. 141. $-a szerint a besze{z6si eljrinisi rendnek
megfelel6en iriisban m6dosithatj6k.

kapcsolatos elszimolasr6l. A Feleknek a megsziintetdsrol iendelkez<i okiratban
meghatdrozott megsztin6si id6pontig m6g fenn6ll6 6s teljesitend6 feladatair6l.

14. Kapcsolattart6s

14.1. Kapcsolattart6k a Vev<i r6szdr6l'.

A szerz6dessel kapcsolatos jognyilatkozatok t6tel6re jogosult:

N6v:
E-mail:
Telefonsz6m:

Yev6 iigyintez6j e:
N6v:
E-mail:
Telefonszim:

Yevti k6pvisel6je a kifi zet6ssel kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:
Honv6delmi szerv ezet'.

E-mail:
Telefonsz6m:

2t7
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Vev6 k6pvisel6je a szakmai teljesitessel kapcsolatos k6rd6sekben, valamint Vev6
teljesit6sigazoklsra jogosult k6pvisel6je:
N6v:

Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonsz6m:

Vev6 k6pvisel6je a min6s6gbiztositissal kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:
Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonsz6m:

14.2. Kapcsolattart6k a Vev6 r6sz6r5l:

Ndv:
Beoszt6s:
E-mail:
Telefonszim:

N6v:
Beoszt6s:
E-mail:
Telefonsz6m:

14.3. A szerzod6 Felek r<igzitik, hogy egymris kcizritt minden nyilatkozatot vagy egy6b
6rtesit6st inisban, sziiks6g szerint t6rtivev6nyes lev6lben, e-mailben vagy telefax ritjrin
kell megkiildeni, amely akkor tekintheto szabiLlyszerinek, ha azr a kapcsolattart6
szem6lyek rdsz6re k6zbesitett6k. Az drtesit6s akkor v6lik hatiilyossS, amikor azt a cimzell
igazoltan 6tveue.

14.4. Az e-mail vagy telefax ritjrin t<irt6n6 k6zbesit6s eset6n a nyilatkozat vagy 6rtesit6s akkor
vdiik joghatrilyossii amikor a cimzell azt igazoltan kdzhez vette: arr6l automatikus vagy
kifejezett visszaigazoliis lrkezelt.

14.5. Stirg<is esetben sz6beli kapcsolattartiisi m6d is megengedett, amennyiben az 6rtesit6s 1

munkanapon beliil a 14.3. pontban meghat6rozott m6don is megkiild6sre keriil. Ennek
hirinyriban a nyilatkozat a hatiiLrid6 eltelt6t k6vet6en hatrilytalann6 v6lik.

14.6. A t6rtivev6nyes ajrinlott postai kiildem6nyt a k6zbesit6s megkis6rl6sdnek napjrin
k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzelt az itvetelt megtagadta. Ha a k6zbesit6s az6rt
volt eredm6nytelen, mert a cimzetl az irratot nem vette 6t (az a felad6hoz nem kereste
jelz6ssel 6rkezefi vissza), az iratot - az ellerJriezt bizonyitisriig - a postai k6zbesit6s
miisodik megkis6rldsdnek napjrit krivetri dtddik munkanapon kell k6zbesiteftnek tekinteni.

14.7 . A szerzldd Felek megiillapodnak, hogy a fent meglelcilt kapcsolattart6k, a Vev6 nev6ben
utasitisra jogosultak 6s a teljesitdsigazol6 szem6ly6ben vagy adataiban tdrt6nt vdltozasr6l
a mrisik felet halad6ktalanul 6rtesitik. A kapcsolattart6k, a Vev6 nevdben utasitiisra
jogosultak 6s a teljesit6sigazol6 szem6ly6nek vagy adatainak viiltoz6sa nem mj
szerzod6s m6dositrisrinak.
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14.8. A szerzodri Felek meg6llapodnak abban, hogy kizir6lag a jelen szerz6d6s 15.2. - 15.6.
pontjaiban meghatiirozottak szerint megtett szerz<id6si nyilatkozatokhoz fl26dhetnek
j oghatisok.

15. Titoktart{s

15.1. A Felek a jelen szerz<id6ssel, illetve az annak sor6n teljesitett szolgfltatrissal
kapcsolatosan kdlcsdndsen kijelentik, hogy a teljesit6s soriin tudomiisukra jutott minden
informdci6t 6s adatot bizalmasan kezelnek 6s meg6rimek, ezeket a m6sik f6l el<izetes,

irdsbeli hozz6jaruldsa hirinyriban nem hozzitl< nyilviinoss6gra vagl illet6ktelen harmadik
szemely tudom6siira. Elad6 a birtokiba keriilt inform6ci6kat kizlr6lag a jelen
szerz6d6sben meghat6rozott feladatok teljesit6se 6rdek6ben haszndlhatja fel. Elad6
kijelenti, hogy a jelen szerz6dds szerinti titoktartisi kritelezetts6get alkalmazottaival,
valamint a teljesit6sbe bevont kdzremii{<6d6kkel is betartatja azzal. hogy e rendelkez6sek
betartrls66rt 6s betartauls6drt is feleloss6g terheli.

15.2. A szeru6d6 Felek rdgzitik, hogy a titoktartrisi rendelkez6sek megsiegdse esetdn a Vev6
jogosult ajelen szerz6d6st6l azonnali hatrillyal el6llni, illewe aa felinondani.

15.3. Elad6 vrillalj4 hogy az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az informiicioszabads6gr6l
sz6l6 2011. 6vi CXIL tdrvdny 27. $ (3)-(3a) bekezd6seire figyelemJnel tizleti titok cimen
nem tagadja meg a tiijekoaat6st a jelen szenod6s l6nyeges tartalmrlr6l. Elad6 a jelen

az az adat,
elrendeli.

16.1. horizontiilis
v6llalasokat kell teljesitenie az alilbbiak szerint:

- a k<imyezeti elemek kim6ldse, takardkos hasznrllata;

- a hullad6kkeletkez6s csdkkent6se;

-' a fajlagos vizfelhaszniiitsirt cs6kkenti;
---, a fajlagos energiafelhasznrll6srlt cstikkenti;

ijrapapir haszn6lata az irodai munl<rli< sor6n

az el6rillitott anyagok rijrafelhasznrilt papiron keriilnek k6toldalas form6ban
kinyomtat6sra;
az elektronikus kommunikdci6 el6tdrbe helyezdse a papiralfipri helyett;

-- a munkafolyamatok kdrnyezetre gyakorolt hatisrinak folfamatos figyel6se 6s

6rt6kel6se;

- a kdrnyezeti megfelelosdg folyamatos fejleszt6se;
-- a komyezettudatos magatartils fenntartiisa mind a mr.rnkavrillal6k, mind a

szolgiiltatiisban partnerk6nt r6szrvev6k eset6ben.

16.2. A hoizont lis szempontok betartrisrit a szerz<iddses kapcsolat (telies) id6tartama alatt az

Vev6 folyamatosan izemdlyesen ellen6rzi.

16.3. Amennyiben Elad6 nem teljesiti a kdtelezettsdgeket, legfeljebb 3 altalommal felsz6litja a

Vevri a teljesit6sre. Amennyiben ezt kdvet6en sem teljesiti a horizontiilis
akkor felmond6ssal/el6ll6ssal 6lhet a Vev6.

szerz<idds aliiiriisiival tudomdsul veszi, hogy nem min6siil iialeti titoknak
amelynek megismeres6t, vagy nyilvifurossigra hozatalit tdrvdny kdzprdekb6l

16. Horizontdlis vdllaldsok

A kdmyezeti fenntarthat6siig biztositrisa 6rdek6ben az Elad6nak specirilis
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17. ZArd rendelkez6sek

17.1. Elad6 kdtelezi mag6t arra, hogy jelen szerz6dds teljesit6se sordn nev6ben 6s

alvrillalkoz6ja nev6ben sem jrlr el a Kbt. 25. $-ban foglalt 6sszef6rhetetlens6gi
szabiilyokba titk ozo szemely.

17.2. Elad6 a 35512011. (XII.30.) Korm. rendelet alapjdn elismeri a Kormiinyzati Ellen6rz6si
Hivatal jogosultshgit a szerzbddssel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kikdt6sek ellen6rz6s6re

mind saj6t maga, mind alvrillalkoz6i vonatkozasriban.

17.3. Elad6 elismeri, hogy az Allami Srri,rnvevoszdk a 201 1. 6vi LXVI. tdrvdny 5. $ (5)
bekezddse alapjin vizsgilhatja az iilanhiutxtirs alrendszereib6l finanszirozott
beszerz6seket es az llamhiatartiis alrendszereinek vagyon6t 6rint6 szerz6d6seket a
Vev6n6l (vagyonkezel6ndl), a Vev6 (vagyonkezel6) nev6ben vagy k6pviselet6ben eljrir6
term6szetes szem6lyn6l 6s jogi szem6lyn6l, valamint azokniil a szerzodo felekn6l, akik,
illetve amelyek a szerzodes teljesit6s66rt felel6sek, tovSbbii a szerzod|s teljesit6s6ben
kdzremrik<id6 valamennyi gazdrilkod6 szervezetn6l.

17.4. Jelen szerz6d6sben nem szabiilyozott k6rd6sekben a Felek jogviszonyara irrinyad6
jogszab6lyok, igy ki.ildnrisen, de nem kizdr6lagosan a Kbt., Ptk., az iilamhitz,tertisr6l
sz6l6 2011. 6vi CXCV. t6rv6ny, valamint a v6grehajt isrira kiadott 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkez6sei az iriLnyad6k.

17.5. A Felek a szerz6ddssel kapcsolatos esetleges vit6s iigyeiket tijrekednek tiirgyaliisos riton
rendemi. Amennyiben ez nem vezetne eredm6nyre, akkor a jogvita peres uton tdrtdno
elddnt6sdre a Polg6ri Perrendtartasr6l sz6l6 1952. 6vi III. tdrvdny szerinti bir6s6g
illetdkessdg6t ismerik el.

17.6. A Honv6delmi Miniszt6rium 6s a Magyar Honv6ds6g akirendeldein6l bek6vetkez6
szeruezeri v6ltozisok miatt a jelen szerzbdds alanyai - tovribbii az abban szerepl<i egy6b

szervezetek -jogut6d szervezetei kdtelesek es jogosultak a szerzod{s szerint eljiimi.

17 .7 . AKbt. 136. $ (l ) bekezd6se alapjan:
Szerzodo Felek megdllapodnak, hogy a V6llalkoz6 nem fizethet, illetve szrimolhat el a
szerz6d6s teljesit6s6vel <isszefligg6sben olyan kdlts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (l)
bekezdds k) pont ka)-kb) alponda szerinti felt6teleknek nem megfelel6 trirsasdg
tekintetdben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajrinlattev6 ad6kdteles jdvedelm6nek
csdkkentds6re alkalmasak;
Szerz6do Felek megdllapodnak tov6bbri, hogy a V6llalkoz6 a szerzbdds teljesit6sdnek
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megrendel6 szirnira megismerhet6v6
teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyletekr6l a Megrendekit halad6ktalanul
6rtesiti.

17.8. Szerz6db Felek kijelentik, hogy tudomasuk van arr6l, hogy a Megrendel6 jogosult
felmondani a szerz6d6st , vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz<idest6l elillhat a
Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben foglalt esetekben is. Tovribbri kijelentik, hogy tudomiisuk
van arr6l is, hogy a Megrendelo kdteles felmondani a szerz6d6st vagy - a P&.-bal
foglaltak szerint att6l el6llni a Kbt. 143. $ (2)-(3) bekezd6sdben foglalt esetekben.
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17.9. Eladb semmilyen kiirtdritesre nem tart ig6nyt a Magyar Honvddsdg bels6 struktirdjri,nak
esetleges v6ltozasrib6l ad6d6, a szerz6dds 6rv6nyess6gi ideje alatt a feladat vdgrehajt6si
kririilmenyeinek m6dosuliisa miatt.

17.10. Melldkletek:

A jelen szerz6d6s elviilaszthatatlan mell6kletdt k6pezi :

1. szlmri melldklet - Miiszaki kdvetelmdny
2. szdmt melldklet - Term6kkodifikrici6s zaraddk
3. sz6mri mell6klet -,,Felajrinl6s HM VGH KMBBI iitvdtelre" formanyomtatviiny
4. szdrnu mell6klet - Megfelel6segi Igazolis
5. szfunf melldklet - Atkithat6sdgi nyilatkozat

17.11. A jelen szerz6d6s egyiitt drtelmezendri a szerz<id6sk<itdst kdzbeszerzdsi
dokumentumokkal mdg akkor is, ha ezen iratok nem kertilnek a csatoldsra.

17.12. Jelen szerz6d6s ... szdmozott oldalt tartalmaz, 6s n6gy (4)
megegyezf pelddnyban k6sziilt, melyb6l hr{rom (3) peldriny V
Elad6t illeti meg.

sz6 szerint
egy (1) p6ldany

Felek elolvasris ds drtelmezds utAn. mint mindenben
A szerz6ddsben szerepl6 felt6teleket Ve\ ds Elad6 ismeri es

Az Eladd rdszd16l:

17.13. A jelen szerzoddst a
megegyez<it irjdk al6.
elfogadja.

Budapest, 2016

A Vev6 riszdr4l:

Nagy Attila ezredes
MH Anyagell6t6 Raktdrbdzis

parancsnok
ph. ph.

,z_ .r\,(r,,rr,/rrr \
:" "t-,'
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1. szrirnf mell6klet a nyt. szimri Adtisvdteli szerztiddshez

MUSZAKI KOVETELMENY

MOTORRAL SZERELHETo FELFUJHATo GUMICSoNAK BESZERZf,SE

A krivetelm6nyek a Magyar Honv6ds6g - mind hriborus miiveleteib6l, mind nem hiiborus

mr.iveleteib<il (bdke id6szak) ad6d6 - kiil6nleges mriveleti, miiszaki felderit6si, valamint

katasztr6favddelmi feladatainak megoldasrit biztosit6 felfujhat6 gumics6naka vonatkozik.

I. Altal6noskiivetelm6nyek

A beszerzdsre tervezett felfujhat6 gumics6nak legyen alkalmas:
o a Honv6delmi Katasztr6fav6delmi Rendszer keret6ben jelentkez6 rirvizv6dekez6s

soriin a vizi ment6si feladatok, vizi ment6szolg6lat elletas6ra;

o az irvizv5dekezds sordn v6gzett buviirtev6kenys6g trlmogatiisdra;

. a katonai szervezetekndl bdkeid<iszakban jelentkez6 kdpz6si feladatok biaosit6siira;
o vasuti, kdzriti, vizi 6s l6gi szillitrisra a h^rai 6s a nemzetkdzi eloirasoknak

megfeleloen.
o a fenti feladatok vdgrehajtdsrira az eur6pai 6s meleg 6g6vi meteorol6giai viszonyok

k<iz<itt, dv- 6s napszakt6l fiiggetleniil;

IL Miiszaki kiivetelm6nyek:

A fentiekben megfogalmazott feladatok v6grehajtiisrira a BRIG Heavy Duty HD460
tipusf (vagy azzal egyenlrt€kti) motonal szerelhet6, felfujhat6 gumics6nak keri.iljdn

beszezdsre, amely mr.iszaki technikai param6terei feleljen meg az alibbi k6vetelm6nyeknek:

Teljes hossz min.460 cm

'i,it 1,,\.,

Bels6 hossz min. 340 cm

Teljes sz6less6g min. 195 cm

Bels6 sz6less6g min. 95 cm

Csatoma etm6r6 min. 50 cm

cin6ll6 l6gmentes kamrriLk sz6rna min. 5+1

f<iborda fen6kvonalirnak emelkeddse kdz6ps<i r6szhez

viszonyitott szrigben (fok)
20

fdborda fen6kvonalanak emelkeddse tdmszerkezethez
viszony(tott szdgben (fok)

l0

Anyaga rdtegelt PVC

Osszes t<imeg (motor ndlkiil) max. 106 kg

Max. tehersziillit6 kapacitiis 1000 kg

max. sziillithat6 szemdlyek sziirna l0

Ul6sek min. 3 db (merev)

Alkalmazhat6 kiilmotor teljesitmdnye. min. 30 LE

A lkal mazhat6 kiilmotor tcimege ."*. (6.x!'

,)r,^
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tiimszerkezet magass6ga min. 510 mm

Szin fekete

Uzemeltet6si h6m6rs6kleti tartomAny (oC) -30-t61 +65-ig

Ery6b kiivetelm6nyek:

A beszerz6sre lewezett cs6nakok kialakitisa:
o 212000. (VII.26.) KdViM rendelet 1. mell.

C feltujhat6 haj6test;

o ISO 6185-3: Category VII;
o a feddlzet csriszrlsgiitl6 feliiletii, teljesen merev kialakirisri legyen (a feddlzet

sz6tszedhet6 vagy 6sszehajthat6 elemekb6l legyen kialakiwa):

felfrijhat6 gerinc;

er6s, magasitott h6tlap;

a padok kdnnyen leszerelhet6 kiviteliiek legyenek;

a cs6naktest legyen ellltva:
- egyirrinlu leereszo szeleppel (iin-kiiiritS),

- a cs6nak rendelkezzen az orrdban vonatiisi csatlakozasi
fel- ds leemel6st szolg6l6 csatlakozrisi pontokkal (csom

- teljes perem6n lel6gatv4 fixen rdgzitett mentokdt6ssel,
oldalank6nt 2-2 db sz6llit6 foganqruval,

a

a

a

a

l fejezet alapjrin flaj6 design kateg6ria:

$onttal,
okkal).

6s6r6l, 6pit6sdr6l ds

6s az EN ISO 6185-

horgony (6$szecsuk6dris-kinyiuis

A cs6nak feleljen meg a kedvtelesi c6lu vizi jrirmrivek terve

megfelel6s6g6nek tantsitasar6l sz6l6 212000. (VII. 26.) K6ViM rendele

3:2001 el<iirasainak.

A cs6nakok az alibbi k6szletezdssel kertiljenek leszallitrisra:

- felfujhat6 gumics6nak,

- iisszehajthat6 (sz6tszedhet<i) merev padl6,

- 3 db mereviil6s,

- 15 m vontat6kdtdl (fekete, IJV stabil polipropil6n fon6l, polipropil6n b6l),

- 2 db evezo lapit/vill4 6s rdgzit6,

- 1 db vizmero,

- 1 db csiiklya,

- 1 db l6bpumpa,

- 1 db 8 kg-s dntdtt f6m tisszecsukhat6 esemy6
gritolt), 20 m d=16 mm-s polipropil6n kdt6llel.

- 2 db turat6ska,

- javit6k6szlet (a kezel6 6ltal v6grehajthat6

anyagok t6skiban elhelyezve).

javitdshoz sziiks6ees eszkdzdk 6s

A cs6nakoknak 6s a tartoz6kainak gyriri rijnak kell lenniiik.

A cs6nakok rendelkezzenek cE megfelel6s6ggel, melynek igazolisiua nyrijtsa be az ezt

igazol6 okmany masolat6t. A CE megfelel6s6gi igazokist a szerzod6s teljesitdsekor az

eszkdzzel egyiitt kell dtadni.

Ozembenntartdsi adatszolgdltatisi zdrad6k teljesit6s6hez sziiksQges adatok:
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Aj6nlattev6 vallalja, a szerz6dds teljesit6s6vel egyid<iben, az d'ltala

vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasitris szerinti adatok, dokumentrici6k



Az eszkiiziikkel egriitt az al6bbi okm6nyok keriiljenek {tadisra (eszkiiziink6nt):
A magyarorsz6gi el6inisoknak 6s jogszabrilyoknak val6 megfelel6sdget igazol6
dokumentum;

- Magyar nyelvii kezel6si, karbantartrlsi 6s tiiroliisi utasitas (1 pld. elektronikus
formrlban, 6s eszkrizdnk6nt I pld. nyomtatoft formriban)

- CE megfelelosdget bizonyit6 okmrinyok m6solata.

A cs6nakokhoz k6szitett kezel6si, karbantartfsi 6s tiroldsi utasitds maryar nyelven

tartalmazza az alibbiakat:
- miiszaki leir6st ds iizemeltetdsi utasitdsU

- urasitesr a karbantartiisi feladatok 6s a kezel6 iiltal elv6gezhetti kisjaviulsok
vdgrehajulsrira;

- szallitasi 6s trirokisi rendszabiilyokat;

- az eszkdz izemeltet6se sor6n betartand6 biaonsdgi rendszabiilyokat;

- Az eszkdz megfelel6s6gdt igazol6 dokumentumok miisolata.

Ery6b specifikici6k a beszerz6si elj6rds lefolytatis{hoz:

At"6teli kiivetelm6nyek:

A minos6ei iitvdteli feladatok szabiilvai

Az Elad6 csak a szerz6d6snek 6s a mriszaki kdvetelmdnyeknek minden szempontb6l

megfelel<i termeket ajrinlhat fel min6s6gi iitv6telre. Az Elad6 a tervezet iitvdteli feladatok

idcipontja el6tt minimum 20 nappal ajanlja fel a gumics6nakokat 6s tartozdkaikat a HM VGH

KMBBI r6sz6re iitvdtelre a ..Fetaj6nlis HM VGH KMBBI 6w6telre" formanyomtatv6nyon.

Az Elad6 biztositsa a min<isdgi iitv6teli feladatok vdgrehajtrisrit a telephely6n vagy

egyeztessen a MH ARB k6pvisel6j6vel, hogy a beszrillit6s helyszin6n tcirt6nhessen a min<is6gi

iitvdtel.

A min6sdgi ritv6tel soriin az Elad6 tdrit6smentesen biaositsa a bel6pdst, a sziiks6ges

ellen<irzdsi tevdkenys6g megszervez6sdt, 6s minden ahhoz sziiks6ges eszkda (m6r6- 6s

ellen6rz6 k6sziit6kek. mtiszerek, stb.) 6s munkaer6t. A min6s6gi etvdtel kdltsdgeit az Elad6

viseli.

Az Elad6 kciteles a Vevo, a HM VGH KMBBI ds egyidejiileg a MH Logisztikai Kdzpont

tudomilsara hozni minden - iiltala ismert - a szerz6dds teljesit6se sordn esetlegesen felmeriilt
kciri.ilmdnfl, mely a lesz6llitott term6kek megfeleltisdgdt befolydsolhatja. Az Elad6 a termdkek

magyar nyelvii kezel6si utasitasiinak egy-egy p6ld6ny6t biaositsa, a miiszaki
kdvetelm6nyekben meghatiirozott dambszemon feliil, a HM VGH KMBBI rdszdre a min<is6gi

iitvetelkor, ezek a p6ldiinyok a HM iratrirriba keriilnek, megorz6sre.

A term6k meefelel6sde6nek vizseiilata

Az tvetel sorrlLn a bizottsiig v6grehajtja az eloirt feladatokat (ellen6rzi a term6k tipusiit,
teljess6gdt, 6psegdt, gydrtdsi idej6t, csomagolitsirt, az el<iirt okmrinyok megldtdt, az eszkoz
miikddok6pessdg6t, stb.), valamint ellen6rzi a kodifikrici6s adatszolgiiltakis megldtet.

A term6kek megfelel<is6g6nek vizsgrilat6t a mriszaki kdvetelmdny ds a szerz<id6s el6ir6sai
alapj6n kell vdgrehajtani. A vizsgrilatot a HM VGH KMBBI ds a MH Logisztikai Kdzpont
k6pviseloib<il 6tt6 bizotts6g hajtja v6gre. Az <isszes darabon ellen6rzdsre kertil:

- az eszkcizcik adattriblijan 6s dokumenuici6jrlban (mribizonylat, gyArt6i megfelel6s6gi
nyilatkozat, stb.) szerepl<i gyrirtrisi id<i (a felajrinkis 6s a gyrirt6s kdzt 26 h6tn6l
nem telhet el), ,/t-'''' '"'',},

- a 212000. (VII. 26.) KriViM rendelet 1. mell6klet6nek 2. fejezete szerinti/$ a EN '",-''
<,

ISO 6185-3:2014 szerinti adattiibla. ; 01,.. i t

t '':')i 
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- az eloitt dokumentiici6 a 212000. (VII. 26.) K<iViM rendelet szerint (CE jeldl6s,

Kezel6si- 6s karbantartrisi utasilis),

- csrisz6smentes fed6lzet kialakitris,

- kapaszkod6k.

- biztons6gi kdt6l r6gzit6 pontjai,

- a mereviil6sek, a vontat6ktit€1, az evezb lapdtok, villdk es r{gzittik. a vizmer6, a
csiiklya, a l6bpumpa, a turatilska, ajavit6k6szlet megl6te, illeszlted6se.

- mrikdd6s pr6b4 felfujrls-leeresztds,

- mriszaki kialakit6s 6s m6retek, tdmegek ellenSrz6se.

A nemmegfelel6re min6sitett term6keket az Elado terit6smentesen cser6li 6s ism6telten
felajriLrnlja 6w6telre, a fent leirt elj6rrisnak megfelel6en.

A megfelelo term6kekr6l a HM VGH KMBBI k6pvisel6je kirillida a Megfelel<is6gi
Igazoldst, melyet egyet6rt6se jel6iil a MH Logisztikai Kdzpont k6pvisel6je is ell6t k6zjegy6vel.
A Megfelel6sdgi Igazokis a benyrijtand6 szrirnla melldklete.

Amennyiben a teljesit6s hely6re tdrt6n6 szrlllit6s soriin brirmilyen, { term6kek min6sdg6t
befolyrlsol6 probl6ma meriilt fel, az alakulat k6pviseloje fenntartjf azon jogrit, hogy
megvizsgrllja, 6s sztiks6g eset6n visszautasitsa a termdkeket fiiggetleniil att6l, hogy a

term6keket a minris6gi ew6telkor miir megvizsg6ltiik 6s megfelel<inek min6sitett6k. A HM
VGH KMBBI k6pvisel6je 6ltal v6grehajtott ellen6rz6sek eredmenyei ne( mentesitik az Eladit
a szerz6d6sben rdgzitett j6t6lliisi vagy egy6b felel6ss6gei 6s kdtelezetts(Bei al6l, bele6rlve az

Elad6 6ltal vdgzend6 v6gellen6rz6si vizsgrilatok v6grehajtas6t is.

A termdkeknek rendelkezniiik kell a Gyrirt6 riltal ki6llitott megfelel i nyi latkozattal.
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2. szami mell6klet a nyt. szirnri Addsv6teli szerzoddshez

HON}'EDELMI MINISZTERIUM
BESZERZESI HIVATAL

TERMEKKODITIKACIOS ZARADEK

(MINTA)

1) Az Elad6 kdtelezettsdget vAllal az iiltala szdllitott valamennyi term6k

azonositas6hoz sziiks6ges adatok teljes ktini szolgriltat6sdra ds amennyiben meg nem

rendelkezik a cdgazonositashoz sziiksdges NATO Kereskedelmi 6s Korm6nyzati C6g K6ddal,
annak a Nemzeti Kodifik6ci6s Irod6tol t6rten6 megszerzdsdre, valamint arr4 hogy a szerz<id6s

teljesitdse kdzben a c6g jog6ltrisriban bektivetkezo bdrmely viiltozis esetdn a
Termdkkodifikrici6s Zfuaddkban (tovribbiakban: Ziuaddk) foglalt kdtelezetts6gek
jogfolytonosak legyenek.

2) A NATO Kereskedelmi 6s Kormrlnyzati Cdg K6d (NCAGE k6d) a NATO
Kodifikdci6s Rendszerben a gydrt6k, sz6llit6k, vrillalkoz6k illetve a kodifik6ci6s adatok

fon6sainak azonositds6t biaosit6 k6d, amelyet a c6g bqegyzfse szerinti orsziig Nemzeti
Kodifrkici6s Irodrija ad ki. Az NCACE K6d kiadasdt a szerzodo c6gnek kell kezdemdnyeznie.

Ig6ny6t a szerzoddsben megadott el6rhet6sdgeken jelezheti annak akiirrisrit k6vet<ien. a

szerz6d6sben meghatd,rozott id6pontig.
Az ig6nyl<i kdr6sdre, az iitala megjel<ilt e-mail cimre megkiildjiik az Adatbeviteli kerd6ivet a

cdg vezet6si 6s el6rhet6s6gi adatair6l. Vrllaszaban az iglnylo (e-mail vagy fax formdj6ban)

megkiildi a kitdltdtt Adatbeviteli k6rdtiivet. A kitdlt6tt Adatbeviteli k6rd6iv vissza6rkez6se,

majd az abban szerepl<i adatok sziirnit6gdpes adatbiizisban t<irtdn6 rdgzitdse utifur a

Kodifik6ci6s Iroda kiutalja az NCAGE K6dot 6s en6l trijdkoztada az ig6nyl6t. Az NCAGE
adatok bekertilnek a NATO kdzponti kodifikrici6s adatbr2isriba.

Az NCAGE K6d kiadasa egyszeri eIjNAs. Az ig6nyl6 a kiadott NCAGE K6dot piaci

tevdkenys6g6ben szabadon felhaszndlhada. Egy c6get egy NCAGE K6d azonosit, azonban a

cdg dnrlll6 bejegyz6ssel bir6 lednryrillalata(i) is kiiteles(ek) megszerezni az NCAGE K6dot,
amennyiben Sniil16 szerzoddst kdtnek.

3) A Zfuadlk vonatkoz6seban adatszolgiiltat6son egy term6k minden l6nyeges

tulajdons6grit, miiszaki adatait tartalmaz6, annak azonositds6hoz sztiksdges miiszaki rajzok,
leiriisok 6s/vagy mdszaki dokumentiici6k 6tadA66t illetve a gyriLrtris sorrin alkalmazott
szabviinyokra td(6n6 utal6st kell 6rteni, amelyek alapjin az adott term6k egy6rtelmiien
azonosithat6. Az adatszolgiitatris prefer6lt formrija a Microsoft Excel adattdbla elektronikus
form6ban. A file n6v: NCAGE(vagy az Elad6 neve) szerztiddsazonosit6("/" karaktereket "_"
karakterre cserdlve).xls

A Gyrirt6 adatai:

Szerz6d6s
szerinti

foly6sz6m

Szerz6d6s
szerinti

megnevez6s

Cikkszim (az a szim
amelyet a S/6rt6

azonositisra haszn6l)

NATO Rakt6ri
Szam (NSN), ha

ismert

Megjegyz6s/
R6szletes

megnevezds
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Hazzi gyirtAs esetdn az adatszolg6ltatds rd szdtkdpezi m6g a jellemz<i technikai adatok

cikksz6monk6nti bontasban. Minimum adatok: m6ret, srily, szin, szrillithat6s6g, funkci6k,
j ellemz6 mtik<iddsi param6terek.

4) Sziiks6g eset6n a term6kek azonosit6siihoz szolg6ltatand6 adatokat a Nemzeti
Kodifik6ci6s Iroda a k6tend6 szerzodds titrgylban lefol)'tatand6 egyeztet6peken halitrozza meg.

5) A ktlftildilnem magyar Elad6 tudomasul veszi, hogy a jelen Zfuaddkban

meghat6rozott b6rmely term6kazonositassal kapcsolatos k6rd6sben, ha a bejegyz6se szerinti
orszilg tagja a NATO Kodifikrici6s Rendszert alkalmaz6 orsz6gok csoportjanak, akkor az adott

orsziig Nemzeti Kodifik6ci6s hodirja az illetdkes. Minden miis esetben a Magyar Nemzeti
Kodifikdci6s hoda az illetdkes. A Magyarorsziigon bejegyzett c6gqk vonatkozdsdban a

Nemzeti Kodifikrici6s Iroda funkci6it a Honv6delmi Miniszterium V6delemgazdasrigi Hivatal
illetdkes kodifik6ci6s szervezeti eleme kitja el. Jelen Zhrad€kban meghatiirozott
termdkazonosit6si celir adatokat az Elad6 az illet6kes Nemzeti Kodifikici6s Iroda r6sz6re

szolgiltatja.

6) Az Elad6 a jelen Ziraddkban meghatrirozott adatszollriltatdsnak az llltala
alkalmazott. alvallalkoz6k r6sz6r6l tdrt6n6 teljesit6s66rt egyetemlegesen f$el.

7) A termdkazonositasi cdhi adatszolg6ltatdsra vonatko z6 s)rrzbddses jogviszony

hatiilya alafl az Elad6 jogutod nelkiiLli megsztindse esetdn vellalja. hogy az illet6kes Nemzeti

Kodifikrici6s Iroda r6sz6re megadja az adatszolgiltat6sbar erintett ahhllalkozok c6gadatait

olyan m6lys6gben, hogy annak alapjrln t6liik kdzvetlen szerz6ddses kapcsolatban a

term6kazonositdsi c6hi adatok beszerezhet6k legyenek.

8) Abban az esetben. ha az Elad6 megsziin6se joguroddal trtrtdnik. lehelrivd teszi.

hogy az illet6kes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda a jogut6ddal szemben vdftozatlan tartalommal
6rvdnyesiteni tudja ajelen Z6rad6kban foglalt adatszolgeltatesi kdtelezettSegeket.

9) A hazai bejegyz6sii illetve olyan ktilliildi gyart6k, sz6ltit6k, v6llalkoz6k amelyek

c6gbejegyz6se nem valamely NATO Kodifikiici6s Rendszert alkalmazd orsz6gban tdrtdnt, a
jelen szerz6d6sben, a sziillit6si felt6telek kdzdtt meghat6rozott id6rendben, a Magyar Nemzeti
Kodifikdci6s Iroda r6sz6re teljesiti a term6kazonositasi c6hi adatszolgilltatast.

10)Az Elad6 vrillalja, hogy a jelen szerz6d6s 6rv6nyessdgi i{eje alatt a szerz6d6s

tingyitt klpezo term6kekre vonatkoz6 6s a jelen Ziraddk 2. pon{idban meghatdrozott

tartalommal 6ltala szolgriltatott adatokban bekdvetkezett bdrmilyen r'{ltozrist a m6dositott

adatra vonatkoz6 tartalommal - a sajiit szervezet6n beliil bekdvetkezell valtozasl kdvet6 30

naptiiri napon beliil - megkiildi az illetdkes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda rebz6re.

11) Amennyiben az Elad6 a jelen szeruod€s targyAt k6pez6 bdrmely term6kre

vonatkoz6an a Magyar Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda r6sz6re miir szolg6ltatott a jelen Zinad5k 2.

pontjriban meghatiirozott term6kazonositilsi c6lir adatokat, rigy enol irilsban 6rtesiti az

adatszolgriltat6s ig6nyl6j6t, megadva a rendelkezds6re 6116 NSN-I, megieldlve, hogy az

adatokat mikor, milyen szerz6ddshez kapcsol6d6an kiildte meg.

12) Elad6 hozzilirrul, hogy a jelen szerz6d6s

azonositds6hoz 6s a NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati
szolg6ltatott adatok miis kormdnyzati szerr, rek, illewe a NATO
6tad6sra keriilj enek.

titrgydt kdpezo term6k(ek)
C6g K6d kiadrisdhoz riltala
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3. sz|mi mell6klet a nyt. szrimri Adrisv6teli szerzoddshez

FELAJANLAS HM VGH KMBBI ATVNTUT-NT

Felk6rem a HM VGFI KMBBI-I a........................ ...... sz6rnri

6s................ .....tdrgyt
szerz6desre elk6sziten, az aklbbiakban meghauirozott, termdk(ek) / szolgriltatris(ok) 6w6tel6re.

Szerzodds t6tel
sorsz6ma

Term6k / szolgiiltatris megnevezese Gvrirtrlsi szrim Mennyis6g

Az ittv€tel k6rt id<iponda: 20 . 6v. ................. h6 ........-n.

A fenti term6kek / szolgri,ltatasok az 6rv6nyes szrlllitrisi dokumentiici6, valamint a szabv6nyok

6s a szerz6d6s kdvetetmdnyeit kieldgitik 6s min6sdgileg megfelel<iek.

Melt6klet:

Kelt: ......................... ...........20 . dv. ................. h6 ........-n.

(felj ogositon aldirdsa)

Az itv€tel egyeztetett id6pontja:

Kelt: ................. .................... 20

HM VGH KMBBI

Ph.

ev.
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4. szimri mell6klet a............... n1't. szimri Ad6sv6teli szerz6d6shez

00555
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5. szdmt mell6klet a ............ ... n1t. sz6mir Adrisv6teli szerz6d6shez

NYILATKOZAT

a nemzeti varyonr6l szrili 2011. iryi CXCVI. tiirv6ny 6tl6that6 sz,ervezet fogalmrlra
vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfelel6s6gr6l

Alulirott , mint a(z)
(sz6khely: c6gbejegyzdsre/al6iriisra jogosult
k6pvisel6je, jelen okirat al6ir6sdval, ezennel biintet6jogi felel6ss6gem tudatiiban

nyilatkozom

an6l, hogy a(z) (teljes n6v) a nemzeti vagyonr6l
s2616 2011. 6vi CXCVI. tdrv6ny 3. $ ( I ) bekezd6s6nek 1. pontjar2 alapjrln 6tl6that6
szervezetnek min6siil, egyidej rileg az aA al6lamasz1.6 dokumentumok mdsolatiit
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

c6gjegyzdsre/aliiirdsra jogosult

'' 3. g 1t.y E torrdny alkalmaz6sdban
l. dtldthatd szenezet
a)t az dllam, a kdltsdgvetdsi szerv. a kdztestiilet, a helyi dnkormiinyzat. a nemzetisdgi 6nkorm6nyzt. a tArsulas, az egyhrizi

jogi szemdly. az olyan gazd6lkod6 szerveze! amelyben az 6llam vagy a helyi dnkormanyzat kiiliin-kiilitn vagy egyiitt 1007o-os

rdszeseddssel rendelkeziL a nemzetkdzi szervezet. a kiilftildi 6llam. a kil16ldi helyhat6sAg. a kulldldi 6llami vagy helyhar6sagi
szerv 6s az Eur6pai Gazdasigi Tersdgr6l sz6l6 megAllapodasban r€szes rillam szabalyozott piaciira bevezetett nyihdnosan
miikddii rdszv6n],t6rsas6g.

b) az olyan belftildi vagy kiiltilldi jogi szemdly vagy jogi szem6lyiseggel nem rendelkez6 gazd6lkod6 szervezel amely
megfelel a kovetkez6 felGteleknek:

Da)l tulajdonosi szerkezetc, a pdnzrnosiis ds a terorizmus finansziroziisa megel6zesdr6l ds megakadilyozrisrirril sz6l6
tdrvdny szerint meghatfuozotr tdnyleges tulajdonosa megisme.het6.

bb1 az Eurdpai, Uni6 tagallam6ban. az Evbpai Gazdasigi Tirsdgr6l sz6l6 meg6llapodisban r6szes allamban. a Gazdasigi
Egyiiftm0kdddsi ds Fejlesztdsi Szervezet tag6llam6ban vagy olyan 6llamban rendelkezik ad6illet6seggel, amellyel
Magyarorsziignak a kett6s ad6ztatAs elkerulesd.6l sz616 egyezmdnye vall.

6cl nem min6sill a tarsasagi ad6r6l ds az osztaldkaddrdl sz6ld tdrvdny szerint megha!tuozott ellen6rzittt kUlfitldi t6rsasiignak.
bd) a gazdilkod6 szervezetben kttzvetlenul vagy kozvetetten tdbb mint 25olcos tulajdonnal. befolyAssal vagy szavMAti

joggal bir6 jogi szemdly. jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdalkod6 szervezet tekintetdbel aba), bb.) es bc,) alpont
sze.inli feltdtelek fennallnalq

c) az 
^civil 

szervezet ds a vizitrirsulal amely megl'elel a kdvetkez6 felt€teleknek:
cal vezet6 tiszts6gvisel6i megismerhet6k
cbl a civil szervezet ds a vizitarsulaL valamint ezek vezet6 tiszsdgvisel6i nem etlethat6 szervezetben nem rendelkeznek

25oleot m€ghalad6 rdszeseddssel.
ccl sz€khelye az Eur6pai Unid hgellam6ban. az Eur6pai Cazdasagi T6rsigr6l sz6l6 megellapodiisban rdszes

Gazdasdgi Egyiittm[kddisi es Fejlesadsi Szervezet tagallameban vagy olyan ellamban van. amellyel M
kett6s ad6ztatds elkeriildsdr6l sz6l6 eglezmdnye vant /..:
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Az 6tl6that6sfgi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vagr azokat al6t6maszt6
dokumentumok az Allamhiztartrisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny 54/A. $-ban

meghatf rozottak alapjin

A nemzeti vagtonrdl szdl6 2011. dvi CXCVI. t()rvdry, 3. S (1) bekezddsdnek I . pont b) alpontja
szerinli

mawa r gazddl kodti sze mezele k e se Id b en

Alulirott, (ndv) mint a (cdgndv)

rlp,i..io:."vli,;k;;;;,il;;u,,!1',"fl"Jill,',;ii,;;;,;;;rdil#";*#Ih,Bff iffi
szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo gazdrilkod6 szervezel, amely megfelel a
kdvetkez6 egyiittes felt6teleknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a p6nzmosas es a terrorizmus finanszirozdsa megel<izdsdrol 6s

megakadrllyozasrlr6l sz6l6 trirvdny szerint meghatdrozott t6nyleges tulajdonosa

megismerheto. amely[ql-az I . pontban nyilatkozom. ds

b) ad6iltet<is6ge . . . . . . . . ...orsziryban [orsaig megnevezisel talAlhat6' '. amely

Ia megifelelf aldh izand6],
o az Eur6pai Uni6 tagrillama,
. az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6gr<il sz6l6 megrillapodrlsban r6szes 6llama.
. a Gazdasiigi Egyiittmtikdd6si 6s Fejlesaesi Szervezet hgellarn4
o olyan rlltam, amellyel Magyarorszignak a kett<is ad6aatrib elkeriildsdrol sz6l6

egyezm6nye van, 6s

c) nem min6siil tiirsas6gi ad6r6l ds az osztal6kad6r6l sz6l6 1996. et;] IXXXI. tdrveny 4. $

I 1. pontja szerinti ellen6rzdtt kiilfrldi trirsas6gnak, 6s

d) az dltalam k6pviselt szervezetben kcizvetleniil vagy kdzvetetteh ttibb mint 25%-os

tulajdonnal, befolyassal .va1y szavazati joggal bir6 jogi szemdly' jogi szem6lyis6ggel

nem rendelkez6 gazd6lkod6 szervezet tekintetdben az a), b) 6s c) alpont szerinti

felt6telek fenn6llnak.

l. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonosr6l

Az illtalam k6pviselt szervezetnek a pdnzmos6s ds

6s megakadrilyo z1sin6l sz6l6 2007. €vi CXXXVI.
termdszetes szemdly(ek) a t6nyleges tulajdonosa(i):

a terrorizmus finanszlrozlsa mege16zes6r6l

tdrv6ny 3. $ r) pontj 4 alapjan a kdvetkez<i

Kelt:
P. H.

c6 gtregy z6* el aliririisra j ogosult

rr Amennyiben Ajiinlanev6nek Magyarorsz6gon talelhat6 az ad6illet6sege, 0gy Ez kerii|dn
amennyiben mds orszdgban, fgy ertelem szeriien az az orszag keruljitn megadiisra.

Sziiletesi hely 6s idti
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HONVEDELMI NTINISZTERIUM
BESZERZf,SI HIVATAL

N1,t .szirn:
Szerz6d6s azonosit6:

6. r6szajrinlati kiir

ADASVETELI SZERZ6onS
TERVEZET

mely ldtrej6tt a

MH Anyagell6t6 Rakt6rbazis

6sa

elad6 neve

k6zritt

- 2016 -
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VEV6:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
P6nzforgalmi j el zoszirna'.
Ad6azonosit6 sziima:

ELAD6:

Kdpviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
Cdgegyzekszitrna'.
Pdnzforgalmi j eI zoszirna'.
Ad6sziima:

A Szerz6d6s alanyai

Magrar Honv6ds6g Anyagell6t6 Raktdrtrizis
(tov6bbiakban: Vev6)
Nagy Attila ezredes, parancsnok
1 1 63 Budapest, U jszAsz t$ca 37 -39.
+36 I 401 2380
+36 I 401 2321
MAK 1 0023002-002901 1 5-00000000
t5714132-2-51

(tovribbiakban: Elad6)

A tov6bbiakban egyiittesen Felek.

PREAMBULUM

Felek nigzitik, hogy a Vevo a2013. €vi V. t6rv6ny (a tovribbiakban: Ptk.) 8: l.$ (1) bekezdds

7.) pontja alapjan szerzod6 hat6srignak min<isiil.
YeviS az Uj Sz6chenyi Terv Kdmyezet ds Energetikai Hatekonys6g Operativ Program 1.6.0

project (tov6bbiakban: KEHOP) keretdn beliil ,,1 Magtar Honvddsdg kataszrrdfovidelemmel
ossze/iiggd beavalkozdsi kdpessigdnek fejleszlise - m szaki technikai eszkbzdk beszerzise

KEHOP 1.6.0" taryyn felhivris alapjan trlmogatrisi k6relmet nyrijtott be 2016. febru6r 19-dn.

A kdzbeszerz6s t rgy t kdpezb feladat - a pilyiuat pozitiv tiimogat6si ddnt6s esetdn - l0%
6nr6szb6l, valamint vissza nem t6ritend6 90%-os EU tdmogatrisb6l qzillit6i finanszirozisi
formrlban val6sul meg a27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet eloirrisainak tilyelembe v6tel6vel.

A szerz<id6s tiirgya szerinti iirubeszerz6s a KIHOP 1.6.0 konstrul{ci6 szerinti p|lyiaat
keret6ben val6sul meg.

A kdzbeszerzdsekrtil sz6l6 2015.6vi CXLIII. tdrvdny (tovdbbiakban: Kbt.) 81. $ alapjriLn nyilt
kdzbeszerzdsi eljaras keriilt lefolyatiisra a szerz<idds trirgyrlban. A Kbt. 29. $ (1) bekezd6se

alapj6n a HM Beszerzdsi Hivatal a kdzbeszerzdsi eljrlr6st a Vevo mShatalmazdsa alapjin,
annak nev6ben folytatta le. A k6zbeszerzdsi eljards nyertes ajrlnlattevoje {z Elado lett.

Etad6 k6teles a szerz6dds l. pontjriban meghatiirozott, a szerzodds trirgl rit k6pez<i termdkeket a

kiegdszit6 kdzbeszerzesi dokumenhrmokban meghat6rozott rsegl es mlnosegl
meghatiiroziis szerint, illetve egy6b elciirrisok 6s min6s6gi k vek betartiisa mellett
ritadni. Etad6 kdteles a KEHOP 1.6.0 felhivtis6ban 6s a KEH
ftmutat6ban, valamint a pdrlyi.z,al trimogat6siira vonatkoz6
formai 6s tartalmi kdvetelm6nyek betartiisara.

altalAros piiydzati
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Szerztidci Felek rdgzitik. hogy a Szerzod6st a Kbt. rendelkez6sei alapj6n a fent hivatkozott
k6zbeszerz6si eljrirrisra tekintettel, annak eredmdnyekdnt irjak alii. A k<izbeszerz6si eljiiriis
dokumentumai jelen szerzod6s elviilaszthatatlan r6sz6t kdpezik. kiil6ncis tekintettel a

kdzbeszerz6si dokumentumok rendelkezdseire, valamint a nyertes ajrinlat tartalmrira.

A szerzodds hatritybal6pds6nek felt6tele a tiiLrnogatiisiszerzcidds-m6dositds alapjin az ig6nyelt
<isszeg rendelkez6sre iilliisa. Amennyiben a KEHOP IH a tdmogatiisra irrinyul6 ig6n)'t nem,

vagy az igdnyekn6l kisebb cisszegben fogadja el, az adlsvlteli szerz<id6s hatiiyii veszti.

A szerzcides megk6t6s6re a mindenkor hauilyos jogszab6lyoknak 6s a trimogatiisi szerz<iddsben

foglaltaknak megfelel6en keri.il sor.

l. A szerz6d6s tdrgra

1.1. Jelen szerzod6s alapj6n Elad6 a jelen szerztiddsben ds annak 1. sz. melldklet6t kdpezo
mriszaki leirdsban rdszletesen meghatiirozott felt6telek szeint az L2. pontban

meghatiirozott termikek 6tad6srlra, a Vev6 a termdkek iitv6tel6re, valamint a 2.1. pontban
rdgzitett vdte[6r Elad6 r6szdre tdrt6n6 megfizetds6re kdteles.

| .2 . Az ritadiisra keriiki termdkek :

12 kdszlet cs6nakmotor (4 iitemri. 30 HP) beszerzdse a mtiszaki kdvetelmenyben
meghar6rozottali alapj iin.

1.3. Elad6 a szerz<id6s l. sz. melldklet6t k6pez6 miiszaki kcivetelm6nyben felsorolt megadott
param6terii termdkeket szrillithatja le.

1.4. Elad6 rd szte lj e si t6sre nem jogosult.

1.5. Elad6 a term6kek szrillitris6t egy t6telben v6gzi, el6teljesit6s lehetos6ge biaositott.

2. Az ellenszolgiltat6s dsszege

2.1. A Felek megiillapodnak abban, hogy az Elado szerz6ddsszerfi teljesit6s eset6n nett6 ...
Ft, ^r^" . . .. forint vdtekiu'ra jogosult az alibbiak szerint:

Netni egys6gir
(Ft / kdszlet)

Mennyis6g
(k6szlet)

Nett6 ossz{r
Ft / 12 k6szlet

Apl Brutt6 iisszar
Ft / 12 k6szlet

t2

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz<idds 2.1. pontjriban foglalt termdkek
vdtelara a szerz6d6s hatiilya alatt viiltozatlan.

3. Teljesit6sihatdrid6

3.1. Teljesit6si hatriLrid<i:

Szrillitand6 term6k vonatko zAsdbat Szerz6d6s hatdlybaldp6s6tol sziimitott 270 naptin
nap.

Elmdleti 6s gyakorlati felkdszit6s vonatkoziisiiban:
30 naptdri napon beliil.

A teljesitds t6nyleges id6pondak6nt a term6kek mennyisegi etadas-6tv6te[6n
kell tekinteni.

3.2.
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4.1.

5. l.

4. Teljesit6s helye:

MH Anyagell6t6 Rakrirbr2is, Budapest lJjszisz urca 37 -39.

5. Min6s6gbiztosit6si kdvetelm6nyek, a term6kek dtad$-6tv6tele

Jelen szerz6d6s kdvetelm6nyei allami min<is6gbiaositris hatrilya al6 tartoznak, a HM
V6delemgazdasrigi Hivatal Kutatris- Fejlesa6si. Minos6gbia<isitrisi 6s Biztonsrigi

Beruhaz6si lgazgat6sbg (tovribbiakban: HM VGH KMBBI) k6prlsel6je, mint a magyar

Katonai Min<is6gbiztosiuisi szervezet jogosult a mintis6gbiaositrisi k6rd6sekben a vev6
k6pviseletere.

A min6s6gbiaositrissal kapcsolatosan felmeriil<i k6rddsek esetdben Frtesitend6:

HM VGH Kutatas-fej lesAdsi, Minos6gbiztositiisi ds Biztonsrigi Berirhrizrisi Igazgatosrig

lgazgat6'.
Postacim:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Ill6s Attila ezredes
Magyarorszig, I 885 Budapest Pf. 25.
(+36) 1 433-8041
(+36) 1237-5s75
nqaa@hm.gov.hu

5.3. A szillitand6 term6kek feleljenek meg a szerzodls 1. sz. mell6llet6t k6pez6 miiszaki

kdvetelm6nynek. A cs6nakmotorok rendelkezzenek adattiiblival, mely taftalmazza a

gyrirt6t, a lyartas idejdt 6s a gy6ri szi,rnot. A szi.ilitand6 t(rm6kek. beleerrve a

.i6nak otoiokut, a motortart6-rillvrinyokat, a motortakar6 poiryvrikat, a szerszAm

k6szleteket, a tartaldk alkatrdsz k6szleteket, a tartalek iizemanyag tartrilyokat, tartaldk

haj6csavarokat is, legyenek 6pek, deform6ci6 6s szennyez<iddsmdntesek (viz, olaj, srir

5.2. Y evb a term6keket min6sdgi ds mennyisdgi szempontb6l veszi 6t.

stb.) 6s alkalmasak a rendeltet6ss zeri haszniiatra.

5.4. Min6s6gi iitv6teli feladatok szab6lyai

5.4.1. A cs6nakmotoroknak 6s a tartoz6kaiknak gyriLri rijnak tett teJniut<'

5.4.2. A Magyar Honv6ds6g r6szdre, beszerzdsre tervezett lermekeknek ki kell

el6gfteriiitk a fentiekben fetsorolt miiszaki kdvetelmdnyeket 6s rendelkeznitik kell

a Gy6rt6 6ltal kiellitott megfelelos6gi nyilatkozattal.

5.4.3. Az Elad6 csak a szerz6d6snek ds a szerzod6s 1. sz. mell6kletdt k6pez5 mriszaki

kdvetelmdnynek minden szempontb6l megfetelo termdket ajrinlhat fel min<is6gi

ritv6telre. Az Elad6 a tervezet 6tv6teli feladatok id<iponda elott minimum 20

nappal ajri,nlja fel a gumics6nakokat 6s tartoz6kaikat a HM vGH KMBBI r6sz6re

6tv6telre a,.Felaj6nlis HM VGH KMBBI 6w6telre" formanyomtawifuryon'

5.4.4. Az Elad6 biAositsa a minris6gi dWdteli feladatok vdgrehajtastit a telephely6n vagy

egyeztessen a vev6 k6pvisel6j6vel, hogy a besz6llitiis helyszin6n tdrt6nhessen a

minos6gi 6tv6tel.

5.4.5. Az Elad6 kriteles a Vevo, a HM VGH KMBBI 6s egyidejiileg a MH
Kdzpont tudomdsara hozni minden - 6ltala ismert - a szerz6d6s telje
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esetlegesen felmertilt kcirtilm6nl.t, mely a lesziillitott term6kek megfelel<is6g6t
befolyrisolhatja.

5.4.6. A min<isdgi iitvdtel soriin a Vevo tdrit6smentesen biaositsa a beldp6st, a sziiks6ges
ellen<irzesi tev6kenysdg megszervezdsdt, 6s minden ahhoz sziiksdges eszkdzt 6s

munkaer<it. A min6sdgi atvdtel kdltsdgeit az Elad6 viseli.

5.4.7. Az Elad6 a termdkek magyar nyelvri kezeldsi utasitiisrinak egy-egy p6ldrinyrit
biaositsa, a miiszaki kdvetelmdnyekben meghatiitozott darabszrimon feliil, a HM
VGH KMBBI rdszere a min6sdgi ewdtelkor, ezek a p6ldrinyok a HM irattrirdba
keriilnek. megcirz6sre.

5.5. A termdk megfelel6s6gdnek vizsgiilata

5.5.1. Az iitvdtel soriin a bizottsrig ellen6rzi a termdk tipuset, teljessdgdt, dps6g6t,
gydrtasi idejdt, csomagolis6t. az eloirt okmrinyok megl6t6t, a term6k
miikdd6kdpess6g6t, stb., valamint ellen<irzi a kodifikrici6s adatszolgiiltatiis
meg16tdt

5.5.2. A term6kek megfelel6s6gdnek vizsgrilatiit a szerz<idds l. sz. mell6kletdt kdpez<i
miiszaki kdvetelmdny ds a szerz<id6s el6irasai alapjdn kell v6grehajtani. A
vizsgrilatot a HM VGH KMBBI ds a MH Logisaikai Kdzponr kdpvisel<iib6l rill6
bizottsdg hajda v6gre. Az dsszes darabon ellen6rzdsre keriil:

- a termdkek adattilblajin 6s dokumentrici6jaban (mribizonylat, gyrirt6i
megl-elel6s6gi nyilatkozat, stb.) szerepki gyrirtrisi idti (a felajrinlis 6s a gy6rtiis
k6zt 52 hdtn6l tdbb nem telhet el),

- a 2/2000. (VII. 26.) K6ViM rendelet l. mell6kletdnek B r6sz l.l.pontja
szerinti adatt6bla,

- az el5irt dokumentiici6 (CE jel<ilds, Kezel6si- 6s karbantart6si utasirds),

- a motortart6-6llvfuyok kialakitiisa, motort6roliisi 6s mozgatiisi funkci6ja,
- a motortakaro ponyv6k kialakitrisa,

- a szerszdm 6s a tartaldk alkatrdsz kdszletek csomagokisa, tipushoz val6
alkalmazhat6siiga,

- az alkatresz csomagol6 kidrift megfelel<isdge,

- a tanaldk tizemanyag tartdlyok tipushoz va[6 alkalmazhat6s6ga,

- tartaldk haj6csavarok tipushoz val6 alkalmazhat6siiga,

- munkav6delmi felszereldsek k6t f6 r6szdre,

- miikcidds pr6ba,

- mi.iszal<i kialakitris 6s mdretek, tdmegek ellen6rzdse.

5.5.3. A nemmegfelelcire min6sitett termdkeket az Elad6 t6rit6smentesen cser6li 6s
ism6telten felajii,nlja 6tvdtelre, a fenr leirt eljrirrisnak megfelel6en.

5.5.4. A megfelel<i termdkekrol a HM VGH KMBBI k6pvisel<ije kidllitja a
Megfelel6s6gi lgazoliist, melyet egyetdrtdse jel6iil a MH Logisaikai Kdzpont
kdpvisel6je is ellit kdzjegydvel. A Megfetelosdgi Igazokis a benytjtand6 sz6mla
mell6klete.

5.5.5. Amenn) iben a teljesitds hely6re tdrt6nti
minrisdg6t befolyrisol6 probldma mertilt

sziillitris sor6n brirmilyen, ,?" 
\

"t

,7.'.-+t-"1',,)
rniiekek
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azon joget, hogy megvizsgtiLlja, 6s sziiks6g esetdn visszautasitsa a term6keket

fiiggetlentil att6l, hogy a termdkeket a min6s6gi ritvdtelkor miir megvizsgiiltiik 6s

megfelelonek minositett6k.

5.5.6. A HM VGH KMBBI kepvisekije 6ltal v6grehajtott ellen6rz6sek eredmenyei nem

mentesitik az Eladot a szerz6d6sben rdgzitett j6te[6si vagy egydb felel<iss6gei 6s

kiitelezettsdgei al6l, beledrtve az Elado 6ltal vdgzend6 v6gellen6rz6si vizsg6latok
v6grehaj trisrit is.

5.6. Mennyisegiiitv6tel

5.6.1. A mennyisdgi arv6tel a sikeres minris6gi 6tv6tel utan kertilhet vdgrehajtiisra,

melyet a Vevo kdpviseloibril rill6 bizotrs6g hajtja vdgre az Elad6 jelenl6t6ben.

5.6.2. A mennyis6gi 6wdteli feladatok6l jegyzokiiny"u

befo gadrisrinak egyik feltdtele.
kdsaiil, mely a szinrla

6. Fizet6si felt6telek, a teljesit6s igazoldsa

6.1. A 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet I19. $ alapjrin Yevo az Eladb r6sz6re a szerz6dds

elszimothat6 <isszege 50%-iiLnak megfelel<i m6rtdkri szrillit6i el6leg ig6nyl6s6nek

lehetris6g6t biaosida.

El<ileg igdnyl6se esetdn az Elad6 vrilasztasa szerint

a. a szerzod6s elsziirnolhat6 dsszeg6nek lfiyo-a 6s az igeilyelt szdllitoi eltileg

kiildnbdzetdre juto trirnogatris 6sszeg6nek megfelel6 m6rt6krl. az irdnyit6 hatosdg

javiira sz6l6, a Kbt. 134. $ (6) bekezd6se szerinti, vagy a 27112014. (XI.5.) Korm'

rendelet 83. $ (l) bekezd6se szerinti miis biztositdkot nyrijt. vhgy

b. a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet I mell6klet 134.4. pon$a (Ha a jogosulatlan

ig6nybevdtel a sziltit6nak felr6hat6, 6s a szillit6 nem nl trjton biaosit6kot, az

irrinyit6 hatosag felsz6litja az eloleg visszafizetds6re. Ha az Elad6 a visszafizet6si

k6tiezetts6g6n-ek a visszafizet6srJ megrillapitott hatriLrid6$en nem vagy csak

r6szben tesiele get, az irinyit1 hat6silg a vissza nem fizetettldsszeg ad6k m6djara

tdrt6n6 behajtasa cdljrlb6l megkeresi az irllami ad6h46segot. egyidejiileg

kezdem6nyezi az iilami ad6hat6s6gnril a szillit6 ad$szdmrinak tdrl6s6t.)

alkalmazriirinak tudomiisul v6tele mellett nem nyrijt biaositdkbt.

A szallit6i el6leget a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet el<iirrisainak megfeleloen az

elolegbek6r6 doki.rmentum benyrijtrisrival az Elad6 kdzvetleniil u. irinyitit hat6segt6l

igdnyelheti a vev6 egyidejii 6rtesit6se mellett. A Yevo az ertesitdstol sziirnitott 6t napon

U-etiti leteztreti a szittiiOi el6leggel kapcsolatos fenntart6siit. Ennek hiany6ban a szdllit6i

el6leg-ig6nyldst a Vevo r6szdrol elfogadottnak kell tekinteni'

Amennyiben az Elado szallit6i et6leget vesz igdnybe, a foly6sitott sz6llit6i el6leg cisszege

a sziiml6b6l keriil j6vdir6sra.

A Fetek meg6llapodnak abban, hogy Elad6 teljesit6se akkor 
1

szerz<iddsszeriin ek, ha az Elad6 a 1.2. pontban szerepl6, a miisLaki kdvet/
megfelelti termdkeket a 3.1. pontban meghatiirozott hatririd6ben 6tadja 6s

i)1ii55

6)

6.3.

6.4.

'<.,L^.y)fu-

6.5.

237

tl



6.6.

6.7.

6.8.

6tadris-ritvdtelt igazol6 okm6ny aliliriisra kerUlt, valamint az elmdleti 6s a gyakorlati
felk6szitdst a 3.1 . pontban meghatiirozott hatiirid6ben v6grehajtja.

Elad6 a sziimldt egy eredeti 6s ndgy miisolati p6ldriLnyban a vonatkoz6 jogszabrllyi
el6irrisoknak megfelel<ien rillitja ki. Az 6tadi$-6tveleli jegyz6krinyv, a Megfelelos6gi
igazokls 6s a kodifikdci6s adatszolgiiltatls teljesit6s6r6l sz6l6 igazokis, valamint az
elm6leti 6s a gyakorlati felkdszit6s teljesit6sdr6l sz6l6 igazokis minden esetben a szinnla
ki6llit6srinak felt6tele es egyben kdtelez6 melldklete.

Elad6 sz6Lrnl6j a a jogszabillyi el<iiriisokon tril minden esetben tartalmazza a
szerzcid6sazonosit6t. a szerzodes tdrgy6t 6s Elad6 jelen szerz6d6sben meghatrirozott
adatait. Ennek hirinydban kiegdszitds c6tj6b6l a szfunlitt a Vev6 visszakiildi a kibocsrit6
r6szdre, amely esetben a fizetdsi hatririd6 a szabrilyszenien benyijtott szfunla Vev6 eltal
befogadrisrinak napjet6l szfunit6dik, igy a Vev6 k6sedelme kiziir-t.

A szrirnkit a Vev<i nevere 6s cim6re kirillitva, a Vev6 cim6re kell eljuttatni.

Kiilts6gvise16
K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefar:
Pdnzforgalmi je I zlszArna:
Ad6azonosit6 szrima:

MH Anyagell{t6 Raktdrbfzis
Nagy Attila ezredes, parancsnok
I 163 Budapest, Ujszisz u. 37 -39.
+36 1401-2380
+36 1 401-23-2t
I 0023 002-00290 I I 5-00000000
t5714132-2-51

6.9. Vevo a szerz6ddsben meghatiirozoft m6don ds tartalommal val6 teljesitdst kdvetoen az
ellenszol96ltatiist a27212014. (XI.5.) Korm. rendeletben ekiirtak szerint szrillit6i kifizetds
alkalmaz.ls6val (a 100%-os td,rnogatasi intenzitasra tekintettel a kifizet6st kdzvetleniil az
irrinyit6 hat6srig iitutaliissal tetjesiti), a Kbt. 135. $ (l), (4) ds (6) bekezddse, iilewe a ptk.
6:130. $ (1)-(2) bekezd6s szeint, az Art. 361A. g figyelembev6rel6vel.

6.10. Abban az eserben, ha a vev6 a 6.9. pontban meghatiirozott hatririd6hriz kdpest
k6sedelmes fizet6st teljesit, a ki nem fizetett sziiLrnla tisszege ukin az Elad6 r6sz6re a Ptk.
6:155. $ (1) bekezdds6ben meghatarozott mdrtdkri k6sedelmi kamatot kdteles fizetni. Az
Elad6 k6sedelmi kamatiinak 6rvdnyesit6se cdljrib6l felsz6lit6 levelet kiild a Vev6 nev6re
6s cimdre. Elad6 a behajtesi kdltsdgritalanyr6l sz6l6 2016. 6vi IX. t6rv6ny szerint
behaj 6si kdlts6g6talinyra jogosult.

6.1 l. Rdsszirnla benl'rijtiisiira nincs m6d.

7. Kodifikdci6

7.1. Elado NCAGE k6d1a:

Amennyiben Elad6 nem rendelkezik NCAGE k6ddal, a szerzodes hatrilybal6pds6t k6vet6
10 munkanapon beliil szolgriltasson adatot a NATo Kereskedelmi 6s Kormdnyzati
C6gk6d kiaddsrihoz. Az adatszolg6ltatiishoz sziiksdges forma nyomtatv6ny es kitdlr6si
ftmutat6 HM Vddelemg azdasdgi Hivatal Kutatris-fejleszt6si, Mi
Biaonsrigi Beruhrizisi lgazgat6sitglll szerezhet6 be.
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7.2. Termdkkodifik6ci6:

Elad6 a szillitand6 termdkekrol jelen szerz6d6s 2. sz. melldklete szerinti "Kodifikrici6s
ziraddk" szerint szolg6ltasson adatot a szerz6d6s hatdlybaldpdsdt ktivet6 30 munkanapon

beliil. Amennyiben tdbb gyert6t6l sziLrmaznak a szillitand6 term6kek tgy azokr6l gy6rt6

szerinti csoportositilsban szolgriltasson adatot. Az Elad6 felel az alvrillalkoz6i dltal

el66llitott term6kek adatszolgdltatdsd6rt is. Az adatszolgiitatLis minimum terjedelme:

7.2.1 . Kiilfbldi gydrtmiiny eset6n:

Az adatszolgiiltat6s formrija a Microsoft Excel adattiibla ele formriban.

file ndv: NCAGE (vagy az Elad6 neve)-szerzoddsazonosit6("/" karaktereket "-"
karaktene cser6lve).xls. Az Elad6 felel az alvillalkoz6i tiltal el66llitott termdkek

adatszolgriltatiisiidrt is.

A kodifikrici6s adatszolgiiltat6s teljesit6s6r6l sz6l6 igazolas a sz rnli toz

csatoland6, kifizet6s6nek felt6tele.

7 .2.2. Hazai gyrirtm6ny eset6n ezen feliil az adatszolg6ltat6s rdsze m6g a jellemz6

technikai adatok cikkszamonk6nti bontrisban. Minimum adabk:

- m6ret.

- stly,
- szin'

- szillithat6sdg,

- funkci6k,

- jellemz6 miik6ddsi param6terek.

Az adatszolgilltatas rdszei m6g a jetlemzo technikai adarok cikkszemonkdntl

bontrisban. Technikai vagy egy6b probldma, k6rdes eset6n az itrlet6kes:

NATO Rakeri
Szim (NSN), ha

ismert

Cikkszim (az a szim
amelyet a gyert6

HM V6delemgazdas6gi Hivatal Kutatiis - Fejlesa6si, Min6sdgbiaositrisi 6s

Biaons6gi Beruhr2asi Igazgat6srig. (HM VGH KMBBI)
lgazgato: Ill6s Attila ezredes

Postacim: Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf. 25.



7.3.

7.4.

Telefon: (+36) I 433-8041
Fa.r: (+36) 1237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

A termdkkodifikiici6s adatszolg6ltatiis helye:

HM VGH Kutatds- Fejleszt6si, Min<is6gbiaositrisi ds Biaons6gi Beruhdz6si lgazgal6sitg
Int|zetv ezet6: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf 25.
Telefon: (+36) 1433-8041
Fax: (+36) 1237-5575
E-mail: nqaa/,Crhm. qo\,. hu

A termdkkodilikrici6s adatszolgriltatdsi kcitelezetts6g elmulasztrisa szerzoddsszeg<i
magatartrisnak min6siil.

8. Jritill{s

8.1. Elad6 6s/vagy Gyrirt6 minden leszillitott term6ke legakibb .......... h6nap j6taildst
v6Lllal. (ajrinlat szerint)

8.2. A j6tell6s a termdkek mennyisdgi 6tadas-ew6tel6nek id<ipontjrit6l kezd6dik.

9. A kiitb6r

Amennyiben az Elad6 a szerzodds 3. I pontjriban megjekilt brirmely teljesit6si hatririd6t
olyan okb6l kilbly6lag, amely6rt felel6s, k6sedelmesen teljesit, rigy k6sedelmi kdtb6rt
kdteles fizetni, melynek m6rt6ke a szatlitand6 term6k vonatkozas6ban a k6sedelmesen
szrillitott termdk netto drtdk6nek l%o-a.lnap, az elmdleti 6s gyakorlati felk6szitds
vonatkoz,is6ban a szrillitott term6kek nett6 drt6k6nek O,3%o-alnap. A k6sedelmi kdtbdr
maxim6lis mdrt6ke a kdsedelmesen szrillitott term6k nett6 €rtekdnek 20%o-a.

A kdsedelmi kdtbdr eset6re drv6nyesitett kdtber maximumrlnak eldrdsekor Vev6 jogosult
a szerz<id6st egyoldahian azonnali hatrillyal felmondani a kdsedelemmel drintett r6sz
vonatkoziisriban .

Hibrls teljesitds esetdn az Elad6t kdtb6rfizetdsi kdtelezefts6g terheli, melynek id6tartama a
min<isdgi kifogris bejelent6sdtol a termdknek a vev6hciz kifogristalan min6sdgben tcirtdno
leszrillitiisrfig eltelt ido ds mdrt6ke a hibiisan szrlllitott term6k nett6 6rt6kdnek lo/o-a lnap.
A hib6s teljesitdsi kritbdr maximillis m6rteke a hibrisan sz6llitott term6k nett6 drt6k6nek
20oh-a.

A hibris teljesites esetdre drv6nyesitett k<itbdr marimumrinak el6r6sekor vevri jogosult a
szerz6d6st egyoldahian azonnali hatrillyal felmondani a hibris teljesitdssel 6rinteft r6sz
vonatkoz6s6ban.

A Vev6 jogosult a szerz6ddstril ekillni, illetve felmondani a szerz6d6st, amennyiben az
Etad6 hibris teljesitds eset6n a fenn6ll6 kartelezetts6g6nek a r6sz6re meghatiirozott
hatriLrid6n beliil nem tesz eleget, vagy a szerz6d6sb6l fakad6 egydb k6telezettseg6t
srilyosan megszegi. Ezekben az esetekben, tovribbri ha a szerz<id6s olyan okb6l hj!
meg, melydrt az, Elad6 felel6s,, a Vev6 meghirlsulisi kdtbdrre jogosult, me
hibris vagy a nem teljesitdssel drintett term6k nett6 6rtdke, mdrtdke annak

'2'^"z2,\.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

'')r.;._
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9.5.
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9.6. A Vev<i kdtbdrigdnydnek 6rv6nyesitdse nem zirja ki a szerz6desszegdsbol ered6 egydb

igdnyek 6rv6nyesit6s6nek lehet6s6g6t.

9.7. Sirlyos szerz6d6szeg6snek min6siil kiiltindsen, de nem kiz6r6lagosan:

e Elad6 vagy Alvrillalkoz6ja megsdrti a szerz<id6sben meghatrlrozott titoktartesi
k6telezetts6gdt;

. Elad6 megszegi a szerztiddsben foglalt dsszef6rhetetlensdgi szabrilyokat;
o A szerz6d6s teljesit6se sor6n deriil ki, hogy Elado az ajrinlattdtel, illewe a

szerzod6sk6t6s soran ldnyeges ktiriilmdnyrol, t6nJr6l val6tlan vagy hamis adatot

szolgeltatott;
o Elad6 szerz6d6sszeg6st kdvet el, 6s a szerzod6sszeg|.st az arra tdrtdn6 t6bbszdri

felsz6litds ellen6re sem sztnteti meg, vagy ismdtl6d6en hasonl6 szerztid6sszeg6st

kdvet el.

9.8. A k6sedelmi ds a hibas teljesit6si kdtb6r megfizetdse nem mentesitl az Elad6t a teljesitds

kdtelezetts6ge al6l.

9.9. A kdrbdrt az Elad6 a Vev6 riltal kidllitott felsz6lit6 lev6l alapjdn. {nnak kezhezvetel6tol

szirnitott 30 napon beliil k6teles megfizetni. 
I

10. Akaddlykiizl6s

10.1. Ha a szerzodo Felek valamelyike el6rel6that6lag nem tud szerzod6sszeriien teljesiteni,

ktiteles a m6sik Felet az akadSly felmeriil6se idSpontjriban, annak megieldldsdvel

haladektalanul, de legkes6bb 48 6rdn betiil irrisban drtesiteni a{ akadrily jelleg6nek,

il lelve v6rhat6 megsziin6se idej 6nek feltiintet6sdvel.

10.2. Akad6lykrizl6s a fenti felt6telek mellett is csak rigy fogadhat6 el. ftra annak a mrisik fdl

igazolt tudomrisrira jutAsa megel6zle az akadirlyozott feladat vdgrehdjtrisi hatiridejdt.

10.3. Akaddlynak nem min6siil a fizetdsi felt6telekben meghatiirozott foladatok teljesitdsdnek

k6sedelme.

10.4. Nem min<isiil akad6lynak az akadllykdzlo f6l altal az ajdnlattdtel. riagy a szerzoddskdt6s

id6pontj6ban mrir ismert, otyan - teljesit6st hatriinyosan befolyrisol( - kdrtilm6ny, melyet

az akadiiykdzl6 f6l tudomasa ellen6re, a teljesitds param6tereinek nieghatiirozasakor nem

vett figyelembe, vagy arr6l a miisik felet nem t6j6koztatta.

10.5. Akadrilykdzl6s esetdn az azlkozll fdlnek bizonyitrisi kdtelezettsdge

10.6. Akadrilyktizl6s eset6n a szerzodo Felek kdzdsen ddntik el amak kdvetkezndnyei

visel6s6nek megosdiisiit, felszimokisrinak feladatait 6s hatdridej6t.

I 1. Min6s6gi, mennyis6gi kifog6sok

1 I .1 . A Vev<i a Ptk. 6s jelen szerzi5d€.s rendelkez6sivel 6sszhangban mincis6gi kifogrist nlujthat
be a jelen szerz6d6s alapjrln szallitott term6kek vonatkozisdban,
rendeltetisszerii haszniilat, illewe eloir6sok szerinti t6roles mellett

11.2. A Vev6 mennyis6gi kifogast nyujthat be a jelen szerzodds alapj dn szil
vonatkozdsAban, melyet ..Mennyis6gi kifogris jegyzok6nyv"-ben rdgzit. 00i55 '-
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I1.3. A j6trilkisi igdnyet ..Min<isdgi kifogris jegyz<ikdnyv''-ben rdgziti 6s az Elad6 rdszdre
megkiildi. A .,Min6s6gi kifogas jegyzokdnyv" minimiilisan az akibbi adatokat
Iafialmazza:

- a szerz6dds sz6ma (beszerz6s azonosit6);
a reklam6lt term6k azonosit6 adatai;

- j6t6lleisiidciszakhatriLrnapjai;

- a kifogrisolt termdk iitvdtelt kdvet6 tiiroliisiira, kezel6sdre vonatkoz6 adatok (a
felhaszndl6 szervezet 6ltali atv6tel id<ipontja, tarol6si kdrUlm6nyek leiriisa
tiirol6s idotartama, haszniilatbav6tel id<ipontja);

- a kifog6s tlrgya (a hibds mrikddds, megadott param6terekt6l val6 elt6r6s, a
term6k rillapotriban bekdvetkezet veltoziis leiriisa, a keletkezds id6pondrira,
kririilmdnyeire vonatkoz6 inform6ci6k. nyilatkozat a rendeltet6sszeni
alkalmaziisr6l, el6iriis szerinti trirolisi feltetelekr6l);
a kifogas rendez6s6re tett javaslat, elvririis (csere, javitris, a termdk 6rtdk6nek
kifizetese).

I 1.4. Elad6 a ,,Mintisdgi kifogris jegyz6kdnyv" vagy .,Mennyisdgi kifog6s jegyz6kdnyv"
k6zhezvdtel6t6l szamitott 5 munkanapon beliil kdteles felvenni a kapcsolatot a Vevovel,
aki intezkedik es lehet<ivd teszi a meghibiisodott, vagy mennyis6gileg kifogrisolt termdk
miiszaki szemldjdt. A kivizsgrilds sordn a Vevri drdekeit a HM VGH KMBBI kdpviseli.

1 I .5. A bejelentett min<isdgi, vagy mennyis6gi kifogris kivizsgiiliisa a HM VGH KMBBI, a
MH LK, illetve azok kdpvisel6i, valamint az Elado egytittes r6szv6tel6vel tdrrdnik,
melynek eredmeny6t ,,Vizsgrilati jegyzcik6nyw''-fen. vagy ..Mennyis6gi kifogris
jegyz6k<inyw"-5en rdgzitik, melyet ajelenlev6k aldirrisukkal hitelesitenek.

I 1.6. A ,,Vizsgrilati jegyz<ikdnyv" vagy ,,Mennyis6gi kifogris jegyz6krinyw" 4 pdldrinyban, a
szokisos jegyzok6nywi kelldkeken tul, az atribbi tartalommal kdsziil:

- Jelen szerz<idds sziirna;
a jegyz6krlnyw nyilvrintartrisi szima;
a kifogris tirgyit kepezS termdk azonosit6 adatai;
a vizsgillati m6dszer;

- aj6t6ll6si 6s szavatossiigi id6szak hat6mapjai;
a jegyz<ikdnywben rdgzitett t6nyek vizsgiilat6nak eredm6nyei;

- a vizsgiilat sorii,n feltiirt tovribbi informrici6k;
- a kifogris min6sit6se, megalapozottsiigiinak, alaptalans ginak meghatfurozlsa;

a kifog6s rendezds6re tett javaslat.

I 1.7. A benyiljtott kilbgris kivizsgiiliisa, a meghibiisod6s elhrfu-itrisa - a meghibrisodris jellegdttll
ftigg<ien - tdrtenhet az izemelteti5 szevezet, illetve Elad6 telephelydn. Jogos kifogris
esetdn a j6t6ll6si ig6ny kivizsgrllisdhoz, a meghibdsodris megsziintetds6hez kapcsol6d6
sz6llitriLs szervezdse 6s kdltsdgei Elad6t terhelik.

11.8. Elad6 a jogosnak elismen kifogrisok eset6ben kriteles azoknak a kifogrisra vonatkoz6
jegyz6kdnyvben foglaltak szerinti rendezds6t az annak kelt6tol szrirnitott 5 munkanapon
beliil megkezdeni, 6s azt azok megsziintetds6ig folyamatosan v6gezni.

I I .9. A bejelentett min6s6gi kifogris kivizsgriliis6t k6vet6en ,.Vizsgrilati
megalapozatlannak min6sitett min6s6gi kifog6s esetdben, Elad6
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kivizsg6lis6val kapcsolatban
megt6riti.

addig felmertilt - igazolt kdlts6geit a K6lts6gviselci

12. Vis maior

12.1 . Vis maior esemdnyek

Az akibbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akaratiin kiv[l 6116 - egyik f6lnek sem

felr6hat6 - kdriilm6nyekkdnt mentesitik a Feleket jelen szerz6d6s alapjrln terhel6

kdtelmeik teljesitdse al6l, feltdve, hogy ezen k<iriilm6nyek a jelen szerz6d6s atriirris6t

kdvet6en jdnnek l6tre, illetve a jelen szerz<idds aliir6s6t megelozoen jdttek l6tre, 6m

krivetkezmdnyeik - melyek g6toljrik vagy k6sleltetik a szerz6d6s teljesit6s6t az emlitett

id6pontban mdg nem voltak el6re ftithat6k, igy ktil6ndsen:

a. termdszeti katasztr6flik
hasonl6k);

b. tiiz, robbanils, jdLrv6ny;

(vilLimcsapas, ftildreng6s, rirviz, hurrikdLn 6s

c. radioaktiv sugiirziis, sug6rszennyez6d6s;

d. hriboru vagy m6s konfliktusok, megszdlliis
mozg6sit6s, rekviriiliis vagy embarg6;

e. felkel6s, fonadalom. liizadiis, katonai
polg6rhdboru 6s terrorcselekm6nyek;

f. zendiilds, rendzavards, zavarg6sok'

12.2. Yis maior esemdnyek kihat6sai

Annak drdekdben, hogy b6rmely vis major esemdny a fenti(kkel dsszhangban a

szerzoddses k<itetmek teljesit6sdt akadrilyoz6 tdnyez6kdnt felho{rat6 legyen, a jelen

szerz<idds teljesitdsdben akadiilyozott f6lnek inisban trij6koaamia kell a mdsik felet a
fenti kiildnleges kdriilmenyek bekdvetkeztdrol . Ezt a tej6koztatast indokolatlan

k6sedelem ndlktil kell megrenni azt k6vet6en, hogy az illetti szerfodti Fel felismerte a

k6telmek teljesitdse al6l mentesit<i indokk6nt felhozhat6 kdriilmEnyek felmeriilt6t. A

fenti ertesit6sben meg kell jeldlni a teljesit6s vithat6 kdsedelmi idoszakdt is, amennyiben

ez felmerheto az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilds indoka megsztinik, rigy en6l a t6nvr6l a mrisik Felet is

6rtesiteni kell (ifiisban is), tov6bbii lehet6s6g szerint arr6[ is tdjdkoaatni kell, hogy a
mentes1l6s indok6t jelent6 kiildnteges k6riilm6nyek miatt k6sedplmes intdzked6seket

mikor foganatosidriLk.

13. Szerz6d6s mt6dosit6sa, megsziintet6se

13.1. A Szerz6d6s felteteleit a Felek a Kbt. 141. $-a szerint a beszerzdsi eljiirilsi rendnek

megfelel<ien irasban m6dosithatj rik.

13.2. A Felek irrlsban. kdzdsen al6irt okiratban rendelkeznek a szer26d6s megsziin6s6vel

kapcsolatos elszdmoliisr6l. A Feleknek a megsziintet6sr6l rbndelkez6 okiratban

meghatii,rozott megsz[in6si id6pontig meg fennall6 6s teljesitend<i feladatair6l.

14. Kapcsolattartis

14.1. Kapcsolattart6k a Vev<i r|szer6l'.

A szerz6d6ssel kapcsolatos jognyilatkozatok t6tel6re jogosult:

elleri

vag]'

s6ges cselekm6nyek,

egy6b rillamcsiny,
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N6v:

E-mail:
TelefonszAm:

Vev6 flglint6z6je:
N6v:

E-mail:
Telefonszim:

Vev6 k6pvisel6je a kilizet6ssel kapcsolatos k6rd6sekben:
Nev:

Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonszdm: !l

Vev6 k6pvisel6je a szakmai teljesit6ssel kapcsolatos k6rd6sekben, valamint Vev6
teljesit6sigazohisra jogosult k6pvisel6je:
N6v:

Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonsz6m:

Vev6 k6pvisel6je a min6segbiztositdssal kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:

Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonszdm:

14.2. Kapcsolattart6k a Vev6 r6sz6rol:

N6v:
BeosAfs:
E-mail:
Telefonszim:

N6v:
Beoszt6s:
E-mail:
Telefonsz6m:

14.3. A szerz6do Felek rdgzitik, hogy egymris kdzcitt minden nyilatkozatot vagy egydb
6rtesit6st irrisban, sziiksdg szerint tdrtivev6nyes levdlben, e-mailben vagy telefax fd6n
kell megkiildeni, amely akkor tekinthetri szabiilyszeninek, ha azt a kapcsolattart6
szemdlyek r6szere kdzbesitettdk. Az 6rtesitds akkor vrilik hatrilyossri, amikor azt a cimzeft
igazoltan dtvette.

14.4. Az e-mail vagy telefax ritjrin tdrt6n6 kdzbesit6s eset6n a nyilatkozat vagy 6rtesites akkor
vdlik joghatrilyoss6, amikor a cimzett azl igazohan k6zhez vette: arr6l automatikus vagy
kifejezett visszaigazoliis 6rkezett.

14.5. Stirg6s esetben sz6beli kapcsolattartrisi m6d is megengedett, amennyiben
munkanapon beliil a '14.3. pontban meghatarozott m6don is megkiildisre
hi6Lny6bal a nyilatkozat a hatrirido eltelt6t kdvet6en hat6lytalannii viilik.

M
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14.6. A t6rtivevdnyes ajdnlott postai kiildem6nlt a k6zbesit6s megkfsdrl6sdnek napj6n

k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett M {:Nercft megtagadta. Ha a k6zbesitds az6rt

volt eredmdn)'telen. mert a cimzett az ijiatot nem vette 6t (az a lelad6hoz nem kereste

jelz6ssel €rkezeft vissza), az iratot - az ellenkezti bizonyitrisiiig - a postai kdzbesit6s

miisodik megkis6rl6s6nek napjrit kdvet<i dtddik munkanapon kell kdzbesitettnek tekinteni.

14.7 . A szezodo Felek meg6tlapodnak, hogy a fent megieldlt kapcsolattart6k, a Vevo nev6ben

utasitilsra jogosultak 6s a teljesit6sigazol6 szem6lydben vagy adataiban tdrt6nt valtozdsr6l

a mdsik felet halad6ktalanul drtesitik. A kapcsolattart6k, a Vev<i nev6ben utasit6sra

jogosultak 6s a teljesit6sigazol6 szem6ly6nek vagy adatainak v6ltbzisa nem mintisiil a

szerz<id6s m6dositrisrinak.

14.g. A szerz6d<i Felek megrillapodnak abban, hogy kizrir6lag a jelen szerz<ides 15.2. - 15.6.

pontjaiban meghatiirozottak szerint meg1eft szerz<idesi nyilatkofrtokhoz flizodhetnek

joghatasok.

15. Titoktartis

-- a hullad6kkeletkez6s csdkkentdse;

- a fajlagos vizfelhasznilldsdt csdkkenti;

- a faj lagos energiafelhaszndl6srlt csdkkenti;

- rijrapapir has znilata az irodai munkrik sor6n

- az el<i6llitotr anyagok rijrafelhaszniiLlt papiron kertilnek kdtoldalas

kinyomtat6sra;

- az elektronikus kommunikiici6 elotdrbe helyez6se a papiralapri hel

t 5. I troKraflas

15.1. A Felek a jelen szerzoddssel, illetve az awrak sordn teljdsitett szolgiiltatissal

kapcsolatosan kdlcsdnrisen kijelentik, hogy a teljesitds sordn tudonpdsukra j utott minden

iniormrici6t ds adatot bizalmasan kezelnek ds megoriznek, ezeket a mrisik fel elozetes,

ir6sbeli hozzljriLrulasa hirinyriban nem hozziik nyilviiLnossdgra vagl illetektelen harmadik

szemdly tudom6siira. Elad6 a birtokrlba kertilt informiici6kat kizri,r6lag a jelen

szerz6i6sben meghatiirozott feladatok teljesitdse 6rdek6ben haqznrilhatja fel. Elad6

kijelenti, hogy a lelen szerzodl,s szerinti titoktartiisi k6telezetts(get alkalmazottaival,

,ulu.int a teljesit6sbe bevont ktizremiikddokkel is betartatja azzal. hogy e rendelkez6sek

betartilsd6rt es betartatrisddrt is felelossdg terheli.

15.2. A szerzodo Felek rdgzitik, hogy a titoktartasi rendelkezdsek megszeg6se esetdn a vev6
jogosult a jelen szerz<iddst6l azonnali hatrillyal elillni, illetve azt felmondani.

15.3. Elad6 vrillalja, hogy az informici6s dnrendelkezdsi jogr6l 6s az informdci6szabadsrigr6l

sz6l6 201 1. evi CXII. tdrv'ny 27 . $ (3)-(3a) bekezd6seire figyelemmel tizleti titok cimen

nem tagadja meg a t6j6koztat6st a jelen szerz6d6s l6nyeges tartalmrir6l. Flad6 a jelen

szerz6d6s aliiirrls6val tudomdsul veszi, hogy nem min6siil iizleti titoknak az az adat'

amelynek megismer6sdt, vagy nyilv6noss 6g.:ahozalal t tonvdny k6z6rdekb6l elrendeli.

16. Horizontdlis vf lla16sok

16.1. A kcimyezeti fenntarthat6srig biztositrisa 6rdekdben az Elad6nak speci6lis horizont6lis

v6llalasokat kell teljesitenie az alilbbiak szerint:
-- a kdrnyezeti elemek kim6l6se, takar6kos haszn6lata;

/s+' ",.o'4.,
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- a munkafolyamatok kdmyezetre gyakorolt hatdsrinak folyamatos figyeldse ds

drt6kel6se;
-- a kcimyezeti megfelel6sdg folyamatos fejlesztdse;

-. a kdmyezettudatos magatartiis fenntart6sa mind a munkavrillal6k, mind a

szolgriltat6sban partnerk6nt rdsavev6k eset6ben.

16.2. A hoizontiilis szempontok betarris6t a szerzod6ses kapcsolat (teljes) id<itartam a alatt az
Vevri folyamatosan szem6lyesen ellen6rzi.

16.3. Amennyiben Elad6 nem teljesiti a kdtelezeusdgeket. legfeljebb 3 alkalommal felsz6litja a
Vevti a teljesit6sre. Amennyiben ea kdvet6en sem teljesiti a horizontiilis szempontokat,
akkor felmondrissal/elillassal elhet a Vev6.

17. Zir6 rendelkez6sek

17.1. Elad6 kdtelezi magiit arra. hogy jelen szerz6d6s teljesit6se sordn nevdben 6s
alvrillalkoz6ja nevdben sem jiir el a Kbt. 25. $-ban foglalt dsszef6rhetetlensdgi
szabiilyokba iitkdzo szem6ly.

17 .2. Eladb a 35512(111. (XII.30.) Korm. rendelet alapjiin elismeri a Kormiinyzati Ellen<irzdsi
Hivatal jogosultsirg t a szerziSdessel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kikdt6sek ellencirzds6re
mind sajrit maga, mind alvrillalkoz6i vonatkozisriban.

17.3. Elad6 elismeri, hogy az Allami Szimrev<iszdk a 201 l. dvi LXVI. tdrv6ny 5. $ (5)
bekezd6se alapjrln vizsgrilhatja az rillamhriztartris alrendszereib6l finanszirozott
beszerzdseket 6s az tilamhivtart:is alrendszereinek vagyon6t drint6 szerztiddseket a
Vev6n6l (vagyonkezelcin6l), a Vev6 (vagyonkezel6) nev6ben vagy k6pviseletdben eljar6
term6szetes szem6lyn6l ds jogi szem6lyn6l, valamint azokniil a szerz}do felekndl, akik,
illetve amelyek a szerzbdls teljesit6sd6rt felel6sek, toviibbii a szerz6d6s teljesit6sdben
krizremiikcidri valamennyi gazdrilkod6 szervezetndl.

17.4. Jelen szerzoddsben nem szabiilyozott k6rd6sekben a Felek jogviszonyiira ir6nyad6
jogszabdlyok, igy kiilcinrisen, de nem kizir6lagosan a Kbt., ptk., az Allarnhialartisrol
sz6l6 2011.6vi cXCV. tdrvdny, valaminr a v6grehajtrisrira kiadotr 36g/2011. (xII. 31.)
Korm. rendelet rendelkez6sei az ininyad6k.

17.5. A Felek a szerz6d6ssel kapcsolatos esetleges vitiis iigyeiket tdrekednek tilrgyaliisos uton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredm6nyre, akkor a jogvita peres tton tdrt6nti
eld6ntds6re a Polgriri Perrendtarrisr6l szolo 1952. 6vi III. tdrvdny szerinti bir6siig
il letekessegdt ismerik el.

17.6. A Honv6delmi Minisztdrium 6s a Magyar Honv6ds6g alirendeldeindl bekdvetkez<i
szervezeti vrlltozisok miatt a jelen szerz6dds alanyai - tovabbd az abban szerepl6 egy6b
szervezetek - jogut6d szervezetei kritelesek 6s jogosultak a s zerziid1s szerint eljiimi.

17.7. A Kbr. 136. S (l) bekezd6se alapjrin:
Szerz6d6 Felek megiillapodnak, hogy a vritlalkoz6 nem fizethet, illetve szrirnolhat el a
szerz6dds teljesitdsdvel dsszefiigg6sben olyan kciltsdgeket, amelyek a Kbt. 62. $ (l)
bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6
tekintet6ben meriilnek fel, ds amelyek a nyertes ajiinlattev<i ad6kciteles j
csdkkentds6re al kalmasak;

ir, _'' t, 
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Szerzodo Felek meg6llapodnak tovebbd" hogy a Vdllalkoz6 a szerzodds teljesit6s6nek
teljes id<itartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megrendel6 sz|mira megismerhet<iv6

teszi 6s a Kbt. 143. g (3) bekezd6se szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul
6rtesiti.

17.8. Szerzodo Felek kijelentik, hogy tudomasuk van arr6l, hogy a Megrendel6 jogosult
felmondani a szerz6d6st , vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6ddst6l elillhat a

Kbt. 143. $ (l) bekezd6s6ben foglalt esetekben is. Tovrlbb6 kijelentik, hogy tudomrisuk
van arr6l is, hogy a Megrendel6 krjteles felmondani a szerz6d6st vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - att6l elillni a Kbt. 143. $ (2)-(3) bekezddsdben foglalt esetekben.

11.9. Elad6 semmilyen kdrt6ritesre nem tart ig6nyt a Magyar Honv6ds6g bels6 struktur6jrinak
esetleges v6ltoz6srib6l ad6d6, a szerzbdls 6rv6nyess6gi ideje alatt a feladat v6grehajtdsi

k6riilm6nyeinek m6dosuliisa miatt.

17.10. Mell6kletek:

A jelen szerz6d6s elvrilaszthatatlan melldklet6t k6pezi:

1 . szrirnri mell6klet - Mriszaki kdvetelmdny
2. sz6m[ melldk]et - Term6kkodifik6ci6s zdrad6k
3. szimti mell6klet -,,FelajrlLnl6s HM VGH KMBBI
4. szrimri mell6klet - Megfelel6s6gi Igazokis
5. sz6mri mell6klet - Aththat6sAgi nyilatkozat

17.11. A jelen szerz6d6s egytitt 6rtelmezend6 a szerz6d6skdt6st

dokumentumok m6g akkor is, ha ezen iratok nem keriilnek a

17.12. Jelen szerzodds ... szdmozott oldalt tartalmaz, 6s ndgy (4)

megegyez6 petdrinyban k6sziilt, melyb6l h6rom (3) peldAay V

A Vevd rdszdrdl: Az Eladd rdszdrdl:

Nagy Attila ezredes
MH Anyage I let6 Raktrirbrizis

parancsnok
ph.

6tvdtelre formanyomtatvrlny

k6zbeszerz6si
csato liisra.

sz6 szerint
egy (1) pdld6ny

247

ph.

17.13. A ielen szerz6d6st a Felek elolvasiis 6s 6rtelmez6s utrin, mint atukkal mindenben

megegyez<it irjak al6. A szerz6d6sben szerepl6 felt6teleket Vev 6s Elad6 ismeri 6s

elfogadja.



1.szrimrimell6kleta...............n1't.sz6mriAdrisv6teliszerztid6shez

MUSZAKI KOVETELMEI\TY

CS6NAKMoToRoK BESZERZESE

A kdvetelm6nyek a Magyar Honv6ds6g - mind hriborus mtiveleteib6l, mind nem h6borus
mtiveleteib6l (b6ke id6szak) ad6d6 - kiildnleges mr.iveleti, mriszaki felderit6si, valamint
katasztr6fav6delmi feladatainak megoldris6t biztosit6 felfujhat6 gumics6nakok mozgatisitt
biaosit6 cs6nakmotorra vonatkozik.

I. Altalinoskiivetelm6nyek

A beszerz6sre tervezett cs6nakmotor legyen alkalmas:

. a Honvddelmi Katasztr6fav6delmi Rendszer keretdben jelentkez<i

wizvedekez|s sor6n a vizi ment6si feladatok, vizi ment<iszolgelat ell6tdsri(a;
c az itrvinddekez6s soriin vdgzett brlviirtev6kenys6g tiimogatiisara;
o a katonai szervezetekn6l bdkeidriszakban jelentkez<i k6pz6si feladatok

bizto sitiisdra;
o vastti, kdziti, vizi 6s l6gi szrillitasra a hazai ds a nemzetkdzi el6irasoknak

megfelel6en.
o a fenti feladatok vdgrehajtasrira az ewbpai 6s meleg 6g<ivi meteorol6giai

viszonyok kcizdtt, 6v- 6s napszakt6l fiiggetleniil;

A fentiekben megfogalmazott feladatok v6grehajtrlsira min. egy 4 iitemil, min, 30 HP
teljesltmdnyil cs6nakmotor keriiljdn beszerz6sre, amely mriszaki technikai param6terei feleljen
meg az al6,bbi krivetelm6nyeknek:

/t- \
t.\
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Minimum 30 LE (22,05 kW)

Ir{nyvdlt6 kapcsolisi lehet6s6gei

Kieryensrilyozri 6s felhajt6 rendszer
Min. 4 fokozati,

grizdugattyris (vagy hidraulikus) r6segit6ses

Hajtr6miiszrir (triebfl 6b) hossz 20" (508 mm)

Uzemanyagtartdly tipusa, t6rfogata
kiiktn6ll6, min. 20 liter, pumpds vezet6kkel

szitlliwa

propelleren keresztiil

vdszleiillit6 rendszer, csukl6ra szere

i-/a, --,,,:,.i.1



Ery6b ktivetelm6nyek:

A cs6nakmotor kialakitAsa tegye lehet6v6 a billentett dllapotban t<irt6no hasznrllatot,

navig6List sek6ly vizben.

A motor rendelkezzen tulmeleged6st 6s olajnyom6st figyel6 rendszerrel.

A motor felfogatdsa a motorral szerelhet6, felfujhat6 gumics6nak farlapjara oldhat6

rdgzit6ssel (fart6masz- rdgzit6 csavarral) legyen megoldhat6, amely az irsz6test p6rok

fel- 6s lemrilhr2risa sor6n a cs6nakmotorok gyors fel- 6s

A kezel6feliileten vagy a g6p mds r6szein, ha feliratok
nyelvriek legyenek.

akkor azok magyar

Cs6nakmotoronk6nt az allbbi tartozdkok keriiljenek k6szletezdsre:

- kerekes motortart6 6llvriny (molnrir kocsi tipusf) raktiiri t6rolishoz,

- motortakar6 ponyv4

- szersz6m klszlet (a kezelf dltal vdgrehajtandd szervizeldshez

sziil<sdges szerszdm hiszlet szerszdmos tdskiban elhel-

- tartal6k alkatr6sz kdszlet a motor 2 6ves (csLnakmotoronMnt

k lt)n vizhatlan, ldgmentesen zdrdd6, tilnyomlts- szeleppel elldtott
mfranyag csomagol6 ldddban szdllitsa le a gip 2 ivi etdsdhez sztil<sdges,

leggtakrabban meghibdsod6, fogt6, kop6 alkatrdszeket is artozikolat),

- i db tartaldk iizemanyag trl6ly, pumpiis vezet6kkel (. tartaldk iizemanyag
motorhoz szdllltand6tartdly tdrfogatdban is kialakitdsdban megegtez6 legten

iizemanyag tartdllyal, (min 20 liter),

- 2 db tartal6k haj6csavar.

A cs6nakmotoroknak 6s a tartoz6kainak gy6ri irjnak kell lennitik.

A cs6nakmotorok a fentiekben felsorolt k6szletezetts6ggel keriiijenek leszdllit6sra 6s

rendelkezniiik kell a gy6rt6 6ltal kiellitott megfelel6s6gi nyilatkozattal.

Az Elad6 az 1993.6vi XCIII. tiirv6ny 42.$. b) lapjrin hatArbzza meg az eszk6z
.-:^^r, ^tr^-:,,:l.r.l.^t^-^-^l;-^1,^rhaszn6lat6b6l ad6d6 vesz6lyforrrisok elleni v6dtifelszerel6seket'

A cs6nakmotorral egyiitt keriiljenek leszrillitasra az eszkdz biaons6gos iizemeltetds6hez

sziiks6ges munkavddelmi felszerel6sek 2 fb rdsz&e (ha szaksdgesek).

A motorra vonatkoz6an adja meg az iizembenntartrls kiilts6geit, mely minim6lisan az

alrlbbiakat tartzlmazza: Kdtelez6en el6irt szervizek tizem6riiLit, a szervizhez kdtdtt

anyagkdlts6get, munka6ra sziiks6gletet, 6s dijat.

A cs6nakmotor rendelkezzen CE megfelel6s6ggel, melynek igazollsdra nytjtsa be az ea
igazol6 okmany miisolat6t. A CE megfelel6s6gi igazoList a szerzcides teljesitdsekor az

eszkdzzel egyiin kell atadni.

tizembenntartrisi adatszolgrlltatisi z6rad6k teljesit6s6hez sziiks(ges adatok:

Aj6nlattev6 vdllalja, a szerzodes teljesit6s6vel egyid6ben, az 5h4la szrillitott term6ke

vonatkoz6an a 8gl2OO2.(HK.27) HM utasitris szerinti adatok, dokumentaCi6k megadas6t.

Az eszk6z6kkel eg/ilfi az al6bbi okm6nyok keriiljenek 6tad{sra (eszkiiziink6nt):

A magyarorsz6gi el6irasoknak es jogszabiilyoknak val6 rht

dokumentum;
Abrds alkatr6sz katal6gus (1 pld. elektronikus formriban, ds

egfelel6s6get igazol6

lt sr,;1.,n t,"j

nyomtatott form6ban)
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- Magyar nyelvri kezeldsi, karbantartasi 6s t6rolisi utasitds (1 pld. elektronikus
formiiban, 6s eszkrizdnk6nt 1 pld. nyomtatott formdban)

- CE megfelelSs6get bizonyit6 okmiinyok masolata.

A cs6nakmotorokhoz k6sziteft kezel6si, karbantartisi 6s tirolisi utasitris maryar
nyelven tartalmazza az alibbiakat:

- mriszaki leiftlst 6s iizemeltetdsi utasit6st;
utasitest a technikai kiszolg6lasok, a hibaelhriLritasok ds a kezel6 6ltal
elv6gezhet<i kisjavitasok v6grehajuisrira;

- sz6llitSsirendszab6lyokat;

- garanciiilis javitrisok rendj6t;

- tdroldsiszab6lyokat;

- az esz)<oz iizemeltet6se soriiLn betartand6 biaons6gi rendszabrilyokat a 1012016.
(IV. 5.) NGM rendelet 22-24 $-{r szerint, valamint a 1993. 6vi XCIII. tdrv6ny
42. $. b ) pontj a alapj rin meghatarozott felszerel6sek alkalmazris6t.

- az esetlegesen sziiks6ges munkav6delmi felszereldsek v6delmi fokozatirt igazolo
dokumentum m6solata.

- Az eszkoz megfelel6s6g6t igazol6 dokumentumok m6solata.

tr'elk6szit6s:

Az Elad6 v6llalja a beszerzdsi eljariis r6szek6nt a cs6nakmotort kezel6 rillom6ny (8 f5)
elmdleti 6s gyakorlati felk6szit6s6t az eszkdzdk kezel6s6re, technikai kiszolg6lisrira 6s

csapatszinten v6gehaitand6 javit{sixa2 nap (naponta 6 6ra) id6tartamban.

A felk6szit6s az Elad6 Altal - a szerz<idds vdgteljesit6si hauirideje el6tt 30 nappal -
dsszeiiLllitott, 6s a MH Logisaikai Kdzpont haditechnikai f<indk (MH LK, HTECHNF) riltal
j6vrihagyott tematika alapjin, az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett id6pontban keriiljdn
levezet6sre, a szrillitand6 term6k szillitris6t kdvet6 t h6napon beliil.

A szrimla benfitdsdmak feltdtele a felk6szit6s megtartrisa.

Atveten kiivetelm6nyek:

A min<isdei 6wdteli feladatok szab6lvai

A cs6nakmotoroknak 6s a tartoz6kaiknak gyriri rijnak kell lenniiik.

A Magyar Honv6dsdg rdszere, beszerz6sre tervezett eszkdzdknek ki kell el6gitenii.ik a
fentiekben felsorolt mriszaki kdvetelm6nyeket 6s rendelkezniiik kell a Gyrirt6 riltal ki6llitott
megfelel6s6gi nyilatkozattal.

Az Elad6 csak a szerz6d6snek 6s a miiszaki k6vetelmdnyeknek minden szempontb6l
megfelel<i term6ket ajrinlhat fel min6s6gi ewetelre. Az Eladb a teryezet 6tv6teli feladatok
id6pontja el6tt minimum 20 nappal ajrinlja fel a gumics6nakokat 6s tartoz6kaikat a HM VGH
KMBBI r6sz6re ritv6telre a ,.Felajrinlis HM VGH KMBBI 6tv6telre" formanyomtatviinyon.

Az Elado biaositsa a min6s6gi dwdteli feladatok v6grehajtris6t a telephely6n vagy
egyeztessen a MH ARB k6pvisekij6vel, hogy a besz6llit6s helyszin6n tcirt6nlessen a min6sdgi
6tvdtel.

A min6sdgi Stv6tel soriin a Vev6 t6ritdsmentesen biZositsa a beldpdst, a szi.iks6ges
ellen6rzesi tev6kenyseg megszervezds6t, 6s minden ahhoz sziiks6ges eszk<ia 6s
min6s6gi aFetel kdltsdgeir az Elad6 viseli.

/:
/=J
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Az EIad6 kdteles a Vev6, a HM VGH KMBBI 6s egyidejiileg a MH Logisaikai Kcizpont
tudomiisara hozni minden - iiltala ismert - a szerz6d6s teljesitdse sorin esetlegesen felmeriilt
kdriilm6ny'1, mely a lesziillitott termekek megfelelos6g6t befolyrlsolhada.

Az Elad6 a termdkek magyar nyelvil kezeldsi utasitiisrinak egy-egy p6ldriny6t biaositsa, a

miiszaki kdvetelm6nyekben meghatdrozott darabsz6mon fetiil, a HM VGH KMBBI r6szdre a
minos6gi dtvdtelkor, ezek a p6ldrinyok a HM iranririba kerUlnek. megorz6sre.

A termdk meefelel6s6s6nek vizsgAlata

Az iitvdtel sordn a bizottsdg ellen6rzi a term6k tipusdt, teljessdgdt, 6ps6g6t, gyirtisi
idej6t, csomagol6sitt, az el6in okm6nyok megldtdt, az eszkdz miik<id<ikepess6g6t, stb., valamint
ellen6rzi a kodifikici6s adatszolgriltatds megldtdt.

A termdkek megfelel6s6gdnek vizsg6latrit a 600-312016 nyilvrintartrisi sziLrni miiszaki
krivetelmdny 6s a szerz6d6s el6irrisai alapjrin kell v6grehajtani. A vizsgiilatot a HM VGH
KMBBI 6s a MH Logisztikai Kdzpont kdpviseloib6l 6116 bizoftsag hajtja v6gre. Az dsszes

darabon ellen6rzdsre keriil:

- M eszkdz6k adattribkljrin 6s dokumentrici6jriban (rdribizonylat, gydrt6i
megfelel6sdgi nyilatkozat, stb.) szerepl<i gyAmsi id6 (a felaj riinlis 6s a gy6rtris kda
52 hdtn6l t<ibb nem telhet el),

- a 212000. (VII. 26.) K<iViM rendelet l. melldklet6nek B r(sz Ll.pontja szerinti
adattribla
az eloirt dokumentdci6 (CE jeldl6s, Kezel6si- 6s karbantartrisi tutasitris),

a motorta(6-6llvinyok kialakit6sa, motortitolilsi ds mozgatrisi funkci6j a,

- a motortakar6 ponyvrik kialakitrisa,

- a szercz m 6s a tartal6k alkatrdsz kdszletek csomag

alkalmazhat6sriga,

- az alkatrdsz csomagol6 kidrik megfelel<is6ge,

liis4 tipushoz val6

- a tarlalek itzemanyag tartilyok tipushoz val6 alkalmazhat6sdga"

- tartaldk haj6csavarok tipushoz val6 alkalmazhat6siiga,

- munkavddelmi felszereldsek k6t lo rdszdre,

- miik<idds pr6ba,

- miiszaki kialakit is 6s mdretek, tdmegek ellen6rz6se.

A nemmegfelel6re min6sitett termdkeket az Elad6 tdrit6smentesed cserdli 6s ism6telten

felajanlja ritv6telre, a fent leirt eljrirrisnak megfetet6en.

A megfelel<i termdkek6l a HM VGH KMBBI kdpviseltije kiallitja a Megfelelos6gi

Igazotrist, melyet egyetdrt6se jel6iil a MH Logisztikai Ktizpont k6pviseloje is elkit k6zjegy6vel.

A Megfelel<is6gi Igazokls a benyrijtand6 sz6mla melldklete.

Amennyiben a teljesit6s hely6re tdrtdn6 sz6llit6s sorrin bdrmilyen. p termekek minos6gdt

befoty6sol6 probldma mertilt fel, az alakulat k6pvisel6je fenntanj[ azon jogrit' hogy

megvizsgrilja, 6s sziiks6g eset6n visszautasitsa a termdkeket fiigg*leniil att6l, hogy a

term6keket a min6sdgi iitv6telkor mrir megvizsgriltiiLl<. 6s megfelel6nek mirt6sitett6k.

A HM VGH KMBBI k6pviseltije riltal v6grehajtott ellen6rzdsek eredm6nyei nem

menresitik az Eladot a szerz6ddsben ritgzitett j6tAll6si vagy egy6b felel<iss6gei 6s

k6telezettsegei al6l, beledrtve az Elad6 dltal v6gzend6 v6gellen<irz6si viagrilatok v6grehajtrisdt

is.

Y
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2. szArnt melldklet a ............ ... ny't. szirnf Adrisv6teli szerz6d6shez

HONVEDELMI MINISZTERIUM
BESZERZfSI HIVATAL

TERMf KK0DIFIKACI6S ZARADEK

(MINTA)

I ) Az Elad6 kdtelezetts6get vAllal az riltala szrlllitott valamennyi termdk
azonosit6sehoz sziiks6ges adatok teljes kcirii szolgriltatrisifua ds amennyiben mdg nem
rendelkezik a c6gazonositiishoz sziiksdges NATO Kereskedelmi 6s Korm6nyzati Cdg K6ddal,
annak a Nemzeti Kodifik6ci6s IrodAt6l t6rtdn6 megszerzds6re, valamint arra, hogy a szerz6dds
teljesitdse kdzben a c6g jogdllisriban bekdvetkez<i b6rmely vriltozds eset6n a

Termdkkodifikrici6s Zfuaddkbut (tovribbiakban: Zirad6k) foglalt kdtelezetts6gek
jogfolyonosak legyenek.

2) A NATO Kereskedelmi 6s Korm6nyzati Cdg K6d (NCAGE k6d) a NATO
Kodifikrici6s Rendszerben a gy6rt6k. szillit6k. vdllalkoz6k illewe a kodifikrici6s adatok
foniisainak azonositasrit biaosit6 k6d, amelyet a cdg bejegyz{se szerinti orszig Nemzeti
Kodifik6ci6s Irod:ija ad ki. Az NCAGE K6d kiadasdt a szerzod6 cdgnek kell kezdemdnyeznie.

Igdny6t a szerz<iddsben megadott el6rhet6sdgeken jelezheti annak aldirasdt kdvettien, a

szerz6ddsben meghatrirozott id6pontig.
Az ig6nylo k6r6sdre, az iitala megjel<ilt e-mail cimre megkiildjiik az Adatbeviteli kdrd6ivet a

cdg vezet6si ds eldrhet6s6gi adatair6l. Viilasziban az iglnylo (e-mail vagy fax form6jriban)
megkiildi a kitdltdtt Adatbeviteli k6rd6(vet. A kitdltdtt Adatbeviteli k6rd6iv visszadrkezese,
majd az abban szerepl6 adatok szdmit6g6pes adatbazisban tdrt6n6 r6gzit6se utiin a

Kodifik6ci6s Iroda kiutalja az NCAGE K6dot es en6l t6j6koztatj a az igdnyl6t. Az NCAGE
adatok bekeriilnek a NATO kdzponti kodifikrici6s adatbr2isriba.
Az NCAGE K6d kiadrisa egyszeri eljiiriis. Az igdnyl6 a kiadott NCAGE K6dot piaci
tev6kenysdgdben szabadon felhasznrilhada. Egy cdget egy NCAGE K6d azonosit, azonban a

cdg 6nrilt6 bejegyz6ssel bir6 lerinlwrillalata(i) is kdteles(ek) megszerezni az NCAGE K6dot,
amennyiben rinrill6 szerzoddst kdtnek.

3) A ZiLraddk vonatkoziseban adatszolgiiltatiison egy term6k minden l6nyeges
tulajdonsrigrit, miiszaki adatait tartalmaz6, annak azonosit6siihoz sziiksdges mtiszaki rajzok,
leiriisok ds/vagy mr.iszaki dokumentdci6k dtadasdt illetve a gyitrtis sordn alkalmazott
szabviinyokra tdrt6no utaliist kell drteni, amelyek alapjin az adott term6k egy6rtelmiien
azonosithat6. Az adatszolg6ltatas prefer6lt formiija a Microsoft Excel adatuibla elektronikus
formiiban. A file n6v: NCAGE(vagy az Elado neve)_szerzciddsazonosit6("/" karaktereket " "
karakterre cse16lve).xls

A Gyiirt6 adatai:

Szerzodds
szerinti

foly6szim

Szerz6d6s
szerinti

megnevez6s

Cikkszim (az a szAm
amelyet a gyirt6

azonositisra haszndl)

NATO Raktriri
Szim (NSN), ha

ismert

Megiegyz6s/
Rdszletes

megnevezds

itt..;.- 
-
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Hazai gyrlnris esetdn az adatszolgiiltatas r6sz6t k6pezi m6g ajellemz6 technikai adatok

cikksz6monk6nti bontrisban. Minimum adatok: m6ret, sirly, szin, sz6llithat6s6g, funkci6k,
j ellemz6 miikrid6si param6terek.

4) Sziiks6g eset6n a term6kek azonositas6hoz szolgriltatand6 adatokat a Nemzeti

Kodifikrici6s Iroda a kotendd szezodls trirgy6ban lefolltatand6 egyeztetdseken h atilrozza meg.

5) A kiilftildilnem magyiu Elad6 tudom6sul veszi, hogy a jelen Zinadlkban
meghatiirozott b6rmely termdkazonositassal kapcsolatos k6rd6sben, ha a bejegyzdse szerinti

orszitg tagSa a NATO Kodifikrici6s Rendszert alkalmazo orsz6gok csopofianak, akkor az adott

orsz6g Nemzeti Kodifik6ci6s bod ja az illet6kes. Minden m6s esetbe{ a Magyar Nemzeti

Kodifikaci6s ]Ioda az illet6kes. A Magyarorszigon bejegyzett c6ge[ vonatkozrisaban a

Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda funkci6it a Honv6delmi Miniszt6rium Vddelemgazdasrigi Hivatal

illet6kes kodifikrici6s szeryezeti eleme l6tja el. Jelen Zitradlkban meghatarozott

term6kazonositdsi c6hi adatokat az Elado az illet6kes Nemzeti

szolgiitafa.

hatdlya alatt az Elad6 jogut6d n6lkiili megsziin6se eset6n v6llalja, az illet6kes Nemzeti

Kodifikdci6s Iroda r6sz6re megadja az adatszolgiltatitsban drintett c6gadatait

olyan m6lys6gben, hogy annak alapjan t6liik k6zvetlen

termdkazonositasi c6hi adatok beszerezhet<ik legyenek.
kapcsolatban a

ik, lehet<ivd teszi,

6) Az Eladb a jelen Zdraddkban meghatrirozott adatszo

alkalmazott alvrillalkoz6k r6sz6rol t6rt6n6 teljesitds66rt egyetemlegesen fr

7) A term6kazonositasi c6hi adatszolgrlltatiisra vonatkoz6

8) Abban az esetben, ha az Elad6 megsziin6se jogut6ddal

hogy az illet6kes Nemzeti Kodifikdci6s Iroda a jogut6ddal szemben

9) A hazai bejegyz6sri illetve olyan kiilftildi gydrt6k,

c6gbejegyz6se nem valamely NATO Kodifik6ci6s Rendszert
jelen szerz6d6sben, a szrillitdsi felt6telek k<izdtt meghatiirozott

tingydd kdpezo term6keke vonatkoz6 6s a jelen Ziraddk 2. pon

tartalommal riltala szolg6ltatott adatokban bekdvetkezett b6rmilyen v

az iltala

jogviszony

tartalommal

6rv6nyesiteni tudja a jelen Zlraddkbarr foglalt adatszolgdltatisi ktite

v6llalkoz6k amelyek
orsz6gban t6rt6nt, a

a Magyar Nemzeti

Kodifikici6s Iroda r6sz6re teljesiti a termdkazonositrisi c6hi adatszolgdl

l0)Az Elad6 v6llalja, hogy a jelen szerz6d6s 6rv6nyess6gi alafi a szerzides
j6ban meghatii'rozott

a m6dositott

adaha vonatkoz6 tartalommal - a saj6t szewezetln beliil bekd vrlltoz6st k6vet6 30

naptiiri napon beliil - megki.ildi az illet6kes Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda

11) Amennyiben az Eladb a jelen szerz<id6s targy6t brirmely term6kre
a jelen Ziraddk 2.vonatkoz6an a Magyar Nemzeti Kodifikrici6s Iroda r6sz6re miir szo'l

pontjriban meghatarozott term6kazonositrisi c6hi adatokat, irgy err6l iriisban 6rtesiti az

^A^+^-^t-61+^+ar i-a'vt/'ia+ ^.c,qAve q rendelkez6s6re ill6 NSN-I- mesielSlve. hogy azadatszolgriltatas ig6nyl6j6t, megadva a rendelkezds6re all6 NSN-I, megjeldlve, hogy

adatokat mikor, milyen szerz6ddshez kapcsol6d6an kiildte meg.

12)Elad6 hozzitjitul, hogy a jelen szerz6dds tirgyill kdpezo term6k(ek)

azonosit6s6hoz 6s a NATO Kereskedelmi 6s Kormdnyzati C6g K6d kiadasrihoz-j'ltAh

szolgaltatott adatok miis kormiinyzati szervnek, illetve a NATO Kodifikdci6s

6tad6sra keriilj enek.

t)a555
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3. szdmri mell6klet a ...... ... ...... nyt. szrimf Ad6sv6teli szerz6d6shez

FELAJ.{NLAS HM VGH KMBBI ATVETELRE

Felk6rem a HM VGH KMBBI-t a ........................ ....... sziimf
6s ................ .. ..trirgyu
szerz6ddsre elk6szitett, az aldbbiakban meghatiirozott, term6k(ek) / szolgrlltatris(ok) 6w6tel6re.

Szerz6d6s t6tel
sorsz6ma

Termdk / szolgiiltatris megnevez6se Gv6rtasi sz6m Mennyisdg

Az fiwetel k6rt id6pontja: 20 . 6v. ................. h6 ........-n.

A fenti termdkek i szolgiiltatdsok az 6rvdnyes sz6lliuisi dokument6ci6, valamint a szabviinyok
ds a szerz6dds kdvetelm6nyeit kiel6gitik 6s min6sdgileg megfelel6ek.

Mell6klet:

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

(feljogositott aliirrlsa)
Az Awelel egyeztetett idripontja:

Kelt: ................. .................... 20 . dv. ................. h6 ........-n.

HMVGHKMBBI

Ph.
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HM VEDELEMGAZDASAGI HIVATAL
KUTATASFEJLESZTESI,

MIN6STGBIZToSiTASI IS
BIZTONSAGI BERUHAZASI

IGAZGATOSAG

MEGFELEL6STcT
rGlzor-,As

A HM VCH I(YBBI
nt1. sziimai

"t,t,;

Szrillit6 (n6v, cim): Szerzriddsszilm:

Megrendelds szrirn (ha van):

Szerzrid6s m6dositiis szdma (ha van):

Megrendel6 (ndv. cim): Elfogadott elt6r6sek ds / vagy engedm6nyek nyt. sziuna:

Teljesit6s helye (n6v, cim): A Megfelel6s6gi Igazol6s vonatkofik:

rdsZeljesitesre (hrtuyadikraf : !
(..........)

v6gteljesit6sre:

Szerztidds
tdtel sorszima

Termdk/szolgAltat6s megnevezese CyedAsi SZAM Mennyisdg

Szdllit6i megiegyz6sek:

Atrrdteli utasitris,Miiszaki Leirds sz6ma:

Mell6klet(ek) (ha van(nak)):

Vizsg6lati iegy|6k6nyvek szrLrna:

A Szallit6 MegfelelSs6gi Nyilatkozata:
Kijelentjiik, hogr fentiekben felt[ntetett 6s elfogadott elt6r6sekt6l / engedm6nyekt6l

eltekintve,
a FELSoRoLT TERMEKEx/szol,cAr-rlrAsox nIecFELELNEK a szerz6dds kdvetelm6nyeinek.

A Szillit6 kdpvisekijinek neve, beosaasa: Diitum: A Szillit6 kdpviselitjin4k akiirasa:

iPH
HM VGH KMBBI kdpvisel6jenek megiegyz6sei:

Engedilys-im (ha van):

HM VGH KMBBI k€pvisel6j6nek nyilatkozata:
Igazolom, hory a fentiekbcn feltiintetett term6kek/szolgiltati

DlrN6sfcBrzrosiris rAncvAr xiPezrfK 6s megfelelnek a szerz
kdvetelm6nyelmek

sokALLAMI
id6sben foglalt

A HM VGH KMBBI kdpvisel6jdnek

Neve:

Tel:

A}S{ VGH KMBBI
kdpvisel6jdnek

Fax szlma:

E-mail: nqaa(O,ltm. gov,hu

HMV(
kdpvise

iHKMBBI
6j€nek ddlrdsa:

f.oYii*
Ditum:

/u**
;); )

4. szirnri mell6klet a ............ ... nyt. szrlmri Adrisv6teli szerz6ddshez

'r, .,

?)
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5. sziimri mell6klet a ............... nyt. szrirnf Adrisv6teli szerz6d6shez

NYILATKOZAT

a nemzeti vagronr6l szril6 2011. 6vi CXCU. tiirv6ny 6t}ithat6 szervezet fogalmira
vonatkoz6 felt6teleknek va[6 megfelel6s6gr5l

Alulirott , mint a(z)
(sz6khely: c6gbejegyz6sreial6irasra jogosult

kdpvisel6je, jelen okirat aliiiriis6val, ezennel biintet<ijogi feleltiss6gem tudatiiban

nyilatkozom

sz6l6 2011. dvi CXCVI. trirv6ny 3. $ ( I

szervezetnek minosiil, egyidejiileg M
nyilatkozatomhoz csatolom.

) bekezd6sdnek 1. pontjara alapjdn 6tkithat6
ad alat{maszlrl dokumentumok miisolatdt

Kelt:

P. H.

cd gS e gy zdsr e I alAiriisra j o go sul t

'' J. 5 1l; E torudny alkalmaziMban
l. dtldlhatd szene:el:
a)i az iilam. a kiiltsigvetdsi szen. a ktiztestiilet, a helyi 6nkormA[yzat. a nemzetisegi dnkorm6nyzat. a trirsul6s, az egyhtii

jogi szemily. az olyan gazddlkod6 szervezet, amelyben az allam vag-v a helyi dnkormfuyzat kiildn-kiildn vag)' egyiitt looo/eos
rdszesed€ssel rendelkezik. a nemzetkdzi szervezet. a kiilfttldi allam. a kiillttldi helyhat6sAg. a kulfttldi iillami vagy hell-hat6siigi
szen ds az Eur6pai Gazdasigi Tdrsdgrcil sz6l6 megdllapodtsban rdszes allam szabAllozott piaciira bevezetett nfilvanosa-n
mtki,d6 rdsz!'dn)16rsasag.

U az olyan bellbldi vagy kiilidldi jogi szemily vagl jogi szemdll isdggel nem rendelkez6 gazdAlkod6 szerveze-L amcly
megfclel a kdvetkez6 feltdteleknek:

ba,/l tulajdonosi szerkezete. a pinzmosiis ds a terrorizmus finanszirozilsa megeldzesir6l ds megakadelyozisiir6l sz6lo
tdrvin) szerint meghatarozon rdnyleges tulajdonosa megismerhetri.

bU M Ewitpai Uni6 ugallameban. az Eurdpai GazdasAgi Tdrsdgr6l sz6l6 megallapodisban r6szes ellamban. a Gazdasagi
Eg)iinmfikdddsi ds Fejles4esi Szer!ezel tag6llamiiban vagy ol)an allamban rendelkezik ad6illel6seggel. amell)el
Mag) arorsziignak a kett6s addztal'is clkerilldsdr6l sz616 egyezmdnye van,

6c.,/ nem minosijl a tersas6gi ad6r6l Cs az osztal6kad6r6l szdl6 tiirvdny szerint meghafirozott ellen6rzdtt kiillitldi tA6asAgnak.
bd) a gazd{lkodb szervezetben kdzvetlenill vagy kdzvetetten tdbb mint 25olo-os tulajdonnal, befolyiissal yagy szavazati

joggal bir6 jogi szemdl). jogi szemCl)isdggel nem rcndelkez6 gazdiilkodd szenezet tckintet€ber aba), bb) 6sbc) alpont
szerinti leltdtelek fennAllnak:

c/ az a civil szervezet ds a \ izitifsulat. amely megfelel a kaivetkez6 feheteleknek:
ca, vezet6 tisasegvisel6i megismerhetdk
cb) a civil szervezet is a vizitersulat. valamint ezek vezet6 tisztsdgvisel6i nem 6tl6that6 szervezetben nem rendelkeznek

2570-ot meghalad6 rdszcseddssel.

cc./ szdkhelye az Eurdpai tjni6 tagellameban. az Eur6pai Cazdasrgi Tdrsdgr6l sz6l6 megiillapoddsban
Gazdastgi Egyiittmiikdddsi ds Fejlesztdsi Szen'ezet tagallamdban vag) ollan iillamban van. amelllel
kett6s ad6aau:s elkeriildsdrdl izdlo eg\ermenle \an:

rdszes Al

vas ary'r$['n
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Az 6ttdthat6sigi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vagr azokat alitdmaszt6
dokumentumok az illamhflztartrisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tiin'6ny 54/A. $-ban

meghatirozottak alapjdn

A nemzeti vagtonrdl sz6l6 2011. ivi CXCVI. rarviny 3. S (1) bekezddsinek l. pont b) alponrja
szerinli

maevar gazddlkodi szervezetek eseldben

Alulirott, (n6v) mint a (c6gn6v)

ilp;t.;[j; ;;;i;,k";";, h;; - r,fffiil],'.;i;.;;;; ;rd ;;ir.!"f?ff1r"fiil;1ffi
szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazd6lkod6 szervezet, amely megfelel a
k<ivetkezo egyiittes feltdteleknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pdnzmosiis ds a terrorizmus finanszirozdsa megel<iz6sdr<il 6s

megakadrilyozas6r6l sz6l6 ttirv6ny szerint meghatarozott t6nyleges tulajdonosa
megismerhetri, amelyrol az l. pontban nyilatkozom, 6s

b) ad6illet<isdge...........orszlgbar [orsuig megnevezdse] talalhat6ri, amely

[a meglfelel6 aldh izand6],
o az Eur6pai Uni6 tagrillam4
o az Eur6pai Gazdasrigi T6rs6gr<il sz6l6 meg6llapod6sban r6szfs rlllama.
. a Gazdasrigi Egytittmiikdddsi 6s Fejleszt6si Szervezet tagdllapa.
o olyan 6llam. amellyel Magyarorsziignak a kett<is ad6ztatab elkeriiles6r<il sz6l6

egyezm6nye van, ds

c) nem min6siil tarsasrigi ad6r6l 6s az osaaldkad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXI. tdrvdny 4. $
I 1. pontja szerinti ellentirzdtt kiilftildi tarsasrignak, 6s

d) az rlttalam kdpviselt szervezetben kdzvetleniil vagy kdzvetetten t6bb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyiissal vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ln jogi szemdlyiseggel
nem rendelkez6 gazd6lkod6 szevezel tekintet6ben az a), b) 6s c) alpont szerinti
felt6telek fenn6llnak.

1. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonosrril

Az iitalam kdpviselt szervezetnek a p6nzmosas ds a terrorizmus finanszfrozisa megelozds6r6l

6s megakadrilyo zisitr6l sz6lo 2007. 6vi C)O(XVI. trirvdny 3. $ r) pontja alapjrln a kcivetkez<i

termdszetes szemely(ek) a t6nyleges tulajdonosa(i):

Kelt:
P. H.

c e gSe gy zd. * e I alitir6sra j o go sult

rs Amennyiben Aj6nlattev6nek Magyarorszigon talelhatd az ad6illet6s6ge, 0gy az kerilljii
amennyiben m6s orsz6gban, ugy drtelem szerien az az orszAg keriiljdn megadesra

Sorsziim T6nyleges tulajdonos Sziiletdsi hely 6s idd Anyja ner e R6szesed6s

m6rt6ke 7o-ban

:--;;;;, '!\
--i
., /

:',:y:)/fi,.._
yr
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HONVEDELMI MINISZTERIUM
BESZERZTSI HIVATAL

Ny.szim:
Szerz6d6s azonosit6:

7. r6szaihnlati kdr

ADASvETELI SZERZ6ons
TERVEZET

mely l6trejdu a

MH Anyagell6t6 Raktarb6zis

6sa

eladri neve

kriz6tt

- 2016 -

,,.,,llj
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VEV6:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
P6nzforgalmi jel z6sz1ma:
Ad6azonosit6 szirna:

ELAD6:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
Cdgjegyz6kszrirna:
P6nzforgalmi jel zlszAma.
Ad6sziima:

A SzerzSd6s alanyai

Maryar Honv6ds6g Anyagellitri Raktirbrizis
(tovdbbiakban: Vev6)
Nagy Attila ezedes, parancsnok
I 1 63 Budapest, Ujszitsz ulca 37 -39 .
+36 | 401 2380
+36 1 401 2321
MAK roo23oo2-oo29or l s-oooooooo
t57141J2-2-51

(tovdbbiakban: EIad6)

A tovribbiakban egyiittesen Felek.

PREAMBULUM

Felek rdgzitik, hogy a Vev6 a 2013.6vi V. t6rv6ny (a rovabbiakban, ftl..; a, t.5 (1) bekezdds
7.) pontja alapjrLn szerzbdo hatos6gnak min6stil.
Vevo az Uj Sz6chenyi Terv Kdmyezet 6s Energetikai Hat6konysdg Oferativ Program 1.6.0
project (tov6bbiakban: KEHOP) keret6n beliil ,,1 Magtar Honvddsdg ftatasztrifavdde lemmel
dsszefilggd beavalkozdsi Mpessdgdnek fejlesztise - mfiszaki technikai bszkizdk beszerzise
KEHOP 1.6.0" tirgyi felhivris alapjrln trlrnogatisi kdrelmet nyujtott be 2016. februiir 19-en.

A kcizbeszerzds tirgyitt kdpezo feladat - a pAlyitzz;t pozitiv tiirnogatasi d6ntds eset6n - 20%
6nr6szb6l, valamint vissza nem t6ritendo 80%-os EU t6mogatrisb6l finanszirozrisi
form6ban val6sul meg a272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet el6ir6sainak fi embe v6tel6vel.

A szerz6d6s targya szerinti Arubeszerz6s a KEHOP 1.6.0
kereteben val6sul meg.

pdlyiaat

A kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. trirv6ny (tov6bbiakban: K ) 81. $ alapjrin nyilt
kdzbeszerz6si eljriLras keriilt lefolytatrisra a szerz6d6s tirgy6ban. A
alapjdn a HM Beszerzdsi Hivatal a kdzbeszerzdsi eljiirrlst a Vev6

29. $ (l) bekezd6se
alapj 6n,

annak nev6ben folytatta le. A krizbeszerzdsi eljrfu6s nyertes ajiinlattev<ije az Elad6 [ett.

Elad6 k6teles a szerzodds 1. pontjriban meghatiirozott, a szerz<idds trirgydt k6pez6 termdkeket a

kieg6szit6 kcizbeszerzdsi dokumentumokban meghatiirozott menrryis6gi 6s min6sdgi
meghatiirozds szerint, illetve egy6b el<iinisok 6s min6s6gi kdvetelm64yek betartiisa mellett
ritadni. Elad6 kiiteles a KEHOP 1.6.0 felhivrisriban 6s a KEHOP 6ltalinos
ttmutat6ban, valamint a pLlyiuat tiirnogat6siira vonatkoz6 tA.rnogadsi
formai 6s tartalmi kcivetelmdnyek betartiisdra. /".i.

r
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Szerzod<i Felek r<igzitik, hogy a Szerz<iddst a Kbt. rendelkezdsei alapjrin a fent hivatkozott
kdzbeszerz6si eljrir6sra tekintettel, annak eredmdnyek6nt irjfrk al6. A ktizbeszerzdsi eljritis
dokumentumai jelen szerz6d6s elviilasahatatlan rdsz6t kdpezik, kiildnds tekintettel a

ktizbeszerz6si dokumentumok rendelkez6seire, valamint a nyertes ajilnlat tartalmrira.

A szerziidds hatilybal6p6s6nek felt6tele a tiimogatiisiszerz6d6s-m6dositiis alapjin az ig6nyelt

iisszeg rendelkezdsre 6llisa. Amennyiben a KEHOP IH a t6mogatesra irdnyul6 igdnyt nem,

vagy az igdnyekndl kisebb tisszegben fogadja el, az adiisvdteli szerz6dds hat6lyrit veszti.

A szerz6dds megkdtds6re a mindenkor hatiilyos jogszabdlyoknak ds a trimogatiisi szerz6d6sben

foglaltaknak megfelel6en kertil sor.

l. A szerz6d6s t6rgia

1 .1 . Jelen szerz<idds alapjrln Elad6 a jelen szerz6ddsben 6s annak 1 . sz. mell6klet6t kepezo

mriszaki leir6sban rdszletesen meghaterozott felt6telek szerint az 1.2. pontban

meghatdrozott term6kek ltadisfua, a Vevo a termdkek ritvdtel6re, valamint a 2.1. pontban

rdgzitett vdtekir Elad6 rdszdre tdrt6no megfizet6sdre k6teles.

1.2. Az ltaddsra keriil6 termdkek:

12 kdsztet kdzepes teljesitmenyii univerzrilis miiszaki ftildmunkagdp beszerzdse a

mriszaki kdvetelmenyben meghatilrozottak alapjih.

1.3. Elad6 a szerz6d6s 1. sz. mell6ktetdt kdpezo mriszaki kdvetelm6nyben felsorolt megadott

param6teni termdkeket szillithatja le.

L4. Elad6 rdszteljesitdsre nem jogosult.

1.5. Elad6 a term6kek szillitrisat egy t6telben v6gzi, eloteljesit6s lehetcis6ge biztositott.

2. Az ellenszolgdltatis dsszege

2.1. A Felek meg6llapodnak abban, hogy az Elado szerz6ddsszeni teljesit6s eset6n nett6 ...
Ft, azaz .... forint v6telirra jogosult az al6bbiak szerint:

Nett6 egys6gir
(Ft / k6szl€t)

Mennyis6g
(k6szlet)

Nett6 6ssz6r
Ft / 2 keszlet

AFA
Brutt6 osszdr
Ft / 2 kdszlet

)

A Felek megritlapodnak abban, hogy a jelen szerz6dds 2.1. pontjrlban foglalt term6kek
vetel ra a szerzodds hatrllya alatt v6ltozatlan.

3. Teljesit6sihat6rid6

3.l. Teljesitdsi hatrirido:

Sz6llitand6 term6k vonatko zitsitbut: Szerz6d6s hatrilybaldp6sdt<il szimitott 240 naptin
nap.

Elmdleti 6s gyakorlati felk6szit6s vonatkoziisdban: A szillitand6 term6k szrillitasrit kdvet6
30 naptriri napon beliil.

3.2. A teljesitds tdnyleges idripontjak6nt a term6kek mennyisdgi rltadiis-iiw6teldn
kell tekinteni.
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4.1.

5.1.

4. Teljesit6s helye:

MH Anyagell6t6 Raktarbazis, Budapest lJjszirsz utca 37 -39.

5. Min6s6gbiztosit6si kdvetelm6nyek, a term6kek 6tadds-6tv6tele

Jelen szerz6d6s k<ivetelm6nyei rillami min6s6gbiaositris hatrilya aLi tartoznak, a HM
V6delemgazdasdgi Hivatal Kutatris- Fejlesa6si, Min6sdgbiaositrisi 6s Biaonsdgi
Beruh6zdsi lgazgatishg (tovdbbiakban: HM VGH KMBBI) k6pvisel6je, mint a magyar
Katonai Min6sdgbiaosiuisi Szervezet jogosult a min6sdgbiaosit6si k6rd6sekben a VevS
k6pviselet6re.

A minosdgbiaoslt6ssal kapcsolatosan felmeriilo k6rd6sek esetdben 6rtesitend6:

HM VGH Kutatiis-fejlesztdsi, Min6sdgbiaositiisi 6s Biztonsrigi Beruhrizrisi Igazgatbsitg
Igazgat6: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorszdg, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon:
Fax:
E-mail:

(+36) 1433-8041
(+36) 1237-5575
nqaa@hm.gor'.hu

5.3. A sz6ltitand6 termdkek feleljenek meg a szerz6d6s l. sz. melldl{etdt kdpez6 miiszaki
kdvetelm6nynek. A munkag6pek 6s tartozdkaik (munkaeszkdfeik) rendelkezzenek
adattribkival, mely tartalma,za a gy{rto\ a gyrlrtrls idej6t ds a gyriri szimot. A szrillitand6
term6kek legyenek 6pek, deform6ci6 6s szennyez<id6smentesek (viz, olaj, srir stb.) 6s

alkalmasak a rendeltetdsszeni hasznAlatra.

5.4. Elad6 vdllalja hogy a tantsitott min6sdgirdnyitrisi rendszerdt (lSO 9001:2008 vagy azzal
egyendrt6kii minris6gininyitdsi rendszereit) a szerztidds teljes idtita-tama alan fenntartja.
A min6s6girrinyit6si rendszer tanrisitottsdgrinak megsziindse szerzri(dsszeg6snek minosiil.

l

5.5. Minosdgi 6tvdteli feladatok szabrilyai

5.5.1. A kdzepes teljesitmenyii univerziilis miiszaki ftildmrlnkagepeknek ds a

tartoz6kainak gyari fjnak kell lennitik.

5.5.2. Akdzepes teljesitm6nyii univerziilis mriszaki ftildmunkagdfek feleljenek meg a

fentiekben felsorolt miiszaki k6vetelm6nyeknek ds rendelkbznii.ik kell a Gy6rt6
eltal kiAllitott megfelel6segi nyilatkozattal.

5.2. Vevo a termekeket min6s6gi ds mennyisdgi szempontb6l veszi iit.

5.5.3. Az Elado csak a szerzod6snek is a szerz<idds l. sz. melldkletdt kdpezo miiszaki
kcivetelm6nynek minden szempontb6l megfelelo termdket ajrinlhat fel min<is6gi

iiwdtelre. Az Elad6 a tervezet 6tveteli feladatok id6pontja el<itt minimum 30 nappal

aj6nlja fel a munkagdpeket 6s tartozdkaikat a HM VGH KMEBI resz6re 6tv6telre a

,,Felaj rlnlis HM VGH KMBB I iitv6telre" formanyomtatvilnyon.
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Az Elado biaositsa a min6sdgi iitvdteli feladatok v6grehajtas6t a telep
egyeztessen a Vevo k6pvisel<ij6vet, hogy a beszdllitiis helyszin6n tci
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5.5.5. A minosdgi ritvdtel soriin az Elad6 t6ritdsmentesen biztositsa a bel6pdst, a sztiks6ges

ellentirz6si tevdkenysdg megszervezds6t, 6s minden a}hoz sziiks6ges eszkiizt 6s

mun-kaerot. A min6sdgi ritv6tel k<ilts6geit az Elad6 viseli.

5.5.6. Az Elad6 kdteles a Vev6, a HM VGH KMBBI 6s egyidejiileg a MH Logisztikai
Kdzpont tudomiisiira hozni minden - iiltala ismert - a szerzodes teljesitdse sordn

esetlegesen felmeriilt kdriilmdnyt, mely a lesz6llitott termdkek megfelelcis6g6t

befolyrisothatja. Az Elad6 a term6kek magyar nyelvri keze16si utasitibrinak egy-egy

p6ldrfu:y6t biztosits4 a miiszaki kdvetelm6nyekben meghatiirozott darabsziirnon

feliil, a HM VGH KMBBI rdsz6re a min<is6gi iitvdtelkor, ezek a pdldrlnyok a HM
irattiir6ba kertlnek, megorz6sre.

5.6. A term6k megfelel<isdg6nek vizsgiilata

5.6.1. Az iitvdtei soriln a bizottsag ellenorzi a termdk tipuset, teljessdg6t, dpsdg6t, gyaft6si

idejdt, csomagollsii, az el6irt okm6nyok megl6t6t, a term6k mrikdd<ik6pess6g6t,

stb.. valamint etlen<irzi a kodifikiici6s adatszolg6ltatils megl6t6t.

5.6.2. A termdkek megfelel6s6g6nek vizsgrilatiit a 600-312016 nyilvrintarLisi sz6mu

mr.iszaki k<ivetelm6ny 6s a szerz6d6s el<iirasai alapjri'n kell vdgrehajtani. A
vizsgiilatot a HM vGH KMBBI 6s a MH Logisztikai Kdzpont kdpvisel6ib<il 5116

bizotts6g hajtja vdgre. Az dsszes darabon ellenorzdsre kertil:

- a term6kek adatt6blij6n ds dokument6ci6j6ban (mribizonylat, gy6rt6i

megt'etetos6gi nyilatkozat, stb.) szereplti gy6rtasi ido (a felajanl6s 6s a gy6rt:is

kcizt 26 h6tn6l tcibb nem telhet el),

- az eloirt dokumentdci6 (CE jeliilds, Kezel6si- ds karbantartiisi utasit66),

- a termdkek felt<ilt6ns6ge a sziiks6ges ken6-, hiit6- 6s munkafolyad6kokkal,

- a munkagdpek fiilk6ben m6rt zajszintje (mdr6s vagy mdrdsi jegyz6kdnyv,

munkavddelmi vizsgiiat jegyzokdnyve),

- munkav6delmi felszerel6sek k6t f<i rdsz6re,

- a szerszAmzal megldte, illeszked6se,

- iizemeltetdshez sziiks6ges alkatriszek vizhatlan, pormentes tulnyomris

szabalyz6 szeleppel elliltott m[ianyag l6d6(k)ban (Pelicase),

- a sz6llitott tartozdkok (homlokakod6 munkaszerv, kotr6 szereldk, hidraulikus
bontokalapiics, rakod6villa, hidraulikus fur6berendez6s is fur6szdrak)
illeszkeddse, mr.ikdd6s pr6b6val,

- mtiszaki kialakit6s 6s m6retek, tdmegek ellen6rzdse,

- feliratok nyelve,

- a 14312006. (HK 212007) HM utasitds 3. 6s 4. szlmri mell6kleteiben szerepl<i

feliratok 6s jel<il6sek,

- az eloirt szin.

5.6.3. A nemmegfelel6re minositett term6keket az Elad6 t6ritdsmentesen cser6li vagy
javitja 6s ism€telten felaj rinlja 6tv6telre, a fent leirt etjrirrlsnak megfelel6en.

5.6.4. A megfelel<i term6kek6t a HM VGH KMBBI k6pvisel6je kirillitja a Megfelel6s6gi
Igazoliist, melyet egyet6rtdse jeldiil a MH Logisaikai Kdzpont kdpvisel6je is
kdzjegydvel. A Megfelel6sdgi Igazolis a benyrijtand6 szimla melldklete. /: : '-

/_:
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5.6.5. Amennyiben a teljesitds helyere tdrtdn6 sziillitiis sor6n briLrmilyen, a termdkek
min6s6gdt befolyiisol6 probl6ma meriilt fel, az alakulat k6pvisel<ije fenntartja azon
jogrit, hogy megvizsg6lja, ds sziiksdg eset6n visszautasitsa a termdkeket fiiggetlentil
att6l, hogy a termdkeket a min<is6gi etvdtelkor m6r megvizsgriltd*. ds megfelel<inek
min6sitettdk.

5.6.6. A HM VGH KMBBI k6pvisel6je riltal v6grehajtott ellen6rz6sek eredm6nyei nem
mentesitik az Elad6t a szerz<id6sben figzitefi j6tdll66i vagy egy6b felel<issdgei ds

ktitelezetts6gei al6l, bele6rtve az Elado riltal v6gzend6 v6ge[en6rz6si vizsgiilatok
vegrehajtiisiit is.

5.7 . Mennyis6gi ritv6tel

5.7 .l . A mennyisdgi 6tv6tel a sikeres min<isdgi ritv6tel uri.Ln keriilhet vegrehajuisra, melyet
a Vev6 kdpviseloib6l 6116 bizotts6g hajtja v6gre az Elad6 jelenf6t6ben.

5.7 .2. A mennyis6gi 6tv6teli feladatok6l jegyz6k6ny.v k6sztll, mely a sziirnla
befogadas6nak egyik feltdtele.

6. Fizet6si felt6telek, a teljesit6s igazolisa

6.1. A 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet I19. g alapjrin Vev<i
elsziirnolhat6 dsszege 50%-iinak megfelel<i m6rt6kii
lehet6s6gdt biaosida.

Ekileg igdnyl6se eset6n az Elad6 v6lasaiisa szerint

az Eladf rdszdre a szerzridds
szillit6i ekileg igenylds6nek

hogy Elad6 teljesitese aLt o, /eiinrhetO

6.2.
I

a. a szerzbdes elsziirnolhat6 <isszeg6nek l0%-a 6s az igdrfyelt szrillitoi el6leg
kiil6nb6zet6re jut6 trimogat6s Ssszegdnek megfelel<i m6rt6kil. az irrinyit6 hat6srig
javrlra sz6l6, a Kbt. 134. $ (6) bekezd6se szerinti, vagy a 272,12014. (XI.5.) Korm.
rendelet 83. $ (1) bekezddse szerinti miis biaositdkot nyrijt, vlgy

b. a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melldklet 134.4. pon$a (Ha a jogosulatlan
ig6nybev6tel a szillit6nak felr6hat6, 6s a sz6llit6 n.. n1$3tott biaosit6kot, az

irrinyit6 hat6srig felsz6lida az el6leg visszahzetdsere. Ha az plad6 a visszafizet6si
ktitelezetts6gdnek a visszafizetdsre megiillapitott hatdrid6|en nem vagy csak
r6szben tesz eleget, az irrinyit6 hat6srig a vissza nem fizetett dsszeg ad6k m6djrira
tdrt6n6 behajtrisa c6ljdb6l megkeresi az iilami ad6h{t6srigot, egyidejiileg
kezdem6nyezi az illami ad6hat6s6gndl a szlllit6 ad6szritnrlnak tdrl6sdt.)
alkalmazisdnak tudomiisul vdtele mellett nem n1'ujt biztosit6kbt.

6.3. A szrillitoi ekileget a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet eloinis{inak megfeleloen az

el6legbek6r6 dokumentum benyrijtrisrival az Elad6 k6zvetleniil az irinyit6 hat6srlgt6l
ig6nyelheti a Vev6 egyidejii 6rtesit6se mellett. A Vev6 az 6rtesit6st6l sz6mitott 6t napon
beltil jelezheti a szrlllit6i el6leggel kapcsolatos fenntartiis6t. Ennek hiany6ban a szrillit6i
el6leg-ig6nyl6st a Vev<i rdsz6rol elfogadottnak kell tekinteni.

6.4. Amennyiben az Elad6 szallit6i el6leget vesz ig6nybe, a foly6sitott *5llit6i el6leg 6sszege

a szrirnl6b6l kertil j 6viiiriisra.

A Felek megiillapodnak abban,
szerzriddsszeriinek, ha az Elad6 a 1.2. pontban szerepl6, a mriszaki kcive
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megfelelo term6keket a 3.1. pontban meghatiirozott hatdrid6ben etadja 6s valamennyi

etadAs-ew6telt igazol6 okmriny al6iriisra keriilt, valamint az elm6leti es a gyakorlati

felk6szit6st a 3. 1. pontban meghatiirozott hatiiLridtiben v6grehajtja.

6.6. Elado a szAmli./' egy eredeti 6s n6gy miisolati pdlddnyban a vonatkoz6 jogszabdlyi

el6irrisoknak megfelel6en rillitja ki. Az etadds-6tvdteli jegyzok6nyw, a Megfelel<isdgi

igazolls 6s a kodifik6ci6s adatszolgdltatas teljesitdsdrol sz6l6 igazokis, valamint az

elmdleti 6s a gyakorlati felk6szitds teljesit6s6r6l sz6l6 igazoliis minden esetben a szAmla

kiAllitdsanak felt6tele 6s egyben k6telezo melldklete.

6.7. Elad6 szirnlirja a jogszabrilyi el<iiriisokon titl minden esetben tartalmazza a

szerziiddsazonos it6t, a szerzodis trirgyrit 6s Elad6 jelen szerz6d6sben meghatiirozott

adatait. Ennek hirinyriban kiegdszitds c6lj6b6l a szitmlitt a Vev6 visszakiildi a kibocsrit6

r6szdre, amely esetben a fizetdsi hatririd6 a szabillyszenien benytj tott szdLrnla Vev<i iiltali
befogadrisanak napjrit6l szrimit6dik, igy a Vevo k6sedelme kizrirt.

6.8. A szrirnlit a Vevti nev6re ds cimdre ki6llitva, a Vev<i cimdre kell eljuttatni.

Kiilts6gvisel6
K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:

MH Anyagell6t6 Raktirbdzis
Nagy Attila ezredes, parancsnok

I163 Budapest, UjszAsz u.37-39.
+36 1401-2380
+36 | 401-23-21

P6nzforgalmijelzoszAma: 10023002-002901 l5-00000000
Ad6azonosit6 szima: 15714132'2-51

6.9. Vevci a szerzoddsben meghat6rozott m6don 6s tartalommal val6 teljesit6st kdvetoen az

ellenszoigriltatdst a27212014. (XL5.) Korm. rendeletben el<iirtak szerint szallit6i kifizet6s

alkalmazisiival (a 100%-os trimogatrisi intenzitiisra tekintettel a kifizet6st kdzvetleniil az

i(inyit6 hat6s6g iitutaliissal teljesiti), a Kbt. 135. $ (1), (4) 6s (6) bekezd6se, illetve a P&.

6:130. $ (1)-(2) bekezdds szerint, az Art. 36/4. $ figyelembevetel6vel.

6.10. Abban az eselben, ha a Vev<i a 6.9. pontban meghatarozott hatrlridcihdz k6pest

k6sedelmes fizetdst teljesit, a ki nem fizetelJ- szitrnla 6sszege utiitt az Elado r6szdre a Ptk.

6:155. $ (1) bekezddsdben meghateirozott m6rtdkri k6sedelmi kamatot kdteles fizetni. Az
Elad6 k6sedelmi kamatrinak 6rv6nyesit6se cdljrib6l felsz6lit6 levelet kiild a Vev6 nevdre

6s cim6re. Elad6 a behajtasi kdlts6g6talinyr6l sz6l6 2016. 6vi IX. tdrvdny szerint

behajtesi kdltsdgiitaliiLnyra jogosult.

6.1 I . R6ssziLrnla benyrijtiisiira nincs m6d.

7. Kodifikiciri

7.1. Elad6 NCAGE k6$a:

Amennyiben Elad6 nem rendelkezik NCAGE k6ddal, a szerz6dds hatrilybaldpds6t kdvet6
10 munkanapon beltil szolg6ltasson adatot a NATO Kereskedelmi 6s Kormrinyzati
Cdgk6d kiadds6hoz. Az adatszolgiiltatiishoz szi.iks6ges forma nyomtatvriny 6s kitcilt6si
ftmutat6 HM Vddelemg azdasdgi Hivatal KutatAs-fej lesz6si, Minos6gbiztosit6si
Biztons6gi Beruhriz6si Igazgatosrigt6l szerezhet<i be.

.J '),r..-,,,rr i
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7.2. Termdk kodifik6ci6:

Elad6 a szrillitand6 termdkekrcil jelen szerz6d6s 2. sz. mell6klete szerinti "Kodifikrici6s
zitrad€k" szerint szolgiiltasson adatot a szerztidds hatrilybal6pdsdt kci,vet<i 30 munkanapon
beliil. Amennyiben tdbb gydrt6t6l szfumaznak a szillitand6 termdkek rigy azok6l gy6rt6
szerinti csopo(ositiisban szolgdltasson adatot. Az Elad6 felel u- alvillalkozoi iital
el66llitott term6kek adatszolgiiltatilsrl6rt is. Az adatszolgriltatris minimum terjedelme:

7.2.1 . Kiillbldi gyrirtmriny eset6n:

SzerzSdis
szerinti

megnevezes

Cikkszim (az a
sz6m amelyet a

gyLrt6
azo nos itdsra

haszn6l)

NATO Raktari
Szim (NSN), ha

ismert

Megjegyz6s/
R6szletes

megnevez6s

munkagdp

homlokakod6
munkaszerv
kotr6 szere16k

hidraulikus
bont6kalapScs

rakod6villa
hidraulikus
fri 16 beren dez6s
fri16szlrak

tartaldk alkatrdszek
(16szletezve)

szerszimok
(16szletezve)

munkav6delmi
felszerel6sek
(r6szletezve)

Az adatszolgilltatris formrij a

file n6v: NCAGE (vagy az
karakterre cserdlve).xls. Az
adatszo I gdl tatiis66rt is.

sz6l6 igdzokis a szemlehozA kodifikrici6s adatszolgAltatas rcljesit6s6rol
csatoland6, kifi zetds6nek feltdtele.

7.2.2. Hazai gyrirtmriny eset6n ezen feliil az adatszolgiiltatiis rdsze m6g a jellemz6
technikai adatok cikkszirnonkdnti bontrisban. Minimum adato[:

- merel,

- srily,

- szin,

- szillithat6srig,

- tunkci6k,

- jellemzo miik6d6si param6terek.

Az adatszolgiitat6s rdszei mdg a jellemzo technikai adatok
bontasban. Technikai vagy egy6b probldma, k6rd6s eset6n az illetdk

a Microsoft Excel adattiibla elektronikus formriban. A
Elad6 neve)_szerzoddsazonosit(("/" karaktereket "_"
Elad6 lelel az alvdllalkoz6i rilt{ el6rilliton lermdkek

1'4 'r,1,,, r'.'') I ^,
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HM Vddelemgazdasrigi Hivatal Kutatiis - Fejlesztdsi, Min<isdgbiztositdsi es

Biaonsrigi Beruhr2risi Igazgat6sdg. (HM VGH KMBBI)
lgazgat6: Ill6s Attila ezredes
Postacim. Magyarorszig, 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: (+36) I 433-8041
Fax: (+36) 1237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7.3. A termdkkodifi krlci6s adatszolgdltatiis helye:

HM VGH Kutales- Fejleszt6si, Min<isdgbiztositiisi ds Biztonsiigi Beruh6zasi lgazgatositg
lnllzetv ezeto: Ill6s Attila ezredes

Postacim:
Telefon:
Fa.r:

E-mail:

Magyarorszig, 1885 Budapest Pf. 25.
(+36) 1433-8041
(+36) 1237-ss75
nqaa@hm. eov.hu

9.1.

7.4. A term6kkodir]k6ci6s adatszolgiiltatiisi kdtelezettsdg elmulaszt6sa szerz6d6sszegti

magatart6.snak min6siil.

8. J6tfllis

8.1. Elad6 ds/vagy Gydrt6 minden leszrillitott term6ke legaldbb ..."'.... h6nap j6t6llttst

vrillal. (ajrinlat szerint)

8.2. A j6trill6s a term6kek mennyisegi ritad6s-6w6tel6nek id6pontjrlt6l kezdodik.

9. A kdtb6r

Amennyiben az Elad6 a szerztidds 3.1 pontjriban megieldlt b6rmely teljesitdsi hatririd6t

olyan okb6l kilbly6lag, amety6rt felelos, k6sedelmesen teljesit, rigy kdsedelmi kdtb6rt
kdteles fizetni, melynek m6rt6ke a szrillitand6 termdk vonatkozasiiban a k6sedelmesen

sziillitott term6k nett6 6rtdk6nek loh-alnap, az elmdleti 6s gyakorlati felk6szit6s

vonatkoziis6ban a sziil litott term6kek nett6 6rtdk6nek O,3%o-a/nap. A k6sedelmi kdtb6r
maximiilis m6rteke a k6sedelmesen szillitott term6k nett6 irt€kdnek 20%o'a.

A k6sedelmi kdtbdr esetdre 6rvdnyesitett k6tb6r maximumiinak el6rdsekor Vev6 jogosult

a szerz<id6st egyoldalfan azonnali harlllyal felmondani a k6sedelemmel 6rintett rdsz

vonatkoziisiiban,

Hibas teljesitds eset6n az Elad6t kdtb6rfizetdsi kdtelezetts6g terheli, melynek id<itartama a

min6sdgi kifogds bejelentdsdtol a termdknek a Vevoh6z kifogiistalan min6sdgben tdrt6n6
lesz6llit6s6ig eltelt id6 ds m6rtdke a hib6san szllliton term6k nett6 drt6kdnek lo/o-a lnap.
A hibas teljesitesi kcttb6r maximrllis mert6ke a hib6san szilliton Ermdk neft6 drt6kdnek
20o/o-a.

A hibris teljesitds esetdre drvdnyesitett kdtbdr maximumilnak el6r6sekor Vev<i jogosult a

szerzodest egyoldaltan azonnali hatrillyal felmondani a hib6s teljesitdssel 6rintett rdsz
vonatkoziisiiban.

9.5. A Vev6 jogosult a szerzcid6st6l el6llni, illetve felmondani a szerzod€,st,

Elad6 hib6s teljesitds eset6n a fenniill6 kdtelezetts6g6nek a r6szdre
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9.6.

9.7.

hatirid6n beliil nem tesz eleget, vagy a szerufiddsbol fakad6 egy6b kdtelezettsdget
stlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, tov6bbri ha a szerz<idds olyan okb6l hirisul
meg, mely6( az Elado felel<is,, a Vevo meghiusuLisi kritb6ne jogosult, melynek alapja a
hib6s vagy a nem teljesitdssel 6rintett termdk nett6 drtdke, mdrt6ke annak 20%o-a.

A Vev6 k6tb6rig6ny6nek 6rvdnyesit6se nem zirja ki a szerz6d6sszegdsbtil eredo egy6b
ig6nyek drv6nyesitds6nek lehet<is6gdt.

Stilyos szerz6d6szegdsnek min6stil kiil6ndsen, de nem kizir6lagosan:

. Elad6 vagy Alvdllalkoz6ja megsdrti a szerz<id6sben megbatiirozott titoktarkisi
kdtelezetts6g6t;

o Elad6 megszegi a szerz6d6sben foglalt dsszefdrhetetlens6gi szabiilyokat;
e A szerz6dds teljesitdse soriin deriil ki, hogy Elado az ajrfurlattdtel, illetve a

szerz6d6sk<it6s sorrin ldnyeges k6riilm6nyr6l, t6ny,rol val6tlan vagy hamis adatot
szolgeltatott;

. Elad6 szerzrid6sszegdst kdvet el, 6s a szerz6d6sszege* az ana tdrtdn6 tdbbszdri
felsz6litas ellendre sem sziinteti meg, vagy ism6tl<id6en ha-sonl6 szerz6d6sszegdst
kdvet el.

9.8. A kdsedelmi 6s a hibls teljesitdsi kdtbdr megfizetdse nem mentesitl az Elad6t a teljesit6s
kdtelezens6ge al6l.

9.9. A kdtb6rt az Elad6 a Vevti 6ltal kitillitott felsz6lit6 levdl alapjrin, fnnak kdzhezvdtel6t6l
szemitott 30 napon beltil kdteles megfizetni.

10. Akadityk6zt6s

10.1. Ha a szerz6do Felek valamelyike el5reliithat6lag nem tud szerzoddsszer[ien teljesiteni,
kdteles a mrisik Felet az akadiily felmeriildse id6pondriban, lnnak meglel6lds6vel
halad6ktalanul, de legk6s<ibb 48 6r6n beliil irrlsban drtesiteni at akad6ly jelleg6nek,
illetve vrirhat6 megsztn6se idej6nek feltiintetds6vel.

10.2. Akadrilykdzl6s a fenti felt6telek mellett is csak fgy fogadhat6 el. ha annak a mAsik fel
igazolt tudomasiira jutasa megel6ae az akad lyozott feladat vdgrehdjt6si hatriLridejdt.

10.3. Akad6lynak nem min<isiil
k6sedelme.

a fizet6si feltdtelekben meghatiirozott t(ladatok teljesitds6nek

10.4. Nem min6siil akadrilynak az akadiiykdzlo f€l Altal az ajfuilatt6tel,
id6pontjriban mrir ismert, olyan - teljesitdst h6tranyosan befoly6so
az akad lyklzl6 fdl hrdomrisa ellendre, a teljesit6s param6tereinek
vett figyelembe. vagy arr6l a miisik felet nem tiljekoaafia.

10.5. Akaddlykdzl6s eset6n az azt kdzlo f6lnek bizonyitrisi kdtelezetts6ge van.

10.6. Akad6lykdzlds eset6n a szerzodo Felek kdzcisen ddntik el ainak
visel6s6nek megosztds6t, felsz6molasri.nak feladatait ds hatriridejdt.

a szerz6d6skdt6s

- k6riilm6ny, melyet

kcivetkezmdnyei
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I 1. Min6s6gi, mennyis6gi kifogisok

1 1 . t . A Vevo a Ptk. 6s jelen szerz6d6s rendelkezdsivel cisszhangban min<is6gi kifog6st nyfjthat
be a jelen szerz6dds alapjriLn szdllitott term6kek vonatkozasiiban, amennyiben az

rendeltet6sszeni haszniilat. illetve eloiriisok szerinti tiiroLis mellett meghib6sodik.

11.2. A Vevo mennyis6gi kifog6st nyrijthat be a jelen szeruodts alapjdn sz6llitott term6kek

vonatkoziisiiban, melyet,.Mennyis6gi kifogrls jegyztikdnyv':ben 16gzit.

11.3. A j6t6ll6si igdny6t ..MinSsdgi kifogiis jegyzokdnyv' -ben rdgziti 6s az Elad6 rdsz6re

megkiildi. A ,.Min<isdgi kifogris jegyz6ktinyv" minim6lisan az alibbi adatokat

latrtalmazzal

- a szerzodds szirna (beszerz6s azonosit6);

- a reklamdlt term6k azonosito adatai;

- j6tallisi idoszak hauirnapjai;

- a kifogdsolt term6k atv6telt kdvet6 trirolisrira, kezel6s6re vonatkoz6 adatok (a

felhaszn6l6 szervezet 6ltali 6tv6tel idripontja, triLrolasi kdrtilmdnyek leiriisa

trirolis id6tartama, haszndlatbav6tel idopontja):

- a kifog6s tirgya (a hibds miik<id6s, megadott paramdterekt<il val6 elt6res, a

term6k dllapotriban bekdvetkezett villtozes leirasa, a keletkezds id6pontj6ra,

kdriilm6nyeire vonatkoz6 informrici6k, nyilatkozat a rendeltet6sszeni

alkalmaz6sr6l. el6irris szerinti tarol6si felt6telek16l);

- a kifogris rendez6s6re tett javaslat, elviir6s (csere' javitris, a term6k 6rt6k6nek

kifizetdse).

I 1.4. Elad6 a ..Min6s6gi kifogris jegyz6kdnyv" vagy ..Mennyisdgi kifogris jegyz6kdnyv"

k6zhezv6teldtol sziimitott 5 munkanapon beliil kdteles felvenni a kapcsolatot a Vevovel,

aki intdzkedik ds lehetov6 teszi a meghibiisodott, vagy mennyis6gileg kifog6solt termdk

mriszaki szeml6j6t. A kivizsgrikis sordn a Vev<i drdekeit a HM VGH KMBBI k6pviseli.

11.5. A bejelentett min6s6gi, vagy mennyisegi kifog6s kivizsgrikisa a HM VGH KMBBI, a

MH LK, illetve azok k6pvisel6i, valamint az Elad,b egyiittes r6szv6tel6vel tdrtdnik,
melynek eredm6ny6t ,,Vizsg6lati jegyzcik6nyv"-ben, vagy ,,Mennyisegi kifogas
jegyz6kdnlw' -ben riigzitik, melyet ajelenlev6k al6irasukkal hitelesitenek.

11.6. A ,.Vizsgrilati jegyz6k6n1w" vagy ,,Mennyis6gi kifogris jegyz6kcinyv" 4 pdldanyban, a

szokiisos jegyz6kcinyvi kelldkeken tril, az aldbbi tartalommal k6sziil:

- Jelen szerz6d6s sziima;

- ajegyzokdnyvnyilv6ntart6sisz6ma;
a kifogrls tilrgyat kdpezo termdk azonosit6 adatai;
a vizsgilati m6dszer;

- aj6tAllasi 6s szavatossrigi id6szak hatrlLrnapjai;

- a jegyzokdny,vben rdgzitett t6nyek vizsgdlauinak eredmdnyei;

- a vizsgdlat sor6n feltiirt tov6bbi informrici6k;
a kifogds min<isit6se, megalapozottsiigrfuak, alaptalansiigiinak meghatiirozasa;

- a kifogds rendez6sdre tett javaslat.

11.7. A benyrljton kifogds kivizsgdldsa. a meghibasod6s elhdritdsa - a meghibrisodris je]Fgq67i.\
ftigg<ien tdrt6nhet az tizemelteto szervezet. illetve Elad6 telephely6n. Jogg(.&t'fogds
esetdn a j6t6ll{isi igdny kivizsg6lasiihoz, a meghibiisodds megsziintetesdhez /#csot6d6 Z 

,

szillitits szewezdse es kdlts6gei Elad6t terhelik. 
t ; , rr ,;i,15 ?, 
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11.8. Elad6 a jogosnak elismert kifogdsok eset6ben kriteles azoknak a kifogiisra vonatkoz6
jegyz6kdnyvben foglaltak szerinti rendez6s6t az annak keltdt6l szdmitoft 5 munkanapon
beliil megkezdeni, 6s azt azok megsziintet6s6ig folyamatosan v6gezni.

I 1.9. A bejelentett minos6gi kifogrls kivizsgrllasilt krivet6en ,,Vizsgrilati jegyzok6nyv"-6gn
megalapozatlannak min6sitett min6s6gi kifogris esetdben, Elad6 - a reklamiici6
kivizsg6liisiival kapcsolatban addig felmeri.itt - igazolt kdltsegeit a K6lts6gvisel6
megt6riti.

12. Vis maior

12.1. Vis maior esem6nyek

Az at6bbiakban felsorolt esemdnyek a Felek akaratiln kiviil dll6 - egyik f6lnek sem
fetr6hat6 - kdrtilm6nyekk6nt mentesitik a Feleket jelen szerfid6s atapjan terhel6
kdtelmeik teljesitdse al6l, feltdve, hogy ezen k6riilm6nyek a jeldn szerzod6s akiinisrit
kdvet<ien j6nnek l6tre, illetve a jelen szerzridds aldLir6s6t megelopoen jilttek l6tre, rim
kdvetkezm6nyeik - melyek gdtoljrik vagy k6sleltetik a szerz6d6s tefiesitdsdt - az emlitett
id6pontban mdg nem voltak elore l6that6k, igy kiil6ndsen:

a. term6szeti katasztr6flik (villdLrncsapris, ftildrengds, 6rviz, hurrikan 6s
hasonl6k);

b. tiiz, robbanris , iitruiny;
c. radioaktiv sugiirz6s, sugiirszennyez6d6s;
d. h6boru vagy miis konfliktusok, megsziilliis ellens6ges cselekmdnyek,

mozg6sitiis, rekvirdliis vagy embarg6;
e. felkel6s, forradalom, l6zad6s, katonai vagv egy6b rillamcsiny,

polgdrhriboru ds terrorcselekm6nyek;
f. zendiil6s, rendzavards, zavargiisok.

12.2. Yis maior esem6nyek kihat6sai

Annak drdek6ben, hogy brirmely vis major esem6ny a fentiekkel dsszhangban a
szerztiddses kdtelmek teljesitdset akadilyoz6 t6nyez6k6nt felhozhat6 legyen, a jelen
szerz<id6s teljesites6ben akadiilyozotl f6lnek irrisban tdj6koztatnia kell a mrisik felet a
fenti ktikinleges kririilm6nyek bekdvetkea6r<il . En a tdjdkoaatdst indokolatlan
kdsedelem n6lkiil kell meglenni azt kdvet6en, hogy az illetri szelp6d<i Fel felismerte a

kdtelmek teljesitdse al6l mentesit6 indokkdnt felhozhat6 kdriilnidnyek felmerUlt6t. A
fenti 6rtesitdsben meg kell jeliilni a teljesitds viirhat6 kdsedelmi idoszaket is. amennyiben
ez felmdrhet<i az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilds
6nesiteni kell (irrisban is),
mentesiil6s indok6t jelentti
mikor foganatositj:iLk.

13.1. A Szerz6d6s felt6teleit a Felek a

megfelel6en ir6sban m6dosithatjiik.

indoka megsziinik, rigy en6l a t6n!r6l a masik Felet is
toviibb6 lehet6s6g szerint arrol is tdj(koaatni kell, hogy a

kiildnleges kdrtilm6nyek miatt kdse(elmes intdzkedeseket

13. Szerz6d6s mridositdsa, megsziintet6se

Kbt. 141. $-a szerint a beszerzdsi eljrfurlsi rendnek
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13.2. A Felek ir6sban, krizdsen akiirt okiratban rendelkeznek a szerz6d6s megsziines6vel

kapcsolatos elsziimoliisr6l. A Feleknek a megsziintet6sr6l rendelkez6 okiratban
meghatiirozoft megsziindsi id6pontig mdg fennril16 6s teljesitend<i feladatai16l.

14. Kapcsolattartds

14.1. Kapcsolattart6k a Vev<i rdsz6rtil:

A szerz6dessel kepcsolatos jognyilatkozatok t6tel6re iogosult:
N6v:
E-mail:
Telefonsz6m:

Vev6 igrint6z6je:
N6v:
E-mail:
Telefonszim:

Vev6 k6pvisel6je a kifizet6ssel kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:

Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonsz6m:

vev6 k6pvisekije a szgkmai teljesitessel kapcsolatos k6rdesekben, valamint vev6
teljesit6si gazolisra jogosult k6pvisel6je:
Ndv:

Honv6delmi szervezet:

E-mail:
Telefonsz6m:

Vev6 k6pvisel6je a min6segbiztositissal kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:

Honvddelmi szervezet:

E-mail:
Telefonszim:

14.2. Kapcsolaftart6k a Vevti r6sz6r6l:

N6v:
Beoszt6s:
E-mail:
Telefonsz6m:

N6v:
Beosa6s:
E-mail:
Telefonsz6m:

14.3. A szerzod6 Felek rdgzitik, hogy egymiis kdzdtt minden nyilatkozatot
6rtesit6st iriisban. sziiks6g szerint t6rtivev6nyes lev6lben, e-mailben vagy

vagy
.'ullan

kell megkiildeni. amely alkor tekintheto szabdll szeriinek. ha azt a kapcs*ftmf,,, 
,.-,5
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szem6lyek resz6re kdzbesitettdk. Az 6rtesit6s akkor vrilik hatiilyossd, amikor azt a cimzetl
igazoltan ilWette.

14.4. Az e-mail vagy telefax ritj6n tdrtdn<i kdzbesitds eset6n a nyilatkozat vagy 6rtesit6s akkor
v6lik joghat6lyoss6, amikor a cimzett azt igazoltan kdzhez vette: arr6l automatikus vagy
kifejezett visszaigazoLis 6rkezett.

14.5. Siirg<is esetben sz6beli kapcsolattartiisi m6d is megengedett, amennyiben az 6rtesitds I
munkanapon beliil a 14.3. pontban meghatiirozott m6don is megkiildd$e keriil. Ennek
hirinydban a nyilatkozat a hatiirid6 elteltdt kdvet6en hat6lytalannd v6Iik.

14.6. A t6rtivev6nyes ajiinlott postai kiildem6nyt a kdzbesit6s megkis6rl6s6nek napjan
k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az Awetelt megtagadta. Ha a k6zbesit6s az6rt
volt eredm6nyelen, mert a cimzett az iratot nem vette et (az a fqlad6hoz nem kereste
jelz6ssel 6rkezett vissza), az ir.atol - az ellenkez6 bizonyitrisriig I a postai k6zbesit6s
mrisodik megkis6rl6s6nek napjet kdvet6 6tddik munkanapon kell k6ibesitettnek tekinteni.

14.7. A szerzodo Felek megiillapodnak, hogy a fent megjekilt kapcsolattJtok. a Vev6 nevdben
utasitesra jogosultak ds a teljesit6sigazol6 szem6ly6ben vagy adatai$an tdrrdnt vAltoziisr6l
a milsik felet haladdktalanul 6rtesitik. A kapcsolattart6k, a Verb nev6ben utasitesra
jogosultak 6s a teljesitdsigazol6 szemdly6nek vagy adatainak vriltdzisa nem minosiil a
szerz<id6s m6dositrisriu:rak.

14.8. A szerz6d<i Felek megdllapodnak abban, hogy kizrir6lag a jelen szerz6d6s 15.2. - 15.6.
pontjaiban meghatiirozottak szerint megtett szerz6d6si nyilatko{tokhoz ftiz6dhetnek
joghatdsok.

15. Titoktartis

15.1. A Felek a jelen szerz6d6ssel, illetve az annak sordn tetesitett szolg6ltatiissal
kapcsolatosan kdlcsrinrisen kijelentik, hogy a teljesitds sor6n tudon[esuka jutott minden
informrici6t 6s adatot bizalmasan kezelnek 6s meg6riznek, ezeket a mrisik fdl eltizetes,
irdsbeli hozzdjrlLruLisa hiri,nyriban nem hozzik nyilvrfurossrigra vagl illet6krelen harmadik
szem6ly tudomrisrira. Elad6 a birtokriba keriilt informdci6kat kizir6lag a jelen
szerzrid6sben meghatdrozott feladatok teljesit6se 6rdekeben haqznrilhatja fel. Elad6
kijelenti, hogy a jelen szerz6d6s szerinti titoktart6si k6telezensdget alkalmazottaival,
valamint a teljesit6sbe bevont k<izremiikdd6kkel is beta(atja azzal.hogy e rendelkezdsek
b€taftese6rt 6s betartatrisridrt is felel6ss6g terheli.

15.2. A szerzod6 Felek rdgzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezdsek megsLeg6se eset6n a Vev6
jogosult ajelen szerz6ddst6l azonnali hatrillyal ekillni, illewe aa fefnondani.

15.3. Elad6 vrlllalja, hogy az informiici6s cinrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsrlgr6l
sz6l6 2011.6vi CXII. tdrv6ny 27. $ (3)-(3a) bekezd6seire frgyelemlnel iizleti titok cimen
nem tagadja meg a tej6koztatdst a jelen szerz<id6s l6nyeges tartalmrir6t. Elad6 a jelen
szerz6d6s al6iriisiival tudomasul veszi, hogy nem min6siil iizleti titoknak az az adaq
amelynek megismer6s6t, vagy nyilvrinoss 6gra hozatalit tdrvdny k6zerdekb6l etrendeli.

16. Horizont6lis v6llal6sok
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16.1. A kdmyezeti f-enntarthat6sdg biztositasa drdek6ben az Elad6nak speciiilis horizontiilis
v6llal6sokat kell teljesitenie az al6bbiak szerint:

- a kdmyezeti elemek kim6l6se, takardkos haszniilata;

- a hullad6kkeletkezds cs<ikkentdse;

- a fajlagos vizfelhaszniiits t csdkkenti;

- a fajlagos energiafelhaszn6l6siit csdkkenti;

- fjrapapir has zn|lala az irodai munk6k soriin
-- az elo6llitott anyagok rijrafelhasznrllt papiron keri.ilnek k6toldalas formiiban

kinyomtatasra;

- az elektronikus kommunikiici6 el6t6rbe helyez6se a papiralapf helyett;
-- a murkafolyamatok kdmyezetre gyakorolt hatiisiinak folyamatos figyeldse 6s

6rtdkel6se;

- a kdmyezeti megfelel6s6g folyamatos fejleszt6se;

- a ktimyezettudatos magatartiis fenntartasa mind a munkavrillal6k, mind a

szol96ltatasban partnerkdnt rdszrvevok esetdben.

16.2. A hoizontirlis szempontok betartaset a szerz6d6ses kapcsolat (teljes) id6tartama alal1. az

Vev6 folyama&rsan szem6lyesen ellenorzi.

16.3. Amennyiben Elad6 nem teljesiti a kdtelezettsdgeket, legfeljebb 3 alkalommal felsz6litja a

Vevri a teljesitesre. Amennyiben ea kdvet6en sem teljesiti a horizontrllis szempontokat,

akkor felmondiissaVe16lkissal dlhet a Vev<i.

l7 . Zir6 rendelkez6sek

17.t. Elad6 kdtelezi maget arra, hogy jelen szerz<id6s teljesitdse sordn nevdben 6s

alv6llalkoz6ja nev6ben sem jar el a Kbt. 25. $-ban foglalt dsszef6rhetetlens6gi

szabdlyokba iitk6z6 szem6ly.

17.2. Elado a 35512011. (XII.30.) Korm. rendelet alapjiin elismeri a KormiiLnyzati Ellen<irzdsi

Hivatal jogosultsitgii a szerzodessel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kikdtdsek ellen6rz6sdre

mind sajiit maga, mind alvrillalkoz6i vonatkoziis6ban.

17.3. Elad6 elismeri, hogy az Atlami Szrimrevoszdk a 2011. 6vi LXvl. tdrvdny 5. $ (5)

bekezd6se alapjan vizsgrilhatja az 6llamhdaartris alrendszereib6l finanszirozott
beszerzdseket es az itllamhir:tartiis alrendszereinek vagyondt 6rinto szerz6d6seket a

Vev<in6l (vagyonkezelon6l), a Vev<i (vagyonkezel6) nevdben vagy kdpviselet6ben eljar6
termdszetes szemdlyndl 6s jogi szemdlyndl, valamint azoknii a szerzod6 felekn6l, akik,
illetve amelyek a szerzddds teljesit6sedrt felekisek, toviibbii a szerzod6s teljesitds6ben
k<izremfikdd<i valamennyi gazd6lkod6 szervezetndl.

17.4. Jelen szerz<id6sben nem szabrilyozott k6rdesekben a Felek jogviszonyrira ir6nyad6
jogszab6lyok, igy kiildniisen, de nem kizir6lagosan a Kbt., Ptk., az 6llamhriztartrisr6l
szolo 2011.6vi CXCV. t6rvdny, valamint a v6grehajtiisiira kiadott 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet rendelkez6sei az iranyad6k.

17.5. A Felek a szerz<id6ssel kapcsolatos esetleges viuis tigyeiket tdrekednek
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredm6nyre, akkor a jogvita peres

elddntdsdre a Polgriri Perrendtartiisr6l sz6l6 1952. 6vi III. t6rv6ny rrosag z ,,

?\i/1.;.i.; ,l
s/

illetdkessdgdt isrnerik el.
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17.6. A Honvddelmi Minisadrium ds a Magyar Honvddsdg aldrendeltjein6l bek6vetkez<i
szervezeti viiltozisok miatt a jelen szerz6d6s alanyai - tovdbbrl az abban szerepl6 egy6b
szervezetek -jogut6d szervezetei kdtelesek 6s jogosultak a szerzod* szerint eljiirni.

17.7. A Kbt. 136. $ (1) bekezddse alapjiin: i

Szerz6d6 Felek megritlapodnak, hogy a Vriltatkoz6 nem fizethet, ihetve sziimolhat el a
szerz6d6s teljesit6sdvel dsszeftigg6sben olyan kdlts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (l)
bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6 tiirsasiig
tekintetdben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajdnlattevo ad6kdteles jdvedelm6nek
csdkkent6sdre alkalmasak;
Szeruldo Felek meg6llapodnak tovribbri, hogy a V6llalkozo a szerzbdls teljesitds6nek
teljes id<itartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Megrendelci szAmira megismerhet6v6
teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezddse szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul
6rtesiti.

17.8. Szerz6do Felek kijelentik, hogy tudomiisuk van arr6l, hogy a Megrendel6 jogosult

Kbt. 143. $ (l) bekezd6s6ben foglalt esetekben is. Tov6bbd kij hogy tudomrisuk
va-n arr6l is, hogy a Megrendel6 kdteles felmondani a vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - att6l ekillni a Kbt. 143. g (2)-(3) bekezd6sdben esetekben.

17.9. Elad6 semmilyen kiirtdrit6sre nem tart igdny,t a Magyar Honvddsd
esetleges vriltozris6b6l ad6d6, a szerz6d6s 6rv6nyessdgi ideje alatl
kdriilm6nyeinek m6dosulisa miatt.

bels6 struktur6j rinak
feladat v6gehajtesi

1 7.1 0. Mellekletek:

A jelen szerz6d6s elviilaszthatatlan melldklet6t kdpezi:

l. szrfunri mell6klet Miiszaki krivetelm6ny
2. szrirnri mell6klet - Termdkkodifik6ci6s zdraddk
3. sz6m[ melldklet -,,Felaj6nlls HM VGH KMBBI dtvdtelre'] formanyomtatvdny
4. szdmri mell6klet - Megfelel<is6gi Igazolas
5. szAmf mell6klet Atl6that6sigi nyilatkozat

17.11. A jelen szerz6d6s egyiitt 6(elmezend<i a szerz6d6skdtdst megalJpoz6 (kdz)beszerz6si

eljrirds irataival (igy kiil6n<isen: aj6nlati felhivris 6s KKD. az eljir.is sordn feltett kerd6sek

ds azokra adott vrilaszok, Elad6 ajdnlata) mdg akkor is, ha ezen iiatok nem keriilnek a

szerzciddshez csatoldsra.

17.12. Jelen szerzod6s ... szAmozoi oldalt tafialmaz. ds ndgy (4) elymassal sz6 szerint
megegyez6 peld,i.nyban k6sziilt, melybol tuirom (3) pelddny Vev6t. egy ( 1) p6ldany

Elad6t illeti meg.

17.13. Ajelen szerz<id6st a Felek elolvasds 6s drtelmezds ut.in. mint akaratukkal mindenben
megegyez6t irjrik aki. A szerzod6sben szerepl6 felt6teleket Vevii 6s Elad6 ismeri 6s

elfogadja. A szerzod6st a felek aliiiriisukkal 6rv6nyesitik. Jelen szezbdes mindk6t f6l
AlEli aleirasa napjdn l6p hatalyba.

'-'''li_ 
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A Vevd riszirdl:

Nagy Attila ezredes
MH Anyageltrit6 Raktrirbrizis

parancsnok
ph.

Az Elad6 rdszirdl;

ph.
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l. szrtnri mell6klet a ... ...... ...... n)'t. sz.imf AdAsv6teli szerz6d6shez

MUSZAKI KdVETELMENY

KOzEpES TELJESiTMf xW uxtvrnz,Al,rs MtrszAKr FOLDMI-TNKAGEp
BESZERZfSE

I. Altalinoskdvetelm6nyek

A beszerzdsre tervezett kdzepes teljesitmdnyr.i univerzrilis miiszaki ftildmunkagdp
legyen alkalmas:

. a Honv6delmi Katasar6fav6delmi Rendszer keret6ben jelentkezri
iirvizvedekez6s soriin jelentkez6 ftildmunkdk (t6lt6s megenisitds, rirokrisris, stb.),
valamint rakod6si ds talajlirr6si feladatok vdgrehajtrisrira;

. a katonai szervezetekn6l bdkeid<iszakban jelentkez6 kikdpzdsi feladatok
vegzesere;

o vasriti, kozuti, vizi 6s l6gi szrillit6sra a
megfelel<ien;

hazai 6s

II. Miiszaki, technikai kiivetelm6nyek

A k<izepes teljesitmdnyti univerziilis miiszaki ftildmunkag6p az alil}bi k6szletez6ssel
keriilj<in leszillitrisra:

munkavdgzdsre az eur6pai 6s meleg 6g6vi meteorol6giai
ds napszakt6l, illetve id6jer6si szdls6s6gekt6l, csapaddkt6l
a Magyar Honvddsdgn6l rendszeresiteft
jelent6s, (maximum I 0%-os) teljesitmdnycsdkkends n6lkiil

Alapgdp,
4xl homlokrakod6 kan6l,
6rok6s6 kan6l.
rakod6villa,
hidraulikus bont6kalapiics+szersz6mok,
hidraulikus firr6berendez6s + fur6szfuak.
Szersz6m k6szlet,
Tartaldk alkatr6sz k6szlet,
El6irt okmdnyok.

Alapg6p:

A kdzepes teljesitmdnyii univerzdlis miiszaki ftildmunkag
paramdterei feleljenek meg az akibbi ktivetelmdnyeknek:

eloiriisoknak

krizcitt.6v-
eniil;

tdrtdno iizemel6sre

m[iszaki technikaieP

Motor:
o min. 74 kW teljesitmdnyii, vizhiit6ses, dizel iizemfi legyen,
o min. EURO Stage III/B/TIER 4i el6irrlsoknak megfelelti emisszi6s 6s

zaj kiboc sritrisi 6rtdkekkeI rendelkezzen,
. A motomak megbizhat6an indulnia kell -25 0C 6s +40 0C

h5m6rsdkletek kdzdtt 6s sziiks6ghelyzetben a hiitcirendszf,r vizzel is
krimvezeti

legyen,
o Piirhuzamos vizhiit<ivel, a hft6folyad6k h6foka fiiggrtny6ben

mrikddtetett hiit6ventill6torral rendelkezzen,
o Gondoz6smentes akkumuliitora (min. 120 Ah) legyen,

felt!l1he1o=-._
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a

a

a

a

a

Kabin
feleljen meg:

a

Motorh6zt eto teljesen kinyithat6 legyen,

Sziraz llgsztrro eltdmod6s jelz<ivel rendel kezzen,

Uzemanyagsziir6 be6pitett vizleviilaszt6val keriiljdn ki6pit6sre,

Az izemanyagtartaly zAro sapkrija, vagy az izemanyag betdlt<inyil6s zilLrfedele

biaonsrigi zirszerkezettel ell6tott legyen,

Indit6s: Elektromos motorral tcirt6njen ds rendelkezzen fiilke el6l1ito levego

rendszenel.

Sebess6g: min.38 km/6ra legyen.

az aldbbi felszerelts6ggel rendelkezzen, illetve az aldbbi kdvetelm6nyeknek

L6 gkondicionril6 berendez6s,

Kdzriti vil6gitis,
Belso viligitds,
SriLrga villog6 a fiilke tetej6n elhelyezve,

Ktilso visszapillant6 tiikdk,
Bels6 visszapillant6 tiikdk,
ROPS /FOPS kialakitrisri fiiLlke, fiit6ssel 6s szell6z6sse[,

Fiirhet6 sz6lvdd6.

Allithat6 kormrlnyoszlop,
AllithatO vezetriiilds biztonsagi dwel,
Mellso 6s hets6 ablaktd116 6s ablakmos6 berendezds,

Bels6 tarol6 rekesz,

Pohrirtart6,
Napellenzo.
Aut6radi6.
Giapedii es kdzi giakar,
Kiifl.
Detuxe kivitelii, pneumatikus rug6zisf fiiggesaett iil6s,

m[iholdas 6llapotfi gyelo rendszer,

Mellso 6s hets6 munkalAmp6k a munkaszervek megvildgit6siira, amely 6jszakai

munkavdgzds est6n biaositsa a kezel6 resz5re az el<iirrisoknak megfelel6

f6nyerot,
A kezelo szervek ugy keriiljenek elhelyezdsre, hogy azl a kezel6 kdnyelmesen
el6rje az iildsbol.
A fiilke kialakitasa biztositsa a kezel6 szlnira a megfelel6 kildt6st a

munkaszervre, illetve a munkatertiletre. Csdkkentse a kezel6re es6 vibr6ci6t,
valamint a zajterhelest. A ftilk6n beltil a zajterhelds ne haladja meg a 80 dB-t.
A kezel6fiilkdben alakitsanak ki helyet a tiizolt6 kdsziildk (PATRIK)
felfogatrisrira. A trizolt6 k6sztildket a Magyar Honvddsdg biaosida.
Kdvetelm6ny a vezet<ifiilke kulcsos ziirhat6sriga ds a flilkdn kiviilre felsorolt
anyagok biaonsilgos elzirhatosiiga.
A fiilk6ben minimrilisan az alf'bbi miiszerek leryenek elhelyezve, melyek
elhelyez6se biaositott legyen a kiils6 mechanikai behatibok 6s a szrind6kos
rongiil6sok ellen:

- Hajt6miiolajh<im6rs6klet
- Osszkerdk-hajtris bekapcsoliisa

- Uzemanyag szintje,

- Hitelesitett iizem6ra szimliio

,<,,-,;\
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- El<imelegitds,
Motor fordulatszim,
Motor hiit6viz h6m6rs6klet,

- Ldgszrirtielt6m6d6s,

- Motor olajnyomiis,
Kormilnyziisi iZemm6d, ker6k egyenesbe rillitiis

o A g6ppel egyiitt keriiljrin leszdllitiisra egy darab eg6szs6giigyi doboz, melyet a
fiilkdben kell elhelyezni.

A lbldmunkag6p er6{tviteli berendez6se Full POWER SHIFT rendszerii automata
nyomat6kv6lt6 Iegyen.

A ldldmunkag6p futrimiive az al6bbi ktiveteLn6nyeknek feleljen meg:

o N6gykerek-hajuis,
. 6nzir6 differeci6lmri mindk6t tengelyen,
o Osszker6k-kormdnyziis (3 iizemm6d) elektronikus kerek egyenesbe rillit6ssal,
o Kdzi miikddtet6sri hajt6mri szdtkapcsol6s,
o Hidraulikusan mrikddtetett f6krendszer (arcsaf6k ).
. A g6pet a meghib6sodris esetdn tdrt6n6 vonta!6s biztdsitrisdra el kell letni

vontatdsi pontokkal, ds biZositani kell a kormiinyzris lehet6s6gdt.
. Sarv6d6k az els6 kerekekre,
o Kiils6, zirhato szerczirmos doboz,
o 4 db azonos m6retri 16.9 x 28 gumiabroncsok.

Hidraulika rendszere az aldbbi kSvetelm6nyeknek feleljen n]reg, itletve az al bbi
ki6pit6ssel rendelkezzen:

. Load sensing hidraulika rendszer, vAltozo szitllitisu axirll dugatt_vris szivattyri,
o A kitalpalo labak PPC szervo vez6rl6se,
. PPC reteszel6 kapcsol6,
o Kalap6cs 6s k6tiranyri hidraulika kctr,
o k6ziszerszdmhidraulikakdr,
. Min. szrillitrisi sebess6g: 145 l/perc
o Kieg6szito elso segdd hidraulika k6r

Egr6b kiivetelm6nyek:

A kivtilre elhelyezett vil6git6-, jelzti berendez6seket vddeni kell. vagy rigy kell
elhelyezni, hogy a mechanikus behat6sok ellen (csapddo og. rdldp&, jigrerhelds) v6dve
legyenek

A krizepes teljesitmdnyii univerzrilis miiszaki ftildmunkagdp kiilsd burkolatdnak fest6se

6s a karosszdria elemek, legal6bb 5 dvig ellenrilljanak az idojritis kdrositti hatasainak.

A kdzepes teljesitm6nyri univerzilis miiszaki ftildmunkagdp 6s tartoz6kai ne

ig6nyeljenek fedett tarol6szinn6l jobb trirokisi kcirtilmdnyeket 6s tegydk lehet6vd a rdvid idejii
(1-5 h6nap), a tart6s (0,5-l 6v) 6s a hosszri id6tartam[ (2-3 ev) tarolast a gydrto dltal megadott
triro[6si technol6giiik segitsdgdvel.

A k6zepes teljesitmdnyri univerzilis miiszaki ftildmunkag6pet el kell l6tni
(HK 212007) HM utasit6s 3. 6s 4. sziimri mell6kleteiben szerepl<i feliratokkal ds

(Az utasit6st az MH LK HTECHNF igdny eset6n biaositja.)
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A kdzepes teljesitm6nyii univerziilis miiszaki ftildmunkag6p, ha feliratok sziiksdgesek.

akkor azok magyar nyelviiek legyenek.

A kcizepes teljesitm6nyri univerziilis mr.iszaki ftildmunkag6p szerkezeti egysdgeinek

konstrukci6s kialakitAsa 6s elhelyez6stik biaositsa a gyors hiba-meg6llapitrist, a tiibori
kdriilm6nyek krizdtti napi karbantartrist 6s a kis id<irriforditrist ig6nyl6 javitast.

A kcizepes teljesitm6nyti univerziilis miiszaki ftildmunkag6ppel egyiitt keriilj6n
leszrillitrisra a kezel6 riltal vdgrehajthato kisjavitrisokhoz, gdpkarbantartdshoz sziiks6ges

szerszirnkdszlet, melyet a g6pen kell elhelyezni.

Kiil6n vizhatlan, pormentes trilnyomiis szabAlyz6 szeleppel elldtott mrianyag l6d6(k)ban
(Pelicase) kertiljrin leszdllitiisra a gdp 2 evi, vagy 3 000 iizem6ra iizemeltetds6hez sziiksdges,

leggyakrabban meghibrlsod6, fogy6, kop6 alkatrdszei 6s tartozdkai (izzokdszlet, biaosit6k,
sziiLr<ik, 6kszijak, stb.).

Az Elad6 az 1993. dvi XCIII. tdrvdny 42.$. b) alapja,n hatilrozza meg az eszkdz

haszndlatribol ad6d6 vesz6lyfondsok elleni v6d6felszereldseket. A ktizepes teljesitm6nyii
univerz6lis mriszaki ftildmunkag6ppel egytitt keriiljenek leszillitrisra az eszkdz biztonsrlgos

iizemeltet6sdhez sziiksdges munkavddelmi felszereldsek 2 lo rlszdre fta sziiksigesek).

A gdp rendelkezzen CE megfelel6s6ggel, melynek igazolilsrlra nytjtsa be az ezt igazolo

okmrlny m6solatiit. A CE megfeletos6gi igazolast a szerzcid6s teljesit6sekor az es*6zzel egyitt
kelt ritadni.

Munkaszervek:

l. Homlokrakod6 munkaszerv az alSltbi kiivetelm6nyeknek feleljen meg, illetve az al5bbi
ki6pit6ssel rendelkezzen:

. Szervo vez6rl6sii PPC vez6rlokarok,
o Biztonsrlgi ruddal rendelke zzen a szereles biztons6ga 6rdek6ben a gdm

kit6masarlsara,
. Vizszinteskan6lvezet6s,
. 4x1 rendszeni nyithat6 homlokakod6 kan6l (min. 1,03 m3),
. min. rakodrisi magass6g: 2.800 mm,
. raklaprilla minimiilis emel6si magass6g: 3200 mm,
o Emeldsi kapacitiis ma,x magass6gon: min. 3800 daN,
. Munkaszerv sz6less6ge min. 2400 mm,
o gyorscsatlakoz6smunkaszervcsere,
o kaniil stabilizitor rendszer,
o seg6d hidraulika kdrdk (pl.:lebeg6s funkci6),
. kiegdszito els<i seg6d hidraulika k6r.

2. Kotr6 szerel6k:
o Szervo vezdrl6sii PPC vezdrl<ikarok,
o Elektro-hidraulikus kotr6 gdmreteszel6s,
o Kotr6 szerel6k elforduLis elleni biaositrisa szillit6skor
. Elektro-hidraulikus kotr6 oldaltol{is reteszelds
o Biaonsiigi szelepek: g6m, kar 6s rulterhel6s-jelz6 k6sziil6k
. Hidraulikuscsillapitris,
. kalapiics hidraulika ktir,
o k6tiriinl'l segddhidraulika kdr a fiir6berendez6shez,
o teleszkirpos kaniiszitr,
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. kaniil sz6less6ge max. 600 mm legyen,
o kanril kapacitisa: min.0,17 m3
. Astisi m6lys6g behuzva./kitolva: min. 4300/5500 mm,
. max. risrisi magassrig behrizva./kitolva: min. 5650/6550 mm,
o rakodrisi magassrig behrizva./kitolva: 4050/5000 mm,
o Kandl felszakit6 ereje: min. 5.980 daN,
o Kotr6szerel6k oldalmozgrisa mindk6t irrinyba: min. 580 mm,

3. Hidraulikus bont6kalapics

o A hidraulikus bont6kalap6cs min. 1 db lapos 6s I db hegyes tiisk6vel kertiljcin
lesziillit6sra.

o A bont6kalaprics 900 J iit6si energi5val rendelkezzen.
r Utdssz6m:380-900/perc,
. Uzemi nyomrls 100-140 bar

Rakodrivilla

o Teherbirasa min. 2 torura legyen.
. Villahossz min. 1200 mm, a villak szdless6ge mini tOO mm merettel

rendelkezzen.
o A rakod6villa gyorscsatlakoz6val csatlakoztathat6 legyen d gephez.

Hidraulikus fiir6berendez6s + fiir6szdrak:

. A meghajt6 hidromotor krizepesen kdtdtt talajban lirin. 900 mm firat
kifurrisdhoz szi.iksdges teljesitm6nnyel rendelkezzen.

. A fur6berendez6s legyen alkalmas min. 2 m m6ly furat kifur6srlloz, az alitbbi
m6retii fur6szarakkal, illetve hosszabbit6 sz6rral:

- 4 db firr6sziir (min. 200 mm; 300 mm; 380 mm; 450 mm) cser6lhet6

v6g6 6lekkel.

- amennyiben sziiks6ges
hosszabbit6 szarat.

a fur6berendez 6shez kdszletezzenek I db

Uzembenntartisi adatszolgdltatrisi zirad6k teljesit6s6hez adatok:

Ajrinlattev6 vdllalja, a szerztidds teljesit6s6vel egyidSben, az 6l szillitott term6kre

vonatkoz6an a 8912002.(HK.27) HM utasitas szerinti adatok, 6k megadas6t.

Az eszkdzzel eryiift tz alibbi okmdnyok keriiljenek 6tadrlsra:

- A magyarorsz6gi eltiirilsoknak 6s jogszabrilyoknak val6 r{egfelelosdget igazolo

dokumentum;

- Abt,ir alkatr6sz katal6gus (1 pld' elektronikus formriban,4s eszkdz6nk6nt I pld'

nyomtatott formdban);

- Magyar nyelvft kezel6si, karbantartiisi 6s tarol6si utasitas (1

formiiban, 6s eszk6zdnkdnt I pld. nyomtatott formtiban ):

- Munkavddelmi kockazat 6rt6kel6si dokumentum.

A kotr6 rakod6g6phez k6szitett kezel6si, karbantart6si 6s trirolisi
nyelven tartalmaz za az alitbbiakat:

- miiszaki leiriist 6s iizemeltet6si utasitiisq

pld. elektronikus
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utasitdst a technikai kiszolgiildsok. a hibaelhriritasok 6s a kezel6 6ltal

elvdgezhet6 kisjavitdsok v6grehajtrisrira;

- vasriti. koz'(tti, vizi ds ldgi sz6llit6si rendszab6lyokat;

- garancirilis javitiisok rendj6t;

- tdroldsi szabdlyokat:

- az eszkdz i)zemeltetdse soran betartandd bizlonsdgi rendszabalyoknt a 10/2016.

(lL. 5.) NGM rendelet 22-21 $-ai szerint. valamint a 1993 dvi XCIII. rcn'iny
12.i. b) pontja alapjdn meghatdrozott felszereldsek alkalmazdsdt

- az esetlegesen sz ksdges munkavddelmi felszereldsek fidelmi fokozatdt igazoli
dokumenlum mdsolata.

- az eszf<62 megfelel6sdg6t igazol6 dokumentumok miisolata.

Egr6b specifil<licirik a beszerz6si eljdris lefolytatdsdhoz:

Felk6szit6s: Az Elad6 v6llalja 4 f6 g6pkezel6 elm6leti ds gyakorlati felk6szitdsdt 3 nap

(naponta 6 6ra) idotartamban a k<izepes teljesitm6nyii univerziilis mriszaki ftildmunkag6pek

kezel6s6re, karbantartris6ra 6s csapatszinten vdgrehajtand6 javitiisara.

A felk6szit6s az Elad6 iiral - a szerz6d6s vdgteljesit6si hat6rideje el<itt 30 nappal -
rissze6llitott, 6s a MH Logisaikai Kdzponr haditechnikai f<1ndk (MH LK, HTECHNF) riltal

j6vrihagyott tematika alapjin, az MH LK HTECHNF-eI egyeztetett idopontban keriiljtin

levezet6sre, a szallitand6 termdk szillitasAt kdvet<i t h6napon beliil.

A szriLrnla benlujtA,senak feltdtele a felkeszit6s megtartiisa.

Atvoteti k6vetelm6nyek:

A min6sdqi etv6teli feladatok szab6lyai

Az Elad6 csak a szerzSd6snek 6s a mtiszaki kdvetelmdnyeknek minden szempontb6l

megfelel<i term6ket ajriLnlhat fel min<is6gi 6tv6telre. Az Elad6 a tervezet 6tv6teli fetadatok

id6pontja el6tt minimum 20 nappal ajrinlja fel a munkag6peket 6s tartozdkaikat a HM VGH

KMBBI r6sz6re 6tvdtelre a ,.Felajrinliis HM VGH KMBBI ritv6telre" formanyomtatviinyon.

A kdzepes teljesitmdnyii univerz6lis miiszaki ftildmunkag6peknek ds a tartoz6kainak

gyari rijnak kell lenniiik.

A kdzepes teljesitm6nyri univerziilis mriszaki ftildmunkagdpek feleljenek meg a

fentiekben felsorolt mr.iszaki krivetelm6nyeknek 6s rendelkezniiik kell a Gyri,rt6 dltal kidllitott
megfelel<is6gi nyilatkozattal.

Az Elad6 biztositsa a min<isdgi titv6teli feladatok vdgrehaj uisrit a telephelydn vagy

egyeztessen a MH ARB k6pviselojdvel, hogy a beszillitris helyszindn tdrt6nhessen a mintis6gi
atv6tel.

A min6s6gi iltvdtel soriin az Elado t6ritdsmentesen biztositsa a beldpdst, a szi.iksdges

ellen6rzdsi tev6kenys6g megszervezds6t, 6s minden ahhoz sziiksdges eszk<izt ds munkaertit. A
min<isdgi 6tv6tel k<ilts6geit az Elad6 viseli.

Az Elad6 k6teles a Vev<i, a HM VGH KMBBI es egyidejtileg a MH Logisztikai
Kdzpont tudom6sri,ra hozni minden - riltala ismert a szerz<idds teljesit6se soriin esetlegesen
felmeriilt k6riilm6nyt. mely a leszillitott termdkek megfelel6s6gdt befolyrisolhatja. Az Elad6 a

term6kek magyar ny elvii kezel6si utasitasrinak egy-egy p6ldriLny6t biaositsa" a miiszaki
kcivetelmdnyekben meghat6rozott darabsz6mon feliil, a HM VGH KMBBI reszdre a minl$6gi -.,.-
rltv6telkor, ezek a pdldrlnyok a HM irattar6ba keriilnek, meg<irz6sre. /; "'-"''' ''
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A termdk meefele16sdednek vizsg6lata

Az etultal soriin a bizottseig ellen6rzi a term6k tipusiit, teljessdg6t, 6psdg6t, gydrtasi
idej6t, csomagol itsilt, az eliitt okmilnyok megl6t6t, az eszkoz mr.ikddrikepess6gdt, stb., valamint
ellenrirzi a kodifik6ci6s adatszolgeltatiis megldtdt.

A termdkek megfelel6s6g6nek vizsgrilauit a miiszaki ktivetehndny 6s a szerz<idds
el6ir6sai alapj6n kell v6grehajtani. A vizsgiilatot a HM VGH KMBBI 6s a MH Logisaikai
Kdzpont kdpviseloib<il rill6 bizottsrlg hajtja v6gre. Az dsszes darabon ellen6rzdsre keriil:

- az eszk<izdk adattribldjdn ds dokumenuici6jdban (miibizonylat. gyrirt6i megfelel6s6gi
nyilatkozat, stb.) szerepl<i gyrirtrisi id6 (a felajrinlds 6s a gyrirtds k6a 26 h6tndl tdbb
nem telhet el),

- az eloirt dokumentiici6 (CE jel6lds, Kezel6si- 6s karbantartrisi utasit6s).

- az eszkdzdk felt6ltdtts6ge a sziiksdges ken6-, hr.it6- 6s munkafolyad6kokkal,

- a munkagdpek fiilkdben mdrt zaj szintje (mdrds vagy m6r6si jegyzrikdnlv,
munkav6delmi v izsgiiat jegyz6kdny.ve),

- munkav6delmi felszerel6sek k6t fo r6szdre.

- a szerszimzat megl6te, illeszked6se,

- iizemeltet6shez sziiks6ges alkatreszek vizhatlan,
szeleppel elliitott mrianyag l6d6(k)ban (Pelicase),

- a szillitott tartozdkok (homlokakod6 munkaszerv,
bont6kalap6cs, rakod6villa. hidraulikus f,rr6berendezes
mrikddds pr6brival,

- miiszaki kialakitis 6s mdretek, tdmegek ellen6rz6se,

- feliratok nyelve,

- a 143/2006. (HK 212007) HM utasitris 3. 6s 4. szdmri m{lldkleteiben szerepl6
feliratok ds jekil6sek,

- az eloirt szin.

A nemmegfelel6re min6sitett termekeket az Elad6 tdrit6smentesen cser6li vagy javitja
6s ismetelten felajrinlja dtv6telre, a fent leirt eljritisnak megfelel6en.

A megfelel6 term6kekr6l a HM VGH KMBBI k6pvisel6je kiallitja a Megfelel<is6gi
Igazokist, melyet egyet6rt6se jeldiil a MH Logisztikai Kdzpont k6pvisel6jp is ellit k6zjegy6vel.
A Megfelel<is6gi Igazolds a benyrljtand6 szirnla mell6klete.

Amennyiben a teljesit6s hely6re tdrt6n6 sz6llitds sordn brirmilyen. I termdkek min<isdg6t
befolyrisol6 probldma meriilt fel, az alakulat kepvisel6je fenntartj I azon jogdt. hogy
megvizsgrilj4 6s sziikseg esetdn visszautasitsa a termdkeket fiiggetlenUl att6l, hogy a

term6keket a min6sdgi 6w6telkor milr megvizsgriltdk 6s megfelel6nek min6sitettdk.

A HM VGH KMBBI k6pvisel6je 6ltal vdgrehajtott ellenorzisek eredm6nyei nem
mentesitik az Elad6t a szerzod6sben rdgzitett j6trillisi vagy egy6b felel6ssdgei 6s

k<itelezetts6gei al6l, bele6rtve az Elado 6ltal v6gzend<i vdgellen<irz6si vizsg6latok vdgrehajtesdt

is.

pormentes frihyomris szabalyzo

kotr6 $zereldk, hidraulikus
ds frir6 szdrak) illeszkeddse,
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2. szrimu mell6klet a ........,...... nyt. sz6mu Adrisv6teli szerztid6shez

HONVEDELMI MINISZTERIUM
BESZERZIiSI HIVATAL

TERIUf KKODIFIKTICI6S Z,{RADEK

(MINTA)

1) Az Elad6 k6telezettsdget virllal az dltala szrillitott valamennyi term6k

azonositiisdhoz sziiksdges adatok teljes kdr[i szolgriltatrisiira 6s amennyiben mdg nem

rendelkezik a cdgazonositiishoz sziiks6ges NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati C6g K6ddal,

annak a Nemzeti Kodifik6ci6s Irodet6l tdrt6n6 megszerz6s6re, valamint arr4 hogy a szetzodls

teljesit6se krizben a c6g jogrillas6ban bekrivetkez6 barmely viltozits eset6n a

Termdkkodifikrici6s Ziraddkban (tovrlbbiakban: Zfuaddk) foglalt kdtelezetts6gek
jogfoll,tonosak legyenek.

2) A NAT() Kereskedelmi ds Korm6nyzati Cdg K6d (NCAGE k6d) a NATO
Kodifikrici6s Rendszerben a gy6rt6k. szdllit6k, v6llalkoz6k illetve a kodifik6ci6s adatok

forriisainak azonosithsilt biaosit6 k6d, amelyet a cdg bejegyz6se szerinti orszig Nemzeti

Kodifikaci6s Irodrija ad ki. Az NCAGE K6d kiad6s6t a szerz1dd c6gnek kell kezdemdnyeznie.

Igdnydt a szerz6d6sben megadott el6rhetos6geken jelezheti annak aliirdsrit kdvetoen, a

szerzod6sben meghatiirozott idopontig.
Az igdnylo ker6sdre, az Altala megieldlt e-mail cimre megkiildjiik az Adatbeviteli kdrdoivet a

c6g vezetdsi ds el6rhetosdgi adatair6l. V6lasziiban az ig5nylo (e-mail vagy fax formdjriban)

megkiildi a kitdlt6tt Adatbeviteli k6rd6ivet. A kitdltdtt Adatbeviteli kdrd6iv visszadrkez6se,

mald az abban szerepl6 adatok szilmit6gdpes adatbrtisban tdrtdn6 rtigzit6se utriln a

Kodifikrici6s Iroda kiutalja az NCAGE K6dot ds en<il t6jdkoztatja az ig6nyl6t. Az NCAGE

adatok bekertilnek a NATO kcizponti kodifikrici6s adatbr2isriba.

Az NCAGE K6d kiad6sa egyszeri etjrir6s. Az ig6nyl6 a kiadott NCAGE K6dot piaci

tev6kenys6g6ben szabadon felhasznrithada. Egy c6get egy NCAGE K6d azonosit, azonban a

c6g dnrill6 bejegyz6ssel bir6 lednryrlllalata(i) is k6teles(ek) megszerezni az NCAGE K6dot,

amennyiben 6nriLl16 szerz6d6st ktitnek.

3) A Zfuaddk vonatkoziiseban adatszolgiiltatiison egy term6k minden ldnyeges

tulajdonsig{t, mriszaki adatait tartalmaz6, annak azonositiisdhoz sziiksdges miiszaki rajzok,

leiriisok 6s/vagy miiszaki dokumentiici6k dtadAsat illetve a gy6rtiis soriin alkalmazott
szabviiuryokra t<irt6no utal6st kell 6rteni, amelyek alapjin az adott term6k egy6rtelmrien

azonosithat6. Az adatszolgiitatiis preferrllt formiija a Microsoft Excel adattabla elektronikus

form6ban. A file ndv: NCAGE(vagy az Elado neve)-szerz6d6sazonosit6("/" karaktereket "-"
karakterre cserdlve).xls

A Gy6rt6 adatai:

Szerzodes
szerinti

foly6szim

Szerzridds
szerinti

nregnevez6s

Cikkszim (az a szdm
amelyet a gy6rt6

azonosit6sra hasmdl)

NATO Raktriri
Szim (NSN), ha

ismert

Megiegyz6s/
Reszletes

megnevez6s
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Hazai gy6rtiis eset6n az adatszolg6{tates r6szdt k6pezi m6g ajellemzo technikai adatok
cikkszimonk6nti bontiisban. Minimum adatok: m6ret, srily, szin, szrillithat6s6g, funkci6k.
jellemz6 miikdddsi paramdterek.

4) SzUks6g eset6n a termdkek azonositds6hoz szolgdltatand6 adatokat a Nemzeti
Kodifikrici6s Iroda a kdtendo szerzodds targy6ban lefolytatand6 egyeZetdseken hat|rozta meg.

5) A kiilftildi/nem magyar Elad6 tudomrisul veszi, hogy a jelen Zitraddkban
meghatrirozott bdrmely term6kazonosit6ssal kapcsolatos kdrd6sben, ha a bejegyzdse szerinti
orsziig tagja a NATO Kodifikrici6s Rendszert alkalmaz6 orsziigok csoportjrlnak, akkor az adott
orsz6g Nemzeti Kodifik6ci6s bodi4a az illet6kes. Minden miis esetben a Magyar Nemzeti
Kodifikrici6s lroda az illet6kes. A Magyarorsziigon bejegyzeft cdgek vonatkozisiiban a
Nemzeti Kodifik6ci6s Iroda funkci6it a Honv6delmi Miniszt6rium Vddelemgazdasilgi Hivatal
illetdkes kodifik6ci6s szervezeti eleme littja el. Jelen ZAradekban meghatdrozott
termdkazonositiisi c6hi adatokat az Elad6 az illet6kes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda r6szdre
szolgAltatja.

6) Az Elad6 a jelen Ziraddkban meghatii.Lrozott adatszol$iiltatdsnak az itltala
alkalmazott alvrlllalkoz6k rdszdr6l tcirt6n6 teljesitds66rt egyetemlegesen f{el.

71 A termdkazonositasi cdlt adatszolgiiltatdsra vonalkoz6 szprzoddses jogviszony
hat6lya alan az Elado jogut6d n6lktili megsziindse esetdn viillalja, hogy az illetdkes Nemzeti
Kodifikrici6s Iroda r6sz6re megadja az adatszolgirltatrisban 6rintett alr,lillalkoz6k cdgadatait
olyan m6lys6gben, hogy annak alapjrin t<iliik kdzvetlen szerz6ddses kapcsolatban a
term6kazonositasi cdhl adatok beszerezhetrik [egyenek.

8) Abban az esetben. ha az Elad6 megsziin6se jogut6ddal ttiJtenit. lehetove teszi,
hogy az illet6kes Nemzeti Kodifik:ici6s Iroda a jogut6ddal szemben vii[tozatlan tartalommal
6rv6nyesiteni tudja a jelen Z6rad6kban foglalt adatszolg6ltadsi kdtelezettsldgeket.

9) A hazai bejegyzdsr.i illetve olyan kiilftildi gyrirt6k. szrillit6k.] vdllalkozok arnelyek
c6gbejegyzdse nem valamely NATO Kodifikrici6s Rendszert alkalmazd orszrigban tdrt6nt, a
jelen szerzoddsben, a szilllit:isi felt6telek kcizdtt meghauirozott idorendben, a Magyar Nemzeti
Kodifikrlci6s Iroda rdsz6re teliesiti a term6kazonositrisi cdhi adatszolg6ltatist.

l0)Az Elad6 v6llalja, hogy a jelen szerzodds drvdnyessdgi ideje alatt a szerz6d6s
trirgyrit k6pez<i termdkekre vonatkoz6 ds a jelen ZAradEk 2. ponijriban meghatdrozott
tartalommal riltala szolgdltatott adatokban bekrivetkezett brirmilyen vAltozist a m6dositott
adatra vonatkoz6 tartalommal - a sajrit szervezet6n beltil bek6vetkezet virllozitst kdveto 30
naptiti napon beliil - megkiildi az illetdkes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda rdszdre.

11) Amennyiben az Elado a jelen szerz6d6s tergyat kdpe4o bdrmely termdkre
vonatkoz6an a Magyar Nemzeti Kodifikrici6s Iroda rdsz6re mdr szolgriltalott a jelen Ziradek 2.

pontjaban meghatdrozott term6kazonositesi c6hi adatokat, fgy errol iriisban drtesiti az

adatszolgiiltatils ig6nyl6j6t, megadva a rendelkez6sdre etl6 NSN-I, megleldlve, hogy az
adatokat mikor, milyen szerz<iddshez kapcsol6d6an kiildte meg.

12)Elad6 hozzilirrul, hogy a jelen szerz<idds trirgy6t kdpezl term6k(ek)
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azonositdsiihoz 6s a NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati Cdg K6d kiaddsrihoz.-ritfatra- ,.1-.
szolgiiltatott adatok miis kormiinyzati szervnek, illetve a NATO Kodifikdci6s
iitad6sra keriilj enek.



3. sziimrl mell6klet a ............ ... nyt. szrimri Adasvdteli szerz6d6shez

FELAJANLAS HM VGH KMBBI ATVTTNT,NB

Felk6rem a HM VGH KMBBIT a ....................... ....... sziirnir

6s .... .. . . ........ . ..targyu
szerz<id6sre elkfszitett, az al6bbiakban meghatiirozott, termdk(ek) / szolgriltatas(ok) ritv6tel6re.

Szerz6d6s t6tel
sorszima

Termek / szolgdltatds megnevezese Gy6rtrisi sziim Mennyis6g

Az ittvdtelk6rl id6pontja: 20 .6v. ................. h6......'.-n.

A fenti term6kek / szolg6ltatiisok az 6rv6nyes sz6llitrisi dokumentiici6, valamint a szabviiLnyok

ds a szerz6d6s kdvetelm6nyeit kiel6gitik 6s minos6gileg megfeleloek.

Mell6klet:

Kelt: .....................................20 . dv. ................. h6 ........-n.

Ph.

Az iitvdtel egyeztetett id<ipontja:

Kelt: ................. .................... 20 . 6v.

(felj o gositott al 6irrisa)

........-n.

HM VGH KMBBI
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HM VEDELEMGAZDASAGI HIVATAL
KUTATAS.FEJLE52T6SI,

M I NOSIiGBIZTOSiTASI IS
BIZTONSAGI BERUHAZASI

IGAZGAT65AG

MEGFELEL6SfcT
rcazor,As

A HM VCH KMBBI
n\1. szima:

"v)

Sz6llit6 (n6v, cim): Szerz<id6ssz6m:

Megrendel6s sz6m (ha van):

Szerz6d6s m6dositris szfuna (ha van):

Megrendel<i (n6v, cim): ds / vagy engedm6nyek ny.t. sz6ma:

Teljesit6s helye (n6v, cim): A Megfetet6s6gi Igazolis vonatkofik:

r6sZeljesitdsre t hdnyadikra|:

(... ... . ..)

vdgteljesit6sre: n

Szerzrides
tdtel sorszima

Termek/szolgdltatas megnevezdse Gvdntrsi szim Mennyisig

Sz6llit6i megjegyz6sek:

Aw6teli utasitris/Mriszaki Leirds szdma:

Mell6klet(ek) (ha van(nak)):

VizsgAlati iegvz6krinyvek szima:
A Szallit6 Megfelel6s6gi Nyilatkozata:

Kijelentjiik, hory fentiekben feltiintetett 6s elfogadott elt6r6sekt6l I engedm6nyekt6t
eltekintve,

a FELsoRoLT TERMTKEK/szoLcAr,urAsox uEGFELELNEK a szerz6dds kdvetelm6nyeinek
A Szillit6 kipvisekijdnek neve, beosadsa: Detum: A Szillit6 kdpvisel6jendk aliiirdsa:

PH

HM VGH KMBBI kfuvisel6j6nek megiegzdsei:

Engeddlyszim (ha van):

HM VCH KMBBI kdpvisel6jenek nyilatkozata:
Igazolom, hory a fentiekben feltEntetett tem6kely'szolgiltati

MrNostcBtzrosiTAs ri(RGyAr tdprzrtx 6s megfelelnek a szcrz
k6vctelm6nyehek

sok{r,unr
id6sben foglalt

A HM VGH KMBBI kdpviselOjdnek

Neve:

Tel:

AHMVGHKMBBI
k6pvisel6jdnek

Fax sz6ma

E-mail : nqaa@Jrm. govJru

HMV(
kdpvise

iHKMBBI
6i6rek alAlr{sa:

lf-".^-
D6tum: /o**

i.J
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4. szlrnri mell6klet a ......... ...... nyt. sziimri Ad6sv6teli szerzod6shez
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5. szdmri mell6klet a ............ ... nyt. szdmri Adtisvdteli szerztid6shez

NYILATKOZAT

a nemzeti vagronr6l szril6 2011.6vi CXCVI. tdrv6ny {tl5that6 saentezet fogalmira
vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfeleliis6gr6l

c6gbejegyzdsre/al5;irisra jogosult

k6pvisel<ije, jelen okirat al6iriisiival, ezennel bi.intet<ijogi felel<issdgem tudatiiban

nyilatkozom

sz6l6 2011. dvi CXCVI. t<irvdny 3. $ ( I ) bekezd6sdnek l.
szervezetnek min6siil, egyidejiileg az Ml akitrirnasa6

nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

cdgjegyz6sre/aldiriisra jogosull

'6 3. 5 111 E ttirvdny alkalmaziiMban
L itldlhat6 s:enre:et:
ali az Allam- a katltsdgvet€it szerv, a ktiztestiiler. a helyi onkorm6ayzal a nemzetisdgi dnkormfullzat. a tiirsulas, az egyhiai'

jogi szemdly. az olyan gazd6lkod6 szervezet, amelyben az 6Lllam vagy a helyi dnkorm6nyzat kiildn-kiildn vagy egyiitt l00o/-os
rdszeseddssel rendelkezik a nemzetkiizi szervezet- a kiil6ldi 6llam. a kUlfbldi hel)hat6seg. a kfilflrldi 6llami vagy hel!hat6sAgi

szen ds az Eurdpai Gazdasigi T€rs€gr6l sz6l6 megrillapodrisbar rdszes 6llam szabellozott piaciira bevezetett nfilrdnosan
m[kiid6 riszvdnyArsas6g.

Uaz olyait belftildi vagy kiilldldi jogi szemily vagy jogi szemdlyisCggel nem rendelkezti gazdrilkod6 szervezet, amely

megfelel a kdvetkez6 felt€teleknek:
Da7'tulajdonosi szerkezelc. a p€nzmosih ds a terorizmus finanszirozisa megel6zdsdrtil ds megakadelyoziserdl sz6l6

tiirvdny szerint meghartuozotl tdnyleges tulajdonosa megismerhct6,
bb) az Eor6pai Uni6 hgellamAban. az Eunipai Cazdasrlgi Tdrs€gr6l szol6 megiillapodasban rdszes lillamban, a GazdLsilgi'

Eg) iittm0kitd6si ds Fejlesz6si Szervezet tagiillameban vagl ollan dLllamban rendelkezik ad6illet6seggel. amellyel
Magyarorszegnak a kett6s ad(iztatas elkeritldsdr6l szold eglezmdnye var.

6cl nem min6s0l a tarsasiigi ad6r6l is az osztalikad6r6l sz6lo tatrvdny szerint meghat6rozott ellen6rz6ft killftildi t6rsasagnak.

bd) a gazdllkod,6 sze.vezetben kdzvetleniil vagy kiizvetetten tdbb mint 25olo-os tulajdonnal. befolyassal vaqy szavvAti
joggal bir6 jogi szemdl1,. jogr szemdllisdggel nem rendelkez6 gazdelkodd szervezet tekintetdben aba). bb) is bc) alponl
sze.inti fcltdtelek fcnnelhak:

c) az a civil szet\ezel ds a \ izidrsulat. amely megfelel a kiivetkez6 feltiteleknek:
cal vezet6 tisztsdgviseliii megismerhetdk
cbl a ci\il szervezel 6s a vizitifusulat. valamint ezek vezet6 tisasegvisel6i nem allathat6 szcrvezetben nem rendelkeznek

257cot meghaiad6 reszeseddssel.

ccl szdkhelye az Eur6pai tlni6 hgellamdban. az Eur6pai Cazdasrigi Tdrsdgrril sz6l6 megellapodasban rewesyl@&Hl$'. f
Gazdas6gi Eg)iittmrikdddsi ds Fejlesadsi Szeftezet mgAllamaban vag-'- ollan iillamban rL. amelltel Magl y'od?gnak a ti:,

pontjal6 alapjdn atl thatb
dokumentumok m6solat6t

rir.. 
-, ',),;

l:

kett6s addaatiis elkeruldsdrol sz616 eglezmdnle lan:
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Az 6tkithat6srigi nyilatkozathoz csatoland6 adato\ vapzokat al{tdmaszt6

dokumentumok az iiltmhiztart{sr6l sz6li 2011.6vi CXCV. tiirv6ny 54/A' $-ban
meghatrlrozottak alaPjin

A nemzeti vagtonrdt szdld 2011. ivi CXCVI. tarviny 3. S (1) bekezdisdnek 1. pont b) alpontja
szerinti

mawar eazddlkodd szervezelek e seti be n

Alulirott, (n6v) mint a (c6gn6v)

ilp;i;;ilj;;y]i;,k;;;, i;;;; u',!1';:f;Jil1,'.;i..,,.*",", "rv* 
il"!11"#fl'"9il:H!]

szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdrilkod6 szewezqI, amely megfelel a

krivetkez6 egyiittes felt6teleknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a p6nzmosas ds a terrorizmus finansziro{dsa megel6z6serril 6s

megakad6lyoziisrir6l sz6l6 tdrvdny szerint meghatiirozott t$nyleges tulajdonosa

megismerhet6, amelw<il az 1. pontban nyilatkozom, 6s

b) ad6illetrisdge ...........orszrigban [orszdg megnevezdseJ tal6lhat6rTf amely

[a megfele t6 ahih rtzandf],
o az Eur6pai Uni6 tag6llam4
o azEwopai Gazdas6gi T6rs6gr6l sz6l6 meg6llapodasban r6szes 6llam4
. a Gazdaslgi Egyuttrniikdd6si 6s Fejleszt6si Szervezet tagrillalna
o olyan 6llam, amellyel Magyarorszignak a kettos ad6aat:1f elkeriilesdr6l sz6l6

egyezm6nye van, 6s

c) nem min6siil trirsas6gi ad6r6l 6s az osnallkadfu6l sz6l6 1996. evi] LXfO<I' t6rv6ny 4. $

1 1. pontja szerinti ellen<irzcitt kiilftildi trirsasdgnak, 6s

d) az 6ltalam k6pviselt szervezetben kdzvetleniil vagy kdzvetetten t<ibb mint 25%-os

tulajdonnal, befoly6ssal vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel

nem rendelkez6 gazd6lkod6 szeNezet tekintet6ben az a), b;) ds c) alpont szerinti

felt6telek fennrillnak.

1. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonos16l

Az 6ltalam k6pviselt szervezetnek a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finanszjrozasa megeloz6s6r6l

6s megakad6lyozrisar6l sz6l6 2007.6vi c)ooill. t6rv6ny 3. $ r) pontj { alapjriLn a kdvetkezti

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

Kelt:
P. H.

c6 g e gy ze sr e I aliirrisra j o go sult

17 Amennyiben Ajrinlattev<inek Magyarorszigon taldlhat6 az ad6illet6sdge, fgy
amennyiben m6s orszigban, ogy drtelem szeriien az az orsz4g keriiljon megad6sra

Sztilet6si hely 6s id<iT6nyleges tulajdonos



HONVEDELMI MINISZTERIUM
BESZERZE,SI HIVATAL

Ny.szrirn:
Szerz6dds azonosit6:

8. r6szaj6nlati kOr

ADASVETELI SZERZoUNS
TERVEZET

mely ldtrejdtt a

MH Anyagell6t6 Rakt6rb6zis

dsa

eladri neve

k6z6tt

- 2016 -
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VEV6:

Kdpviseli:
Cime:
Postacim:
Telefon:
Telefax:
P6nzforgalmi jel zbszAma:
Ad6azonosit6 szirna:

ELAD6:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
C69legyzdkszima:
P6nzforgalmi jel zoszAma:
Ad6sziirna:

A Szerz6d6s alanyai

Magrar Honv6ds6g Anyagell6t6 Raktirbizis
(tovribbiakban: Vev6)
Nagy Aftila ezredes, parancsnok
I 1 63 Budapest, Ujszirsz utca 37 -39 .

+36 1401 2380
+36 1 401 2321
uAr r ooz:ooz -oo29o1 I 5-oooooooo
15714132-2-5t

(tovdbbiakban: Elad6)

A tovribbiakban egytittesen Felek.

PREAMBULUM

Felek rdgzitik, hogy a Vevo a2013.6vi V. t6rvdny (a tovribbiakban: Prk.) 8:1.6 (l) bekezdds
7.) ponda alapjiln szerz6d<i hat6srignak min6siil.
Yevo az Uj Szdchenyi Terv Krimyezet es Energetikai Hat6konysrig Operativ Program 1.6.0
project (tovribbiakban: KEHOP) keretdn beliil ,,1 Magtar Honvddsdg lhtosztrdfqyddelemmel
dsszefiggd beavatkozdsi kipessdgdnek fejlesztdse - mfiszaki technikai eszkbzbk beszerzdse
KEHOP l.6.0" tilreyn felhivds alapjrin t6mogatrisi k6relmet nyujtott be 2016. februdr l9-6n.

A k<izbeszerz6s tingy t k'pezo feladat - a pilyilzat pozitiv tiimogatrlsi d6ntds eseten - 100 %-
os EU-s fornisb6l, szilllit6i finanszirozisi formiiban val6sul meg a 27)/,2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet el<iirrisainak figyelembe v6tel6vel.

A szerz6d6s tiirgya szerinti iirubeszerz6s a I(EHOP 1.6.0 konstrukci6 szerinti pitlyizat
keretdben val6sul meg.

A k6zbeszerz6sek6l sz6l6 2015. dvi CXLIIL tdrvdny (tovribbiakban: Kbt.) 81. $ alapjdn nyilt
kdzbeszerz6si eljarris keriilt lefolyat6sra a szerzbdls trirgy6ban. A Kbtl 29. $ (1) bekezddse
alapjan a HM Beszerz6si Hivatal a kozbeszerzdsi eljarrist a Vev6 mcghatalm azdsa alapjin,
annak nevdben foly.tatta le. A k<izbeszerzdsi eljrlrris nyertes ajdnlattev6je az Elad6 lett.

Elad6 kdteles a szerzodds 1 . pontjrlban meghatrlrozott, a szerzodds ti.Igyitr k€pez6 termdkeket a
kieg6szit<i kcizbeszerz6si dokumentumokban meghatilrozott mennfis6gi 6s min6s6gi
meghatdrozis szerint, illefve egy6b el6irasok 6s min<isdgi krivetelm6nyek betartasa
ritadni. Elad6 kdteles a KEHOP 1.6.0 felhivrisriban 6s a KEHOP riltaldLnos

ritmutat6ban, valamint a pAlyiaat tiimogatiisiira vonatkoz6 temogatasi
formai 6s tartalmi k6vetelm6nyek betartiisifua.
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Szerzodo Felek rcigzitik, hogy a Szerz<id6st a Kbt. rendelkezdsei alapjrin a fent hivatkozott
kcizbeszerz6si eljritisra tekintettel, annak eredm6nyek6nt irjrik al6. A ktizbeszerzdsi eljrlrris

dokumentumai jelen szerzod6s elvalasahatatlan resz6t k6pezik, kiildnds tekintenel a

kdzbeszerz6si dokumentumok rendelkezdseire, valamint a nyertes ajifullat tartalmiiLra.

A szerzod{s hat6lybaldpdsdnek felt6tele a tiimogat6siszerz6d6s-m6dositiis alapjrlLn az igdnyelt

dsszeg rendelkez6sre ii iisa. Amennyiben a KEHOP IH a tiirnogat6sra irrinlul6 ig6nyt nem,

vagy az igdnyekrdl kisebb dsszegben fogadja el, az adiisvdteli szerztid6s hatiilyiit veszti.

A szerz6d6s megk6t6sdre a mindenkor hat6lyos jogszabrilyoknak 6s a titnogatrisi szerz<id6sben

foglaltaknak megfeleltien kertil sor.

l. A szerz6d6s tirgta

1.1. Jelen szerzi5d6s alapjrin Elad6 a jelen szerz6d6sben 6s annak 1. sz. mell6klet6t kdpez6

miiszaki leiriisban rdszletesen meghatiirozott feltdtelek szerint az 1.2. pontban

meghatdrozott term6kek ltadlsira, a Vevo a termdkek ew6teldre, valamint a 2.1. pontban

rdgzitett v6tel6r Elad6 rdszdre tdrt6n6 megfizetdsdre ktiteles.

1.2. Az iitadasra kenilo termdkek:

500 db ment<imell6ny ds 800 db mentogyrini beszerz6se a miiszaki k6vetelmdnyben

meghatrirozottak alapj rfu .

1.3. Elad6 a szerz<idds 1. sz. mell6kletdt kdpez6 mriszaki k<ivetelm6nyben felsorolt megadott

param6terti term6keket szillithatja le.

1.4. Elad6 r6szteljesit6sre nem jogosult.

1.5. Elad6 a termdkek szrillitasrit egy tdtelben vdgzi, eloteljesitds lehet6s6ge biztositott.

2. Az ellenszolgdltatris iisszege

2.1. A Felek megrillapodnak abban, hogy az Elado szerz6d6sszerii teljesit6s eset6n nett6 ...

Ft, azaz . . .. forint v6teliirra jogosult az alilbbiak szerint:

Term6k Nett6
egys696r
(Ft / db)

Mennyis69
(db)

Nett6 6sszir
Ft

Ar.l Bruttd 6sszdr
Ft

Mentcimell6ny 500

Ment6gyiini 800

A Felek megiitlapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s 2.1. pontjdban foglalt term6kek

v6tel6ra a szerz6d6s halilya alatt v6ltozatlan.

3, Teljesit6si hatirid6

3.1. Teljesitdsi hatA,rid6: Szerzod6s hatdlybal6pds6t<il sziLrnitott 90 naptiiLri nap.

3.2. A teljesit6s tdnyleges idopontjak6nt a term6kek mennyis6gi 6tadds-6rvdtel6nek id6pon!3i1

kell tekinteni.
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4.1.

4. Teljesit6s helye:

MH Anyagell6t6 Raktarb6zis, Budapest lJjszAsz utca 37-39.

5. Min6s6gbiztositisi k6vetelm6nyek, a term6kek dtadis-dtv6tele

Jelen szerzodds kdvetelmdnyei rlllami min6sdgbiztosites hatrilya ali tartonak, a HM
V6delemgazdas6gi Hivatal Kutatris- Fejleszt6si, Minosdgbiztositasi 6s Biztons6gi
Beruhazasi lgazgatbsitg (tovdbbiakban: HM VGH KMBBD k6pvisel6je, mint a magyar
Katonai Min6s6gbiaositasi Szervezet jogosult a min<isdgbiztositiisi k6rdesekben a Vev6
kdpviseletdre.

A min6sdgbiaosit6ssal kapcsolatosan felmeriilo k6rd6sek eset6ben drtesitend6:

HM VGH Kutatrls-fej lesa6si, Min6sdgbizositiisi 6s Biaons6gi Beruhrizisi lgazgatosAg
lgazgato: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorszdg, 1885 Budapest Pf. 25.

5. l.

Telefon:
Fa,x:

E-mail:

(+36) I 433-8041
(+36) 1237-5s75
nqaa((Dhm.gov.hu

5.2.

5.3.

Vev6 a term6keket minrisdgi 6s mennyisegi szempontb6l veszi iit.

A sz6llitand6 termdkek feleljenek meg a szerzodds l. sz. mellettrerdr kdpez6 miiszaki
kiivetelmdnynek. A ment6melldnyek ds ment6gyiinik ren{elkezzenek Gyrirt6i
megfelel6sdgi nyilatkozattal. A ment6gyrirtinek (a hozzir tarlozo kdtdlzetnek) ds
mentSmelldnynek gyriri rijnak kell lenniiik. A leszillitAs idopontjdban a ment6g]'i.ini (a
hozzd tzrtoz6 kdt6lzet) ds ment<imell6ny gydrtrisi ideje 6ta eltelt id6 nem haladhatja meg
a 6 h6napot.

5.4. Min<is6gi etv6teli feladatok szabrllyai

5.4.1. Az Elad6 csak a

kdvetelmdnynek
6w6telre.

tervezett ment<igyrininek (a hozzA
kell el6gitenie p fentiekben felsorolt
kell az Eladir 6s/vagy Gy6rt6 riltal

szerz<iddsnek 6s a szerz<idds l. sz. melldklet6t kdpezti miiszaki
minden szempontb6l megfelel<i termdket aj6nlhat fel min6sdgi

5.4.2. A Magyar Honv6ds6g rdszdre beszerz6sre
tartozo kdtdlzetnek) ds ment6melldnynek ki
mr.iszaki kdvetelm6nyeket, 6s rendelkeznitik
ki6tlitott megfelel5s6gi nyilatkozattal.

5.4.3. A ment6gyiiriinek (a hozzit tartoz6 kdt6lzetnek) 6s ment6nrbll6nynek gydri fjnak
kell lenniiik. A leszillitiis id<ipontjriban a ment<igyiir0 (a hozzit tartoz6 kdt6lzet) 6s

ment6mell6ny gydrtdsi ideje 6ta eltelt id6 nem haladhatja meg a 6 h6napot.

5.4.4. Az Elad6 a tervezet min<isdgi iitv6teli feladatok id6pontja el6tt minimum 8 nappal
ajdnlja fel a ment6mell6nyeket 6s ment6gyriniket a HM VGH KMBBI
iitv6telre a,.Felaj6nl6s HM VGH KMBBI iitv6telre" formanl Omtatviin

5.4.5. Az rltvdteli feladatokr6l helyszini jegyzokdnyv kdsziil. A helyszini j I
az itvdteli feladatokon r6szt vev6 szervezetek kdpvisel<ii eredeti pel

,,,

reszere
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A megfelelore min6sitett termdkek eset6n, a HM VGH KMBBI k6pvisel6je kirillitja
a Megfelel<is6gi Igazol6st. A Megfelel6sdgi lgazol6s a szilmla befogadrisrfurak

feltdtele.

5.4.6. Amennyiben a szerz6d6s a HM VGH KMBBI illtal vdgeaetett vizsg6latok miatt

nem teljestilhet a szerz6d6sben meghatitozott szalliuisi hauiridore, abban az

esetben a HM VGH KMBBI ezt iriisban jelzi azBlado ds a HM Beszerz6si Hivatal
fel6.

5.4.7. Az eweteli feladatokat az MH Logisztikai Ktizpont (a tovribbiakban: MH LK)
kdpvisel<i-re, a HM VGH KMBBI kdpvisel6jebol rill6 bizottsdg hajtja v6gre az

Elad6 jelenldt6ben. Az iitveteli feladatok az Elado telephely6n, vagy a Teljesit6s

szerinti telephelyen keriilnek v6grehaj trisra.

5.4.8. A term6kek megfelel6sdgdnek vizsgillatat a a szerzod€s 1. sz. mell6klet6t kdpezi\

mriszaki kcivetelm6nyek eloir6sai alapjan kell vdgrehajtani. A termdkek

megfelel6ek. amennyiben a mtiszaki k6vetelm6ny eloirrlsainak megfeleltek. Nem

vehet6 iit az a termek, amely a mtiszaki kcivetelm6nyeknek nem felelt meg. A
nemmegfelelore min<isitett termdkek esetin kdvetend6 elj6Lrdst a
minosdgellen<irz6st v6gz<i bizotts{g hatitrozza meg.

5.4.9. Az Elad(i tdrit6smentesen biztositsa az itllami min<isdgbiztosit6si feladatok

elv€.gzlsehez sztiksdges infrastruktur6t, a HM VGH KMBBI 6s az MH LK
k6pvisel<ij6nek a vizsgiilat helyszineire tdrtdno bel6p6s6t. Tovrlbbri biaositsa a

vizsgilathoz sziikseges azon m6r6eszkcizdket, kollektiv 6s egy6ni v6d<ieszk6zdket,

tartozdkokat, felszereldseket, tesztberendez6seket 6s egy6b fogy6anyagokat,

melyeket a gyilLrtiisellen6rz6s 6s v6gellen6rz6sek sor6n a Gyrirt6 maga is hasm6l,

vagy amelyek a miiszaki ktivetelm6nyek ellen6rz6s6hez sztiksdgesek.

5.4.10. A min6sdgi 6tv6tel soran azEladl tdritdsmentesen biztositsa a bel6p6st, a sziiks6ges

ellentirz6si tev6kenys6g megszervez6sdt, ds minden ahhoz sziiksdges eszkda 6s

munkaer<it. A min6s6gi ritvdtel kdltsdgeit az Elad6 viseli.

5.4.11. Az ritv6tel sor6n a bizottsiig v6grehajtja 6tv6teli utasitrisban el6irt feladatokat
(ellen6rzi a term6k tipusiit, teljessdg6t, 6ps6g6t, gyrirt6si idej6t, csomagol6,silt, az

eloirt okmrinyok megl6t6t, a term6k alkalmazhat6siig6t, stb.), valamint ellen6rzi a

kodifi krici,is adatszolgiiltatds megl6tdt.

5.4.12. A ment6melldnyekkel 6s ment6gyrinikkel egyiitt az akibbi dokumentumok kertilnek
i,i.ad sra:

- Gyrirt6i megfelel6s6gi nyilatkozatok minden t6tel vonatkozisiiban,

- Term6kkodifikiici6s adatszolgriltatis teljesites6t igazol6lev6l miisolata,

- A magyarorszigi el<iir6soknak 6s jogszabrilyoknak val6 megfelelosdget
igazol6 dokumentum,

- Magyar nyelvri term6kleir6s (eszkciaipusonk6nt I pld. elektronikus
formiiban, eszkdziink6nt I pld. nyomtatott form6ban),

- Hivatalos ment6eszk6z tanrisit6 okmfuty,

- CEmegfeleltisegetigazol6okm6ny. 
,'-\

5.4.13. Amennyiben a sziillitds soriin bdrmilyen. a term6kek minos6g6t beloryiSolO -'r,\

probldma meriilt fel, a Megrendelo min6s6gbiaositiisi k6pviseloje fenntar{a' azory, . ur' 
,'/l)-- |,/, l^. j l,ar -l

292



jogdt, hogy megvizsg6lja, 6s sziiksdg eset6n visszautasitsa a termdkeket fiiggetleniil
att6l, hogy a term6keket min6sdgellen6rzdskor mar megvizsgiilta 6s megfelekinek
min6sitette.

5.4.14. A HM VGH KMBBI kdpvisekije riltal v6grehajtott ellen6rz6sek eredm6nyei nem
mentesitik az Elad6t a szerz<id6sben rdgzitett j6t6llisi vagy egydb felelossdgei es
kdtelezetts6gei al6l, beledrtve az Elado rlltal v6gzend6 gyitrtirskdzi 6s vegellen6rz6si
vizsgiilatok vdgrehajtasdt is.

5.5. Mennyis6giriw6tel

5.5.1. A mennyisdgi ritvdtel a sikeres min<isdgi etv6tel utdn kertilhet vdgrehajtasra, melyet
a Vevo kdpvisel6ib6l el16 bizottsdg hajtja vdgre az Elad6 jelenl6tdben.

5.5.2. A mennyis6gi ritvdteli feladatok6l jegyz6krinJw k6szill, mely a sz6mla
befogadris6nak egyik felt6tele.

6. Fizet6si felt6telek, a teljesit6s igazolisa

6.1. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet I19. g alapjrin Vev<i az Eladf rdsz6re a szerz5d6s
elszdmolhat6 risszege 50%-iinak megfelel6 m6rt6kii szillit6i el6leg igdnyl6s6nek
lehetosdgdt biaosirja.

6.2. EliSleg igdnyldse esetdn az Elad6 viilasa6sa szerint

a. a szerzldes elsziirnolhat6 <isszegdnek l\%o-a ds az ige{ryelt sz6llit6i el6leg
kiilcinbtizetdre jut6 tamogat6s <isszeg6nek megfelel6 mdrtdkti. az irrinyit6 hat6siig
javiira sz6l6, a Kbt. 134. g (6) bekezddse szerinti, vagy a27N/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 83. $ (l) bekezddse szerinti mris biaositdkot nyijt. lvagy

b. a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet L melldklet 134.4. pontja (Ha a jogosulatlan
ig6nybevdtel a szillit6nak felr6hato, 6s a szillit6 nem nyujtott biaosit6kot, az
ininyit6 hat6srig felsz6litja az ellleg visszafizet6s6re. Ha az Elado a visszafizetesi
kdtelezettseg6nek a visszafizetdsre megiillapitoft hatiiLriddben nem vagy csak
rdszben tesz eleget, az ir:inyit6 hat6srig a vissza nem fizete( dsszeg ad6k m6djrira
t6rtdn6 behajt{isa cdljrib6l megkeresi az Allami ad6h{t6srigot, egyidejrileg
kezdemdnyezi az iilami ad6hat6srlgnril a szrillit6 adbszitnrinak trirl6s6t.)
alkalmazasrinak tudomiisul vdtele mellett nem nyirjt biaosit(kot.

A sz6llit6i el6leget a 27212014. (XI.5.) Korm. rendelet el6irrisdinak megfeleloen az

el6legbekdro dokumennrm benyfijtas6val az Elad6 kdzvetleniil u irinyit6 hat6s6gt6l
ig6nyelheti a Vev6 egyidejri drtesit6se mellett. A Yevb az 6rtesitdst6l sziirnitott 6t napon
beliit jelezheti a sz6llft6i et6leggel kapcsolatos fenntartes6t. Ennek hiany6ban a szrillitoi
el6leg-ig6nyldst a Vev6 r6sz6nil elfogadoftnak kell tekinteni.

Amennyiben azElad6 sz6llit6i el6leget vesz ig6nybe, a foly6sitott grillit6i el6leg Ssszege

a sz6mkib6l kertil j6viiiriisra.

A Felek megiillapodnak abban,
szerzod6sszeninek. ha az Elad,6 a 1.2.

hogy Elad6 teljesit6se akkor
pontban szereplci. a muszaki

6.3.

6.4.

"/
-/- r1 ,,5. r,s)'/
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megfelel6 term6keket a 3.1. pontban meghat6rozott hatarid6ben 6tadja, 6s valamennyi

6tades-6w6telt igazol6 okmriny al6iriisra keriilt.

6.6. Elad6 a szrirnlit egy eredeti ds n6gy mrisolati pdldrinyban a vonatkoz6 jogszabrilyi

ekiinisoknak megfelel6en dllitja ki. Az 6tad6s-6wdteli jegyz<ikdnyw, a Megfelel6s6gi
igazoLis 6s a kodifik6ci6s adatszolgeltatas teljesit6sdnil sz6l6 igazokis minden esetben a

szamla ki6llitas6nak felt6tele 6s egyben kdtelez6 mell6klete.

6.7. Elado szirnlija a jogszabdlyi eloiriisokon ttl minden esetben tartalmazza a
szerz<id6sazonos itot, a szerzodds tergy6t 6s Elad6 jelen szerzod6sben meghatiirozott

adatait. Ennek hiany6ban kiegdszit6s cdljrib6l a szAmlAt a Vev6 visszakiildi a kibocs6t6

rdsz6re, amely esetben a fizet6si hatrf id6 a szabillyszeriien benyrijtott szrimla Vev6 dltali

befogadrisanak napjdt6l szrfunit6dik, igy a Vevti k6sedelme kiz6rt.

6.8. A szrimlit a Vev6 nev6re es cim6re ki6llitva, a Vev6 clmdre kell eljuttatni.

Ktilts6gvisel6
K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:

MH Anyagell6t6 Raktirbizis
Nagy Attila ezredes, parancsnok

I I 63 Budapest, Ujszitsz t. 37 -39.
+36 I 401-2380
+36 1 401-23-21

Pdnzforgalmi jelzoszirma'. 10023002-00290115-00000000
Ad6azonosit6 sziirna: 15714132-2-51

6.9. Vevo a szerz6d6sben meghatArozott m6don ds tartalommal val6 teljesit6st kdvet6en az

ellenszolgiiltatiist a27212014. (XI.5.) Korm. rendeletben el6irtak szerint szillit6i kifizet6s

alkalmazris6val (a 100%-os t6mogatisi intenzitasra tekintettel a kifizet6st k<izvetleniil az

iftinyit6 hat6s6g ritutaliissal teljesiti), a Kbt. 135. $ (l), (4) es (6) bekezddse, illetve a Ptk.

6:130. $ (l)-(2) bekezd6s szerint, az Art. 36/4. $ figyelembevdtel6vel'

6.10. Rdsszamla beny rij tris6ra nincs m6d.

7.1.

7. Kodifilcici6

Eladb n"CAGE k6dla:

Amennyiben Elad6 nem rendelkezik NCAGE k6ddal, a szerzod6s hatrilybal6p6st kdveto

l0 munkanapon beliil szolgriltasson adatot a NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati

Cdgk6d kiadrisrih oz. Az adatszolg6ltatiishoz sziiks6ges forma nyomtatvriny 6s kitdltdsi

ritmutat6 HM V6delemgazdasdgi Hivatal Kutatris-fejlesa6si, Min6sdgbiaositrlsi 6s

Bizonsrigi Beruhrizrisi Igazgat6s6gt6l szerezhet6 be.

Termdk kodifikdci6:

Elad6 a szillirand6 term6kek<il jelen szerz6d6s 2. sz. melldklete szerinti "Kodifikrici6s
zfuadlk" szerint szolg6ltasson adatot a szerzod6s hatrllybatdp6st k<tvet6 30 munkanapon

beliil. Amennviben tdbb gyrirt6t6l szirmaznak a sziillitand6 term6kek rigy azok6l
gyiirt6 szerinti csoportositesban szolgriltasson adatot. Az Elad6 felel az alviillalkoz6i
6ltal el6allitott termekek adatszolgriltatiisii6rt is. Az adatszolgriltatas mini

7.2.

terjedelme:
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7.2. 1. Kiillbldi gyiirtmihy esetdn:

Szerz5dds
szerinti

foly6szim

Szerzod6s
szerinti

megnevez6s

Cikkszim (az a szAm
amelyet a gyiirto

azonositisra hasznil)

NATO Rakt.iri
Szam (NSN ). ha

ismert

Megjegzds/
Rdszletes

megnevezds

Az adatszolg6ltatris form6ja a Microsoft Excel adattiibla elektronikus formriban. A
file n6v: NCAGE (vagy az Elad6 neve)_szerz6d6sazonosit6("/" karaktereket "_"
karakterre cser6lve).xls. Az Elad6 felel az alv6llalkoz6i riltal elS6llitott term6kek
adatszolgriltatiisii6rt is.

A kodifik6ci6s adatszolgiiltatas teljesit6s6r6l sz6l6 igazokis a szfunl6hoz
csatoland6, kifizetdsdnek feltdtele.

'7.2.2. Hazai gydrtmriny eset6n ezen feltil az adatszolg6ltatds r(sze m6g a jellemz6
technikai adatok cikkszimonkdnti bontrisban. Minimum adatok:

- mdret,

- stly,
- szin.

- szallithat6seg,

- tunkci6k,

- jellemz<imrikdd6siparamdterek.

Az adatszolgiitatiis r6szei m6g a jellemz6 technikai ad{tok cikksz6monkenti
bontasban. Technikai vagy egydb probldma, k6rdds eset6n az llletdkes:

HM V6delemgazdasrigi Hivatal Kutatiis - Fejlesadsi, Min6sdgbiaositrisi 6s

Biztons6gi Beruhazasi Igazgat6s6g. (HM VGH KMBBI)
Igazgati: Ill6s Attila ezredes
Postacim: Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: (+36) 1 433-8041
Fax: (+36) 1237-5575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu

7 .3. A term6kkodifikiici6s adatszolgiiltatris helye:

HM VGH
lgazgat6sirg
Intdzetvezet6:
Postacim:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Kutatiis- Fejlesa6si, MinSs6gbiaosit6si 6s Blaonsdgi Beruhrizrisi

Illds Attila ezredes
Magyarorsz6g, 1885 Budapest Pf. 25.

(+36) 1433-8041
(+36) 1237-5575

nqaa@hm. gov.hu

A term6kkodifik6ci6s adatszolgriltat5si kdtelezetts6g
magatartiisnak min6siil.

7.4.
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8.1 .

8.2.

8. J6.6ll6s

Elad6 6s/vagy Gy6rt6 minden lesz6llitott term6kre legal6bb 12 h6nap j6tdll66t v6llal.

A j6t6llas a term6kek mennyis6gi etad6s-atv6tel6nek id6pontjrit6l kezd<idik.

9. A kiitb6r

Amennyiben az Elad6 a szerzodds 3.1 pontjriban megjeldlt teljesit6si haterid6t olyan

okb6l kifoly6lag, amely6rt felelos, k6sedelmesen teljesit, igy k6sedelmi kdtb6rt kttteles

fizetni, melynek mdrt6ke a sz6llitand6 term6k vonatkoz6siiban a k6sedelmesen szillitott
term6k nett6 drt6kenek 7%o-alnap. A k6sedelmi k6tb6r maximrilis m6rtike a k6sedelmesen

sziillitott termdk nett6 6rtdkdnek 20%-a.

A kdsedelmi kittb6r esetere 6rv6nyesitefi k<itbdr maximumiinak el6rdsekor Vevo jogosult

a szerz6ddst egyoldahian azornali hatrillyal felmondani a kdsedelemmel drintett rdsz

vonatkozis6ban.

Hibris teljesites esetdn az Elad6t ktttb6rfizet6si k6telezetts6g terheli, melynek id6tartama a

min6s6gi kifogds bejelent6sdtril a term6knek a Vevrihdz kifogristalan min6sdgben t6rt6n6

leszilliteseig eltelt id6 6s m6rtdke a hib6san szrillitott term6k nett6 6rt6k6nek l%o-a lnap.

A hib6s teljesit6si kdtb6r maximiilis mdrtdke a hib6san szlllitofi term6k nett6 6rt6kdnek

20%o-a.

A hibris teljesit6s esetdre 6rv6nyesitett kcitb6r maximumriLnak eleresekor Vev<i jogosult a

szerzodlst egyoldaltan azonnali hatri,llyal felmondani a hibris teljesitdssel 6rintett rdsz

vonatkoz6s6ban.

A Vev6 jogosult a szerz6d6st<il el6llni, itlewe felmondani a szerzod6st, amennyiben az

Elad6 hibds teljesit6s eset6n a fennrill6 kdtelezensdg6nek a r6sz6re meghatiirozott

hat6rid6n beliil nem tesz eleget, vagy a szerzod6sbol fakad6 egy6b k6telezetts6g6t

srilyosan megszegi. Ezekben az esetekben, tovribbrl ha a szerzodds olyan okb6l hirisul

meg, mely6rt az Elad6 fetel6s,, a Vev6 meghirisul6si kcitb6rre jogosult, melynek alapja a

hibris vagy a nem teljesit6ssel 6rintett term6k nett6 6rtdke, mdrtdke annak 20%-a.

A Vevo kdtb6rigdnydnek drv6nyesit6se nem zirja ki a szerz6ddsszeg6sb6l ered6 egy6b

igdnyek 6rvdnyesitds6nek lehet6sdg6t.

Srilyos szerz<id6szegdsnek minostil ktildncisen, de nem kiziir6lagosan:

. Elad6 vagy Alvrillalkoz6ja megs6rti a szerz6ddsben meghatiitozott titoktartdsi
kdtelezettsdget;

r Elad6 megszegi a szerz6ddsben foglalt 6sszef6rhetetlens6gi szabiilyokat;
o A szerz6d6s teljesit6se sorrin dertil ki, hogy Elad6 az ajihlatt6tel, illetve a

szerz6d6sk6tds soran l6nyeges k<irtilm6nyr6l, t6nyr6l val6tlan vagy hamis adatot

szolgiiltatott;
o Elad6 szerzriddsszegdst kdvet el, ds a szerz<id6ss zegest az arra tdrt6no tdbbszciri

felsz6litris ellendre sem szi.inteti meg, vagy ism6tlod6en hasonl6 szerz6ddsszeg6st

kcivet el.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

/-<
A kesedelmi 6s a hibris teljesit6si kritbdr megfizetdse nem mentesiti az Eladot {tellje
kdtelezeusdge al6l. 
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9.9. A kdtb6rt az Elad6 a Vev6 iiltal ki6llitotl felsz6lit6 lev6l alapjrin, annak k6zhezvdtel6tril
szlrnitofi 30 napon belill kdteles megfizetni.

10. Akad6lykdzl6s

10.1. Ha a szerzodo Felek valamelyike el6rekithat6lag nem tud szerz6d6sszenien teljesiteni,
kiiteles a mrisik Felet az akad{ly felmertil6se id6pontjdban, annak megiel6l6s6vel
haladdktalanul, de legkds6bb 48 6nin beliil ir6sban 6rtesiteni az akadily jelleg6nek,
illetve vrirhat6 megsziin6se idejenek feltiintetds6vel.

10.2. Akadrilykdzl6s a fenti felt6telek mellett is csak fgy fogadhato el. ha annak a mrisik fdl
igazolt tudomasii,ra jutdsa megelozte az akadiiyozott feladat vdgrehajtrisi hat6ridejdt.

10.3. Akaddlynak nem minristil a fizet6si feltetelekben meghatrirozott feladatok teljesitds6nek
k6sedelme.

10.4. Nem min6si.il akadrilynak az akadrilykdzlo f6l riltal az ajriLnlattdtel,

id6pontjriban miir ismert, olyan - teljesitdst hdtriinyosan befolyrisol
az akadilykozlo f6l tudomiisa ellendre, a teljesit6s paramdtereinek
veft figyelembe, vagy arr6l a miisik felet nem tiij6koztatta.

a szerzod6skdtds

- k<iriilm6ny, melyet
or nem

10.5. Akad6lykdzlds esetdn az aztkdzl1 f6lnek bizonyit6si kritelezetts6ge van.

10.6. Akadrityk6zlds eset6n a szerzodo Felek k6zdsen d6ntik el annak kdvetkezm6nyei
viselds6nek megoszt6siit, felszdrnoliisrinak feladatait 6s hatriridejdt.

I l. Min5s6gi, mennyis6gi kifogisok

I I . I . A Vev<i a Ptk. 6s jelen szerz6d6s rendelkezesivel 6sszhangban minds6gi kifogrlst nyrijthat
be a jelen szerz6d6s alapjrin szrlllitott term6kek vonatkozls6ban, amennyiben az

rendeltet6sszeni hxzniiat, illetve el6inlsok szerinti telroliis mellett meghibrisodik.

11.2. A Vevri mennyis6gi kifogrist nluj that be a jelen szerz6dds alapjfn szillitott term6kek
vonatkodseban, melyet,.Mennyisdgi kifogrb jegyzokdnyv"-6sn 16*ri1.

I 1.3. A j6tAllasi ig6ny6t ..Min<is6gi kifogris jegyz6k6nyw"-6.n rdgziti ds az Elado rlsz&e
megkiildi. A ..Miniisdgi kifogris jegyz<ikdnyv" minimiilisan az al6bbi adatokat
tarlalmazza:

- a szerzodds szima (beszerz6s azonosit6);

- a reklam6lt termdk azonosit6 adatai;

- j6trillasi idoszak hatrlrnapjai:

- a kifogasolt term6k etv6telt kdvet6 trirokisara, kezel6s6rd vonatkoz6 adatok (a

felhaszniil6 szervezet altali etv6tel idopontj4 tdrokisi kdriilm6nyek leiriisa

tiiroliis id6tartama, haszniilatbav6tel id6pontja);

- a kifogris titrgya (a hib6s mrik6d6s, megadott parameterekt6l val6 elt6r6s, a

term6k 6llapotdban bekdvetkezett v6ltozds leiriba, a keletkez6s idopontjrira,
k6riilm6nyeire vonatkoz6 informiici6k, nyilatkozat a

alkalmazrisr6l, el<iiras szerinti triLrotdsi felt6telekr6l);

- a kifogris rendez6s6re tett javaslat, elvririis (csere, javitiis, a

kifizetdse).
t..r,/S"'!neten"t'''A
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I 1.4. Elad6 a ,.Min<is6gi kifogds jegyz6kdn)'v" vagy ..Mennyis6gi kifogas jegyz6kdnlv"
k6zhezv6tel6t<il sziimitott 5 munkanapon beliil kdteles felvenni a kapcsolatot a Vev6vel,
aki int6zkedik 6s lehetov6 teszi a meghibasodott, vagy mennyis6gileg kifogdsolt term6k

miiszaki szemldjdt. A kivizsg6las sordn a Vevo drdekeit a HM VGH KMBBI k6pviseli.

11.5. A bejelentett minos6gi, vagy mennyis6gi kifog6s kivizsgrilasa a HM VGH KMBBI, a

MH LK, illeh'e azok k6pvisel6i, valamint az Elado egyiittes r6szvdteldvel ttirt6nik,
melynek eredm6ny6t ,,Yizsgirlati jegyztikdnyv'iben, vagy ,,Mennyis6gi kifogds
jegyz6kdnyv"-ben rdgzitik. melyet ajelenlev6k aliirasukkal hitelesitenek.

I 1.6. A ,,Vizsgdlati jegyztiktinyw" vagy ,,Mennyisdgi kifogris jegyz6kdnyv" 4 p6ld6,nyban, a

szok6sos jegyzrik6nyvi kell6keken tril, az akibbi tartalommal k6sziil:

- Jelen szerztid6s sziirna;
a jegyz6kdnyv nyilviintart6si sz6ma;

- a kifog6s tirgyatkepezo term6k azonosit6 adatai;

- a vizsgiilati m6dszer;

- aj6tAll6si 6s szavatoss6gi id<iszak hat6mapjai;

- a jegyzSkcinywben rdgziteft tdnyek vizsg6lalinak eredm6nyei;

- a vizsg6lat soriin felt6rt tovdbbi inform6ci6k;

- a kifog6s min6sit6se, megalapozottsiig6nak, alaptalansilgiinak meghatrirozisa;

- a kifogris rendezdsere tett javaslat.

1 1.7. A benyujtott kitbgris kivizsgiilisa, a meghibisodris elhriritrisa a meghibrisodris jelleg6t<il

ftigg6en - t6(enhet az iizemeltet6 szetvezet, illetve Elad6 telephelyen. Jogos kifogrls
eset6n a j6tellAsi ig6ny kivizsg6lisiitroz, a meghibrlsodiis megsziintetdsdhez kapcsol6d6

sziilitits szervez6se es kciltsdgei Elad6t terhelik.

11.8. Elad6 a jogosnak elismert kifog6sok esetdben kriteles azoknak a kifogilsra vonatkoz6
jegyz<ikrinyvben foglaltak szerinti rendezds6t az annak kelt6t6l szimitott 5 munkanapon

beliil megkezdeni , es azl azok megsziintet6sdig folyamatosan vigezni.

11.9. A bejelentett minos6gi kifogds kivizsgril6siit kcivet<ien ,,Vizsgrllati jegyzokdnyv''-fs1
megalapozatlannak min6sitett minosdgi kifogiis esetdben, Elad6 - a reklam5ci6
kivizsg6lasrival kapcsolatban addig felmeriilt - igazolt kdltsdgeit a K6lts6gvisel6
megtdriti.

12. Vis maior

12.1. Vis maior esemdnyek

Az alibbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akaratrin kiviil 6116 - egyik fdlnek sem

felr6hat6 - k<iriilm6nyekkdnt mentesitik a Feleket jelen szerz<id6s alapjrln terheki
k<itelmeik teljesitdse al6l, felt6ve, hogy ezen kdriilm6nyek a jelen szerz<id6s al6irris6t
k6vet<ien jrinnek l6tre, illetve a jelen szerz<idds alAirisirt megel6z6en jdttek l6tre. 6m
k<ivetkezmdnyeik - melyek gritoljrlk vagy k6sleltetik a szerzod6s teljesit6s6t - az emlitett
id<ipontban mdg nem voltak el6re l6that6k, igy ktildndsen:

a. termdszeti katasztr6f6k (vilkirncsapris, ftildrengds, rirviz, hurrikrln ds
hasonl6k);

b. tiiz, robbanas, jrirvriny;
c. radioaktiv sugiirzris, sugiirszennyez6dds;
d. hriboru vagy miis konfliktusok, megszrilkis ellens6ges

mozg6sitds, rekviriiliis vagy embarg6; Z.

,
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e. felkel6s, fonadalom, l6zadhs, katonai vagy egydb iillamcsiny,
polgrirhriboru ds terrorcselekm6nyek;

f. zendiilds. rendzavar6s, zavargiisok.

12.2. Yis maior esem6nyek kiharisai

Annak 6rdek6ben. hogy brirmely vis major esem6ny a fentiekkel cisszhangban a

szerz6d6ses kdtelmek teljesitds6t akaddlyoz6 tdnyezok6nt felhozhat6 legyen, a jelen
szerz6d6s teljesit6sdben akadiilyozott f6lnek irrisban tdjdkoaatnia kell a miisik felet a
fenti kiilcinleges kdriilm6nyek bek6vetkezt6r6l . Ezt a t6j6koaatrist indokolatlan
k6sedelem n6lkiil kell meglenni aZ krivet6en, hogy az illet6 szerz6d<i F6l felismerte a

kdtelmek teljesit6se al6l mentesit6 indokkdnt felhozhat6 k6riilm6nyek felmeriilt6t. A
fenti 6rtesitdsben meg kell jeldlni a teljesites varhat6 k6sedelmi idoszakdt is. amennyiben

ez felm6rhet<i az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiil6s indoka megszrinik, ugy endl a t6nyr6l a masik Felet is

drtesiteni kell (irrlsban is), tovribbri lehet6s6g szerint arr6l is trijdkoztatni kell, hogy a

mentesiilds indokrit jelent5 kiildnleges kdriilm6nyek miatt k6sedelmes intdzkeddseket
mikor fo ganato s i1j iik.

13. Szerz6d6s mridositisa, megsziintet6se

13.1. A Szerz6des felt6teleit a Felek a Kbt. 141. $-a szerint a beszerzesi elj6rasi rendnek

megfelel6en ir6sban m6dosithatjak.

13.2. A Felek iriisban, kdzdsen al6irt okiratban rendelkeznek a szerf6dds megsziindsdvel

kapcsolatos elszlmolilsr6l. A Feleknek a megsziintetesrdl r€ndelkezS okiratban

meghatarozott megszrindsi idtipontig m6g fennrill6 6s teljesitend6 feladatair6l.

14. Kapcsolattartds

14.1. Kapcsolattart6k a Vev6 r6sz6r6l:

A szerz6dess€l kapcsolatos jognyilatkozatok t6tel6re jogosult:

N6v:
E-mail:
Telefonszfun:

Vev6 figrintez6je:
N6v:
E-mail:
Telefonszim:

Vev6 k6pvisel6je a kifizet6ssel kapcsolatos k6rd6sekben :

N6v:
Honv6delmi szeryezet:

E-mail:
Telefonszdm:

Vev6 k6pviselt6je a szakmai teljesitessel kapcsolatos k6rd6sekben'
teljesit6sigazolisra jogosult k6pvisel6je:
N6v:

299



Honvddelmi szervezet:

E-mail:
Telefonszdm:

Vev6 k6pvisel6je a m in6s6gbiztositissal kapcsolatos k6rdesekben:
Ndv:

Honv6delmi szerv ezet'.

E-mail:
Telefonsz6m:

14.2. Kapcsolattart6k a Vev6 r6sz6rol:

N6v:
Beosztis:
E-mail:
Telefonsz6m:

N6v:
Beosztds:
E-mail:
Telefonszim:

14.3. A szerzod6 Felek rdgzitik, hogy egymiis k<izdtt minden nyilatkozatot vagy egydb
6rtesitdst iriisban, sziiks6g szerint tdrtivevenyes lev6lben, e-mailben vagy telefax ftja,n
kell megkiildeni, amely akkor tekinthet6 szabrilyszeninek, ha azt a kapcsolattart6
szemdlyek rdszdre kdzbesitettek. Az 6rtesit6s akkor vrilik hatalyossii, amikor azt a cimzell
igazoltan 6tvette.

14.4. Az e-mail vagy telefax utjrin tdrtdn6 kdzbesit6s esetdn a nyilatkozat vagy drtesit6s akkor
v6lik joghat6lyossii, amikor a cimzett az1 igazoltan k€zhez vette: arr6l automatikus vagy
kifejezett visszaigazolds 6rkezett.

14.5. Siirg6s esetben sz6beli kapcsolattartiisi m6d is megengedett, amennyiben az 6rtesitds I
munkanapon beliil a 14.3. pontban meghatarozott m6don is megkiild6sre keriil. Ennek
hi6ny6ban a nyilatkozat a hatArid6 eltelt6t k6vet6en hatdlytalannri vdlik.

14.6. A t6rtivev6nyes ajrinlott postai kiildemdnyt a kdzbesitds megkisdrldsenek napjrin
k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az 6t/e1,f'k meglagadta. Ha a kdzbesit6s az6rt
volt eredmdnytelen, mert a cimzelt az iratot nem vefte rit (az a felad6hoz nem kereste
jelz6ssel drkezett vissza), az iatot - az ellenkez<i bizonyitrisriig - a postai kdzbesitds
masodik megkisirl6senek napjdt kdvet<i dtridik munkanapon kell kdzbesitettnek tekinteni.

14.7. A szerz6do Felek megiillapodnak, hogy a fent megjekilt kapcsolattan6k, a Vev5 nevdben
utasitiisra jogosultak 6s a teljesitdsigazol6 szemdly6ben vagy adataiban t6rtdnt vriltozAsr6l
a mrisik felet haladektalanul ertesitik. A kapcsolattart6k, a Vev6 nevdben utasit6sra
jogosultak 6s a teljesitdsigazol6 szemdlydnek vagy adatainak vitltozisa nem minrisi.il a
szerzod6s m6dositiisiiLnak.

14.8. A szerz6do Felek megrlllapodnak abban, hogy kizrir6lag a jelen szerz<id6s
pontjaiban meghatarozottak szerint megtett szerz6d6si nyilatkozatokhoz
j oghatrisok.
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15. Titoktartis

15.1. A Felek a jelen szerzriddssel, illetve az annak sor6n teljesitett szolg6ltatassal
kapcsolatosan kdlcsdndsen kijelentik, hogy a teljesitds soriin tudomrisuka jutott minden
informrici6t 6s adatot bizalmasan kezelnek ds meg<iriznek, ezeket a mrisik fdl elozetes,
irdsbeli hozz6jrirukisa hirinyriban nem hozzik nyilvdnossiigra vagl illet6ktelen harmadik
szem6ly tudomiisiira. Elad6 a birtok6ba keriilt inform6ciokat kizir6lag a jelen
szerz6ddsben meghatarozott feladatok teljesitdse 6rdek6ben haszn6lhada fel. Elad6
kijelenti, hogy a jelen szerz6d6s szerinti titoktaftasi k6telezettsdget alkalmazottaival,
valamint a teljesit6sbe bevont kcizremrikdd6kkel is betartatja a""al, hogy e rendelkez6sek
betaft6sadrt 6s betartaaseert is felel6ssdg terheli.

15.2. A szerzod6 Felek rdgzitik, hogy a titoktart6si rendelkez6sek megszeg6se esetdn a Vev6
jogosult a jelen szerz6d6stol azonnali hatrillyal elillni, illewe aa felmondani.

15.3. Elad6 vrillalja, hogy az informiici6s rinrendelkez6si jogr6l ds az informicioszabadsrigr6l
sz6l6 201 1. dvi CXII. tdrreny 27 . $ (3)-(3a) bekezddseire figyelemmel iizleti titok cimen
nem tagadja meg a trijdkoaauist a jelen szerz<id6s l6nyeges tartalmrir6l. Elad6 a jelen
szerz<id6s al6iriisdval tudomasul veszi, hogy nem min6siil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerdsdt, vagy nyi lviinoss iryta hozatalit tonv6ny k6zdrdekb<il elrendeli.

16. Horizontilis villalisok

16.1. A kdmyezeti fenntarthat6srig biaositrisa 6rdekdben az Elad6nak specidlis horizontrllis
v6llalisokat kell teljesitenie az aliibbiak szerint:

-- a kcimyezeti elemek kimdlese, takardkos haszndlata;

-., a hulladdkkeletkezds csdkkentdse;
-- a fajlagos vizfelhaszniiLl6s6t csdkkenti:
-..' a fajlagos energiafelhaszniiliisdt csdkkenti;

- fjrapapir haszniiata az irodai munk6k soriin
-- az el6Allitott anyagok rijrafelhasznrilt papiron keriilnek kdtoldalas formriban

kinyomtatrisra;
-- az elektronikus kommunikrici6 el6t6rbe helyezdse a papiralapf helyett;
-- a munkafolyamatok kdrnyezetre gyakorolt hatrisrinak folyamatos figyel6se 6s

6rt6keldse;
-- a k6myezeti megfelel6s6g folyamatos fejleszt6se;

- a krimyezettudatos magatartils fenntartiisa mind a munkavrillal6k, mind a

szolg6ltatiisban partnerkdnt r6sztvevok eseteben.

16.2. A horizontiilis szempontok betartiisiit a szerz6deses kapcsolat (teljes) id6tartama alatt az
Vev<i folyamatosan szemdlyesen ellen6rzi.

16.3. Amennyiben Elad6 nem teljesiti a kOtelezetts6geket, legfeljebb 3 alkalommal felsz6l(tja a

Vev6 a teljesit6sre. Amennyiben ezt kcivetSen sem teljesiti a horizontiilis szempontokat,
akkor felmondiissaVeldllissal 6lhet a Vev<i.

17. Zir6 rendelkez6sek

17.1. Elad6 kdtelezi mag6t arra" hogy
alvrlllalkoz6ja nevdben sem jrlr el
szab6lyokba i.itkbzd szemely.

jelen szerzod6s teljesitdse sor6n
a Kbt. 25. g-ban foglalt cissze

;);.
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17.2. Elado a 35512011. (XII.30.) Korm. rendelet alapj6n elismeri a Kormiinyzati Ellenorz6si
Hivatal jogosultsitgii a szerzoddssel 6s a teljesit6ssel kapcsolatos kikdt6sek ellen<irzds6re

mind sajiit maga, mind alviillalkoz6i vonatkozasrlban.

17.3. EIad6 elismeri, hogy az Allami Szamvev6szdk a 2011. 6vi LXVI. tdrv6ny 5 $ (5)
bekezd6se alapjdn vizsgrilhatla az ellamlazartds alrendszereibtil finanszirozott
beszerzeseket ds az irllamhdazr:rils alrendszereinek vagyon6t drinto szerztid6seket a

Vev6n6l (vagyonkezel6ndl), a Vev<i (vagyonkezel6) nev6ben vagy kdpviseletdben eljrir6

termdszetes szem6lyndl 6s jogi szemdlyndl, valamint azokn6l a szerzodo felekndl, akik,
illetve amelyek a szerz<idds teljesit6s66rt felel<isek, toviibbd a szerz6d6s teljesit6sdben

krizremiikdd6 valamennyi gazddlkod6 szervezetn6l.

17.4. Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott kdrd6sekben a Felek jogviszony6.ra irrinyad6
jogszabrilyok, igy kiildndsen, de nem kiziirolagosan a Kbt., Ptk., az iilamhizlart{srol
sz6l6 201 1. 6vi CXCV. tdrv6ny, valamint a vdgrehajtrisrira kiadott 368/201 l. (XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkez6sei az ininyad6k.

17.5. A Felek a szerz6ddssel kapcsolatos esetleges vitris tigyeiket tdrekednek tiirgyal6sos riton

rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredmdnyre, akkor a jogvita peres fton ttirt6n<i

elddnt6sdre a Polgrfi Penendtart6sr6l sz6l6 1952. 6vi III. tdrvdny szerinti bir6s6g

illetdkessdgdt ismerik e[.

17.6. A Honvddelmi Miniszt6rium ds a Magyar Honvddsdg alarendeltjein6l bekdvetkez6
szervezeti v6ltoz6sok miaft ajelen szerzodds alanyai - tovribbri az abban szereplo egy6b

szervezetek - jogut6d szervezetei k6telesek 6s jogosultak a szerz6d6s szerint eljrirni.

17.7. AKbt. 136. !i (1) bekezddse alapjiiur:

Szerz<ido Felek megiillapodnak, hogy a Vrillalkoz6 nem fizethet, illetve sziimolhat el a

szerzrid6s teljesitds6vel risszefiigg6sben olyan kdlts6geket, amelyek a Kbt. 62. $ (1)
bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek nem megfelelti tarsas:lg

tekintetdben meriilnek fel, ds amelyek a nyertes ajrinlattev<i ad6k6teles j6vedelm6nek

cxikkent6s6re alkalmasak;
Szerzodo Felek megiillapodnak tovribbri, hogy a Vdllalkoz6 a szerzodds teljesitdsdnek
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Megrendel6 szAnfua megismerhet6vd
teszi ds a Kbt. 143. g (3) bekezddse szerinti tigyletekr6l a Megrendeltit halad6ktalanul
drtesiti.

17.8. Szerz<ido Felek kijelentik, hogy tudomrlsuk van arr6l, hogy a Megrendel<i jogosult

felmondani a szerzriddst , vagy - a Ptk.-ban foglattak szerint - a szerz6d6st<il el6llhat a

Kbt. 143. $ (l) bekezdds6ben foglalt esetekben is. Tov6bb6 kijelentik, hogy tudomiisuk
van arr6l is, hogy a Megrendelo kdteles felmondani a szerzod6st vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint -- att6l ekillni a Kbt. 143. $ (2)-(3) bekezd6s6ben foglalt esetekben.

17.9. Elad6 semmilyen k6rt6rit6sre nem tart ig6nyt a Magyar Honv6ds6g bels5 struktur6j:inak
esetleges viiltoz6srib6l ad6d6, a szerzcid6s 6rv6nyess6gi ideje alatt a feladat v6grehajtasi
kdriilm6nveinek m6dosul6sa miatt.

,?
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17.10. Mellekletek:

A jelen szerz<id6s elviilaszthatatlan melldklet6t k6pezi:

I . szdmri mell6klet - Miiszaki k6vetelm6ny
2. szimri mell6klet - Term6kkodifikrici6s zi.rad6k

3. szdmrl mell6klet - ,.Felajrinkis HM VGH KMBBI 6tv6telre" formanyomtatvdny
4. szrlmf mell6klet - Megfelel6s6gi lgazol6s
5. sz6mir mell6klet - Atlithat6srigi nyilatkozat

17.11. A jelen szerzod6s egyiitt 6rtelmezend6 a szerz6d6skdt6st megalapoz6 kdzbeszerz6si

dokumentumok mdg akkor is, ha ezen iratok nem keriilnek a szerzod6shez csatoliisra.

17 .12. Jelen szerz6d6s ... szAmozofr oldalt tanalmaz, 6s n6gy (4) qymrissal sz6 szerint

megegyezo p6ldrinyban k6sziilt, melybtil hrfuom (3) pdldri.ny Vev<it, egy (l) p6ldany

Elad6t illeti meg.

17.13. A jelen szerz6d6st a Felek elolvasiis ds 6rtelmez6s utiin, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t irjak ala. A szerz6ddsben szerepl<i felt6teleket Vev6 6s Elad6 ismeri es

elfogadja.

Budapest, 20 I 6

A Vevd rdszirdl: Az Eladd riszdrdl:

N; i;i, 
",""a"'M H Anyagelkit6 Raktrirbriais

parancsnok
ph. ph.
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I . szrfunri mell6klet a . .. . . . ... ...... nyt. sziimir Adrisv6teli szerzod|,shez

MIJSZAKI K6VETELMfNY

MENToMELLEITY ES MENT6GYURU nBszBnzEsE

A Magyar Honv6dsdg reszdre beszerz6sre tervezett ,,Kalaszlrdfavddelmi mfrszaki-
technikai szakanyagok" (ment6gyuni 6s mentrimell6ny) feleljen meg M alibbiakban
megfogalmazott miiszaki k6vetelmdnyeknek:

Ment6eviirff:

- M6rete: Bels<i mdrete: 436 mm
Kiilso m6rete: 750 mm

- Anyaga: kiviil polietildn, beltilr<il poliuretrin hab, amely a felhajt6er<it biztositja.

- Sflya: 2,5-4 kg kdz<itt legyen.

- Szine: narancss6rga,fdnyvisszaveroszalaggal.

- A ment6gyririin krirbe kapaszkod6 kdtdlzettel rendelkezzen (@ min.8 mm, fehdr
szinii)

- Minden ment6gytirii keriilj<in ell6trisra egy min. 8 m hosszri perlon k6td[ (O min. 8

mm, feltsz6 kdt6l)

Fehisz6 kiit6l:

Osszet6tele: polipropitdn/poli6szer mag, polipropil6n kripeny
Szine: fehdr (.piros vagy fekete keresztcsikokkal)
Kis faj sril;t, savakkal. rozsdiisodiissal szemben j6 ellenrilkist, nagy
szakit6szikirds6gri.

Hivatalos ment6 eszkdz, amelyhez a sziiksdges min6sit6 okmriny keriiljdn 6tad $a.

Ment6mel16ny:

- Mentrimelldny 90+ kg mdretri legyen;

- A mentrimell6ny feleljen meg az MSZ EN ISO 12402-4:20061A1:2010 Egydni
lebegtetri eszkdzdk. 4. r6sz: Ment<imelldnyek, 100-as teljesitm6nyszint. Biaonsrigi
kcivetelmdnyek. l. m6dositrls (ISO 12402-4:2006/Amd l:2010) szabvany eloirisainak.

- Teljes 6rt6kri melldny form6jri legyen, rendelkezzen galldnal;

- A felhajt6er<i a mellkasi r6szen 6s a galldmril koncentriil6djon;
- Allithat6 hevederrel legyen ell:ltval

- Mellb6s6g:1 I 3- 145 cm krizdtt :lllithat6 legyen;
LriLbkdzdp heveder rendelkezzen a felcsfsziis ellen;
Szine: narancsserga;
Viztaszit6 t6ltel6kanyag;
min. 100 cm2 f6nyvisszaver6 csik a gall6ron;
Fethajt6er6: min. 165 N legyen;
A mell6nyen k6nnyen eldrhet6 helyen bedpitett sippal rendelkezzen.
A ment6melldny irtlittszo lehegesaett f6lia csomagoliisban keriiljdn leszillitrisr4
amelyen beliil keruljrin elhelyezdsre ment6mell6nyen kiviil, a term6kleiriis, valamint a
hivatalos ment<ieszk<izt tantsit6 okmiiny m6solata.
A ment6mell6nyen beliil keriiljdn feltiintet6sre minimiilisan, a gyitrt6 megnevez6se, a
mell6ny minosit6se, a gyiirtiis 6ve, a melldny m6rete.

A ment<ieszkcizdk raklapra kdszletezve keriiljenek lesz6llitdsra, amelyen te4fOili;;,1,l;--.
feltiintetdsre a menloeszkdz neve. a gydno megnevez6se. a mentoeszk6z minositese. afijfilas
6ve, a mell6nyek esetdn a m6ret eloszl6s; a raklapon tarolt ment6eszktiz mennyisdge. I --i \_i)r,-ti)i i



A beszerz6sre keriilo ment6gydrtt (a hozzA tartoz6 kdt6lzettel) 6s menttimelldny a

szerzriddsben meghatiirozott id6pontra tiirt6n6 leszillitrisa - az MH Anyagell6t6 Raktrirbdaisra

- az Elad6 kdtelessege, amidrt kisz6llit6si dijat nem sz6mithat fel.

A ment<ieszkdztik rendelkezzenek CE megfelel<is6ggel, melynek igazolits{ta nyrijtsa be

az ezt igazol6 okm6ny m6solatet. A CE megfelelosdgi igazol:ist a szerzhdds teljesitdsekor az

eszkdzzel egyiitt kell etadni.

Garanciav6llal{s (jritill6s), garancidlis javit6s tervezett id6tartamdnak megiel6l6se:

A leszillitrist kriveto egy 6ven beliil, a rendeltetdsszerii haszniilat sordn, amennyiben a

ment6gyiiriin (a hozzir tartoz6 k6tdlzeten) 6s mentrimell6nyen gyrirtasi technol6girib6l ad6d6

meghibrisodas kdvetkezik be, akkor az Elado a meghibiisodott term6kek cserdj6t ktiteles

el lenszol giiltatds nelkiil v6grehajtani.

tJzembenntartisi adatszolgrlltatisi z6rad6k teljesit6s6hez sziiks{ees adatok:

Ajanlattev6 vrlllalja, a szerzSdds teljesitdsevel egyid6ben, az AIt a szillitott term6ke
vonatkoz6ar a 8912002.(HK.27) HM utasitis szerinti adatok, dokumentiici6k megadrisrit.

Az eszkdzdkkel egif,tt tz al6bbi okmdnyok kertljenek 6tad6sra (eszk6z6nk6nt):

- A magyarorszigi el<iir6soknak 6s jogszab6lyoknak val6 mbgfelel6s6get igazol6

dokumentum:

- Magyar nyelvri term6kleiras (eszkdztipusonkdnt I pld. elfktronikus formdban,

eszk6zOnkSnt I pld. nyomtatott formriban);

- Hivatalos ment6eszkdz tanrisit6 okmriny;

- CE megfelelos6get igazol6 okmriny.

Atvcteli kdvetelm6nyek:

A min6s6gi riwdteli feladatok szabrilvai

Az Elado csak a szerz6d6snek 6s a miiszaki
megfelel6 term6ket ajanlhat fel min6s6gi iltvetelre.

A teljesit6s a Vevrivel el6zetesen egyezletett id6pontban keriil vdgtehajt6sra. A teljesitds

megkezd6se elott irrisban k6teles 6rtesiteni a Vevot annak tervezett id6pohtj6r6l.

A Magyar Honvddseg resz5re beszerzdsre tervezett ment6gyiininek (a hozza tartoz6

kdt6lzetnek) 6s ment5mell6nynek ki kelt el6gitenie a fentiekbefr felsorolt mfiszaki

k6vetelm6nyeket. 6s rendelkezniiik kell az Etad6 6s/vagy Gyrirt6 6ltal $ellitott 
megfelel6s6gi

nyilatkozattal.

A mentogy1irtn ek (a hozzA tartoz6 kdtdlzetnek) 6s menttimelldnf nek gyriri rljnak kell

lenniiik. A tesiaUtris id<ipontjriban a ment6gyiini (a hozzA tartozo k6te{zet) 6s ment6mell6ny

gyrirtrisi ideje 6ta eltelt ido nem haladhatja meg a 6 h6napot.

Az Elad6 a tervezet min6s6gi 6W6teli feladatok id<ipontja el<itt minlmum 8 nappal ajrimlja

fel a ment6mell6nyeket 6s ment6gyiirriket a HM VGH KMBBI r6sz6re 6tv6telre a,.Felaj6nlas

HM VGH KMBBI 6tv6telre" formanyomtatv6nyon.

Az 6ty6teli feladatokr6l helyszini jegyzok6nyv k6sziil. A helysz(ni jegyzok'nyvbol az

iltv6teli feladatokon r6szt vev<i szervezetek kdpvisekii eredeti pdldany't kapnak. A megfelelore

kdvetelm6nyeknek minden szempontb6l

min<isitett term6kek eset6n. a HM VGH KMBBI kdpviseloje kirillitja a MeefeJg{ffii
Igazokist. A Megfelelosdgi lgazokis a szd.'rnla befogadrisrimak felt6tele- / ':/; ",

/r
\,\.r
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Amennyiben a szerz<id6s a HM VGH KMBBI riltal v6geaeteu vizsgiilatok miatt nem
teljesiilhet a szerzodesben meghatirozott szillitdsi hatiiLridore, abban az esetben a HM VGH
KMBBI ea irasban jelzi az Elado ds a HM Beszerzdsi Hivatal fel6.

Az avercfi feladatokat az MH Logisztikai Kdzpont (a tovribbiakban: MH LK)
kdpvisel6je, a HM VGH KMBBI k6pvisel6j6bril rill6 bizotts6g hajtja v6gre az Eladb
jelenl6t6ben. Az 6tv6reli feladatok az Elad6 telephelydn, vagy a Teljesitds szerinti telephelyen
kertilnek vdgrehaj tiisra.

A term6kek megfele16s6g6nek vizsgilatAt a miiszaki k<ivetelmdnyek el6irrisai alapjrin ketl
vdgrehajtani. A termdkek megfelel6ek, amennyiben a miiszaki kdvetelmdny el6iriisainak
megfeleltek. Nem vehet<i 6t az a termek, amely a mriszaki k6vetelm6nyeknek nem felelt meg.
A nemmegfelel6re mincisitett term6kek eset6n kdvetend6 eljrir6st a minosdgellen6rulst vegzo
bizottsig hat6rozza meg.

Az Eladb t6rit6smentesen biztositsa az iiluni min6s6gbiaositrlsi feladatok elv6gzlsdhez
sziiksdges infrastruktriftit, a HM VGH KMBBI 6s az MH LK kdpvisel6j6nek a vizsg6lat
helyszineire tdrtdn6 bel6p6s6t. Tovribbrl biztositsa a vizsgilathoz sziiksdges azon
m6rrieszkdzdket, kollektiv 6s egy6ni v6d6eszkdzriket, tartozdkokat, felszerel6seket.
tesaberendezdseket 6s egy6b fogy6anyagokat, melyeket a gydrtrisellen6rzds ds vdgellenrirz6sek
soriin a Gydrt6 maga is haszniil, vagy amelyek a mriszaki kdvetelm6nyek ellenorzdsdhez
sziiks6gesek.

A minos6gi iitr'dtel sorrln az Elado t6ritdsmentesen biaositsa a beldpdst, a sziiks6ges
ellen6rzdsi tev6kenysdg megszervezds6t, 6s minden ahhoz sziiks6ges eszkrizt 6s munkaer<it. A
minos6gi etvdtel kdlts6geit az Elad6 viseli.

Az wetel soriin a bizottsiig ellen6rzi a termdk tipusiit, teljess6g6t, 6ps6gdt, gyrirt66i
idejdt, csomagolirs t, az eloin okmanyok megl6tet, az eszkoz alkalmazhat6srigiit, stb., valamint
ellen<irzi a kodifikrici(rs adatszolgiiltatds megl6t6t.

A ment6mell6nyekkel ds ment<igyririikkel egyld.fi az al6bbi dokumentumok keriilnek
iitad6sra:

- Gy6rt6i megfelel<is6gi nyilatkozatok minden t6tel vonatkoz6sdban,

- Termdkkodifik6ci6s adatszolgrlltatris teljesitds6t igazolo lev6l miisolat4

- A magyarorszigi elciirrisoknak 6s jogszabrilyoknak val6 megfelelosdget igazol6
dokumentum,

- Magyar nlelvii term6kleirris (eszkdztipusonk6nt 1 pld. elektronikus formdban,
eszkcizrinkdnt I pld. nyomtatott formrlban),

- Hivatalos ment6eszkdz tanf sit6 okmri'ny,

- CE megfelel<isdget igazol6 okm6ny.

Amennyiben a szrillit6s soriin biiLrmilyen, a term6kek min6s6g6t befolyrisol6 probl6ma
meriilt fel, a Megrendel6 min6s6gbiaosit6si kdpvisel6je fenntartja azon jog6t, hogy
megvizsgillja, 6s sziiks6g eset6n visszautasitsa a termdkeket fiiggetleniil att6l, hogy a
termdkeket minris6gellenrirzdskor miir megvizsgiilta ds megfelel6nek mintisitette.

A HM VGH KMBBI kdpvisel6je dltal vdgrehajtott ellen<irzdsek eredm6nyei nem
mentesitik az Eladot a szerz5d6sben rdgzitett j6telAsi vagy egy6b felel6ss6gei 6s
k6telezetts6gei al6l, beledrtve az Elado iiltal vegzend6 gyrirt6skdzi 6s v6gellen6rz6si
vizsgiilatok vdgrehaj teset is.
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2. szimf melldklet a ............... nyt. szifunt Adrisv6teli szerz6d6shez

HONVf,DELMI MINI SZTf RIUM
BESZERZfSI HIVATAL

TERMEKKODIFIKACIoS ZARADEK

(MINTA)

1) Az Elad6 kdtelezettseget viilal az riltala szdlliton valamennyi termdk

azonositiis6hoz sziikseges adatok teljes kdni szolgriltatrisiira 6s amennyiben m6g nem

rendelkezik a c6gazonositiishoz sziiksdges NATO Kereskedelmi ds Kormitryzati C6g K6ddal,
annak a Nemzeti Kodifikrici6s IrodAt6l t6(6n6 megszerz6s6re, valamint ana, hogy a szerz<id6s

teljesitdse k<izben a c6g jogdlkisriban bekdvetkez<i b6rmely v6ltozas eset6n a
Term6kkodifikrici6s Zlraddkban (tovribbiakban: Ziraddk) foglalt kdtelezetts6gek
jogfolytonosak legyenek.

2) A NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati C6g K6d (NCAGE k6d) a NATO
Kodifik6ci6s Rendszerben a gyafi6k, szillit6k, v6llalkoz6k illetve a kodifikrici6s adatok
forriisainak azonosit6sAt biaosit6 k6d, amelyet a cdg bejegyz6se szeiinti orszlg Nemzeti
Kodifik6ci6s Irodrija ad ki. Az NCAGE K6d kiadasrit a szerzodo cdgnek kell kezdem6nyeznie.
Igenyet a szerz6d6sben megadott el6rhet6sdgeken jelezheti annak aLiirris6t k<ivetoen, a

szerz6d6sben meghatiirozott id6pontig.
Az ig6nyt6 k6r6sdre, az irltala megjelcilt e-mail cimre megktildjiiLlt az Adatbeviteli kdrdoivet a

c6g vezet6si 6s el6rhet6s6gi adatair6l. Valasziiban az igdnylo 1e-mail vagy fax formaj6ban)
megkiildi a kirdltdtt Adatbeviteli k6rd6ivet. A kitdltdtr Adatbeviteli kfrdoiv visszadrkez6se,

majd az abban szerepl6 adatok szimit6gdpes adatbrizisban t6rt6do rdgzit6se utiln a

Kodifikrici6s Iroda kiutalja az NCAGE K6dot 6s en6l tdjdkoztatj a az igdnylot. Az NCAGE
adatok bekeriilnek a NATO k6zponti kodifikrici6s adatbrizisriba.

Az NCAGE K6d kiadrisa egyszeri eljdrds. Az ig6nyl6 a kiadott NCAGE K6dot piaci

tevdkenys6g6ben szabadon felhaszn6lhatja. Egy cdget egy NCAGE K6d azonosit, azonban a

cdg 6n6ll6 bejegyzdssel bir6 lerinyvrillalata(i) is kdteles(ek) megszerezni az NCAGE K6dot,
amennyiben dn6ll6 szerztid6st kdtnek.

3) A Ziraddk vonatkozisiiban adatszolgiiltat6son egy minden l6nyeges
mriszaki rajzok,tulajdonsrigdt, mtiszaki adatait tartalmaz6, annak azonosit6sdhoz

leiriisok 6s/vagy mtiszaki dokumentdci6k dtadrisat illetve a

szabviinyokra tdrt6n<i utaliist kell 6rteni, amelyek alapjrtr az adott

azonosithat6. Az adatszolgitllatiis preferalt form6ja a Microsoft Excel

soriin alkalmazott
egy6rtelmiien

la elektronikus
"/" karaktereket " "form6ban. A file n6v: NCAGE(vagy az Elad6 neve)-

karakterre cserdlve).xls

A Gy6rt6 adatai:

Szerz6dds
szerinti

foly6szim

Szerz6d6s
szerinti

megnevezds

Cikkszim (az a szim
amelyet a gy6rt6

azonositisra haszn6l)

NATO Rakteri
Szim (NSN), ha

ismert

MegSegyz6sl
R6szletes

megnevez6s

'- ii
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Hazai gyitrtds esetdn az adatszolgeltatils rdsz6t k6pezi m6g a jellemz6 technikai adatok
cikkszfunonkdnti bonuisban. Minimum adatok: m6ret, srily, szin, szillithat6srig, funkci6k,
jellemzo mrikdd6si paramdterek.

4) Sziiksdg esetdn a termdkek azonositiisiihoz szolg6ltatand6 adatokat a Nemzeti
Kodifikdci6s Iroda a kdtend6 szerz<idds trirgydban lefol)'tatand6 egyeztetdseken hatfuozza meg.

5) A kiilftildi/nem magyar Elad6 tudomrisul veszi, hogy a jelen Zdraddkban
meghatdrozott birmely term6kazonositeissal kapcsolatos k6rd6sben, ha a bejegyzdse szerinti
orszAg taga a NATO Kodifik6ci6s Rendszert alkalmaz6 orszigok csoportjiinak, akkor az adott
orszig Nemzeti Kodifikrici6s lrodila az illet6kes. Minden miis esetben a Magyar Nemzeti
Kodiftkdci6s hoda az illetdkes. A Magyarorszagon bejegyzett c6gek vonatkozis6ban a
Nemzeti Kodifikrici6s Iroda funkci6it a Honv6delmi Minisadrium Vddelemgazdasiigi Hivatal
illet6kes kodifikricios szervezeti eleme lirtja el. Jelen Zrirad6kban meghatarozott
term6kazonositesi c6hi adatokat az Elad6 az illet6kes Nemzeti Kodifiklci6s Iroda rdszdre
szolgiiLltatja.

6) Az Elad6 a jelen Ziradekban meghatiirozott adatszolg|ltatrisnak az lrltala
alkalmazott alv6llalkoz6k rdsz6r<il tdrtdn6 teljesit6s66rt egyetemlegesen felel.

7) A termekazonositrisi cdlf adatszolg6ltatiisra vonatkoz6 szerz6d6ses jogviszony
hatAlya alatt az Elad<i jogut6d n6lkiili megsziin6se eset6n v6llalj4 hogy az illetekes Nemzeti
Kodifikdci6s Iroda r6sz6re megadja az adatszolgiitatiisban erintett alvdllalkoz6k cdgadatait
olyan m6lysdgben, hogy annak alapj5n t<iliik kcizvetlen szerz6d6ses kapcsolatban a

term6kazonositrisi cdhi adatok beszerezhet<ik legyenek.

8) Abban az esetben, ha az Elad6 megsz[in6se jogut6ddal tdrtdnik, lehetrivd teszi,
hogy az illet6kes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda a jogut6ddal szemben v6ltozatlan tartalommal
drvdnyesiteni tudja a jelen Zitrad€kbut foglalt adatszolgiiltatasi k6telezetts6geket.

9) A hazai bejegyz6sii illetve olyan kiilftldi gyart6k, sz6llit6k, v6llalkoz6k amelyek
cdgbejegyzdse nem valamely NATO Kodifrkrici6s Rendszert alkalmaz6 orszigban tdrtdnt, a
jelen szerzod6sben, a szillitrisi feltdtelek kdzcitt meghatirozott id6rendben, a Magyar Nemzeti
Kodifik6ci6s Iroda rdsz6re teljesiti a term6kazonositiisi c6fti adatszolgdltatdst.

l0)Az Elado vrillalja hogy a jelen szerz<id6s 6rv6nyess6gi ideje alatt a szerz<idds
titrgyitt kfpezo term6kekre vonatkoz6 ds a jelen Zitraddk 2. pontjriban meghatiirozott
tartalommal riltala szolgriltatott adatokban bekcivetkezett bdrmilyen viitozist a m6dositott
adatra vonatkoz6 tartalommal - a sajiit szervezet6n beliil bekdvetkezetl v ltozitst kcivetri 30
naptriri napon beltil - megkiildi az illet6kes Nemzeti Kodifikrici6s Iroda r6szdre.

1l) Amennyiben az Elad6 a jelen szerz<id6s trirgy6t k6pez6 brirmely term6kre
vonatkoz6an a Magyar Nemzeti Kodifikrici6s Iroda r6sz6re miir szolgilltatott a jelen Zfuaddk 2.
pontjriban meghat6rozott termekazonositdsi c6lir adatokat, rigy en6l iriisban drtesiti az
adatszolgiiltatils igdnyldjet, megadva a rendelkezds6re 6116 NSN-I, megieldlve, hogy az
adatokat mikor, milyen szerz<id6shez kapcsol6d6an kiildte meg.

l2) Elad6 hozzirjinul, hogy a jelen szeru0d6s titrgyitt k6pezb termdk(ek)
azonosit6siihoz ds a NATO Kereskedelmi 6s KormiiLnyzati Cdg K6d kiad6srihoz 6ltal
szolgdltatott adatok mils kormiinyzati szervnek, illetve a NATO Kodifikrici6s Rendszer
iitadrlsra keri.ilj enek.
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3. szirnu mell6klet a ...... ......... nyt. sz6mu Ad6svdteli szerz6d6shez

FELAJANLAS HM VGH KMBBI ATVBTTT,NI,

Felk6rem a HM VGH KMBBI-I a ..... sziimf
6s ................ .....tirgyu
szerz5d6sre elk6szitett, az al6bbiakban meghatiirozott, term6k(ek) / szolg6ltatds(ok) ritv6tel6re.

Szerz6d6s t6tel
sorsz6ma

Term6k / szolgriltatris megnevez6se Gydrt6si szrim Mennyisdg

Az itwdtel kdrt id6pontja: 20

A fenti term6kek / szolg6ttatdsok az 6rv6nyes sz6llit6si dokument6ci6, v[lamint a szabviinyok

6s a szerz6d6s kdvetelmdnyeit kiel6gitik 6s min6s6gileg megfelel<iek.

Mell6klet:

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

Ph. ....-.........I....................
(feljogos{tott akii(isa)

Az irtv 6lel e gyeztetett id6pontj a :

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

HMVGHKMBBI

1 ';,,,,u,,r,"."*
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4. szrirnri melldklet a ............... ny.t. szrimri AdA6v6teli szerzoddshez

HM VEDELEMGAZDASAGI HIVATAL
KUTATiS-FEJLESZTESI,

MTN6SEGBTZTOSiTASI fS
BIZTONSAGI BERUHAZASI

IGAZGAT6STIG
I

A HM VGH KMBBI
nlt. szima:

Sz6llit6 (ndv, cim): Szerz6ddssz6m:

Megrendel6s sziirn (ha van):

Szerz6d6s m6dositris sz6ma (ha van):

Megrendel6 (n6v, cim): Elfogadott elt6r6sek 6.s I vagy engedm6nyek n1t. szima:

Teljesitds helye (n6v, cim): A Megfelel6s6gi Igazolds vonatkozik:

rdszteljesit6sre (hdnyadikra): il

(....... ..)

v6gteljesitesre: .

Szerztidds
tdtel sorszima

Termdk/szolgriltat6s megnevezdse Gyii,rtiisi szim Mennyisdg

Szdllit6i megj egyz6sek:

Aw6teli utasitiis/Mriszaki Leirils sziima:

Mell6klet(ek) (ha van(nak)) :

Vizsgiilati iegyz6krin],vek sziirna:
A Sz6llit6 Megfelel6s6gi Nyilatkozata:

Kijelentjtk, hory fentiekben feltiintetett 6s elfogadott elt6r6sekt6l / engedm6nyektdl
eltekintve,

a FELSoRoLT TERMEKEK/szoLGAlrarAsox UTGFELf,LNEK a szerz6d6s ktivetelm6nyeinek
A Szillit6 kdpvisel6jdnek neve, beoszt6sa: Datum: A Szallit6 kdpviseltijdnek al6irAsa:

PH

AHMVGHKMBBI.
kepviseloj6nek .

Fax sziml:

E-mail: nqaa@hm.gov.hu

HMVGHKMBBI::. :':.

kdpviseldjelek al6ir6sa:- ,,,, ' l'

/Gl{-
D6hrmi
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NYILATKOZAT

a nemzeti varyonr6l sz6l6 20ll.6vi CXCVI. tiirv6ny itl6that6 szervezet fogalm{ra
vonatkozri felt6teleknek va16 megfelel6s6grdl

Alulirott , mint a(z)
(sz6khely: c6gbejegyzdsre/al6irasra jogosult
k6pviseloje, jelen okirat aliiiriisiival, ezennel biintet6jogi feleloss6gem tudat6ban

nyilatkozom

arr6l, hogy a(z) (teljes ndv) ..................
sz6l6 2011.6vi CXCVI. tdrv6ny 3.6 ( I ) bekezd6s6nek
szervezetnek minosiil, egyidejiileg M azt alflthmasno
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

I nemzeti vagyonr6l
1. pontJars alapjdn 6tlethat6

dokurtentumok miisolat:it

................t..,.....,.
c6gj egyzdsfe/akiiriisra.iogosult

18 3. E 1l; r torveny alkalmazii$dban
'1. dlldthat, szenezet:
a)r az Allam- a ktiltsdgvetdsi sze . a kdztestiilel a helyi iinkormen)zat a nemzetisdgi ainkormanlzat- a lfusulds, az egyhazi

jogi szcmdly. az ol)an gazdalkod6 szervezet. amellben az allam ragl a helfi <inkormiin)'zat kiiliirl-kulon vagy egtrin lo0o/eos
rdszeseddssel rendelkezik. a nemzetkozi szen€z€1. a kullitldi allarn. a kiilfuldi hel)'hatosiig. a killttldi allami vag)' hel)'hat6sigi
szerv ds az Eur6pai Gazdavigi Tirsdgr6l sz6ld meg6llapodrisban r6szes allam szabalyozott piacara bevezetett.)illdnosan
mikddd rdszvdn),t{tsasdg.

b) az olyan belftildi vagy kiillbldi jogi szemdly vagy jogi szemilyisdggel ncm rendelkezd gazddlkodd szervezet. amely
megfelel a k0ve1kez6 feltdtclcknek:

balJ tulajdonosi szerkezete. a pdnzflosls ds a te.rorizmus finanszirozisa megel6zdsdr6l o megakadrilyozisrir6l szdld
tdndn) szerint meghadrozott tdn)'leges tulajdonosa megismerhet6.

bb1 az Euriryai Unio tagellam6ban. az Europai Gazdaaigi Tdrsdgr6l sz6l6 megellapodiisban rcszes illamban. a Cazdasdgi

Egyunmiikdddsi ds Fejlesaisi Szervezet tagAllamiiban vagy ollan illamban rendelkezif addillet6sdggel, amellvel

Magyarorszegnak a keft6s ad6ztatits elkerulis€r6l sz6l6 egyezm6nye van, I '"
Dcl ncm min6siil a titsasegi ad6.6l 6s az osztaldkad6.dl sz6l6 t6ndny szerint meghatarozott ellen6rzdtt killftildi tArsaeignak
bd1 a gazdirlkod,6 szervezetben kdzvetlenul vag! kii^etetten tdbb mint 25olo-os tulajdonnrrl befolyAssal vag] szavazati

joggal bir6 jogi szemdll. jogi szemdllisdggel nem rendelkez6 gazddlkodd szenezet tekinleEben 
^bd). 

bb) es bc) alpont
szerinti feltdtelek fennellnak:

c../ az a civil szervezet is a vizitersulat. amel) megfelel a kdvetkcz6 feltdteleknek:
cal vezet6 tisztsdgvisel6i megismerhet6k.
cD) a civil szervezet ds a vizitiirsulat. valamint ezek vezetd tisztsdgvisel6i nem etl6that6 sz(rvezetben nem

250eot meghalado rdszeseddssel.

ccl szdkhel)e az E]ur'pai Uni6 tag6llamaban. az Eur6pai Gazdas6gi Tdrsdgr6l sz6lo megellapodaLsban

Gazdasagi Eg)uftmiikttdesi ds Fejlesztdsi Szenezet tag6llamiban vag) ollan dllamban van. amell;"el
kell6s adoxalas elkeriilescrol s/olo eElezmdnle ran:

ellamban. a

,,i \,;

a

)v

a

3u

5. szrirnri mell6klet a nyt. sziLrnf Adrisvdteli szerz6ddshez



Az dtl6that6sdgi nyilatkozathoz csatolandri adatok, vary azokat al timaszt6
dokumentumok az illamhiztartdsr6l sz6l6 201l. 6vi CXCV. t6rv6ny 54/A. $-ban

meghatdrozottak alapj6n

A nemzeti vagtonr1l szdl6 201 l. dvi CXCVL tdrviny 3. $ (l) bekezddsinek l. ponr b) alpontio
szerinti

magvar sazddlkod.i szemezelek esetdben

Alulirott, (nev) mint a (c6gndv)

rip,i*io:.,yii;;k";;;, h";; ; r,f,'#i."iil1,'.;i;,;;,;,' ;ry;; o.i#?Tllr,'3il;j[:
szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 gazddlkod6 szervezet, amely megfelel a
kdvetkez6 egy ttes felt6teleknek:

a) tulajdonosi szerkezete. a p6nzmos6s ds a terrorizmus fiianszirozAsa megeloz6sdr6l ds

megakadrilyozas6r6l sz6l6 tdrvdny szerint meghalirozott tdnyleges tulajdonosa

megismerheto. amelvrol az 1. oontban nvilatkozom, 6s

b) ad6illet6s6ge . . .........ors26gb an [orsuig megnevezdse] taliihat6re, amely

[a megfelelf aldh rtzan&i],
o az Eur6pai Uni6 tag6llama-
. az Eur6pai Gazdasiryi T6rs6grol sz6l6 megiillapodiisban rdszes iillama,

o a Gazdasiryi Egyiittmiikdd6si 6s Fejlesa6si Szervezet tag6llama,

. olyan 6l1am. amellyet Magyarorsz6gnak a kett6s adi:ztatis elkertilds6r6l sz6l6

egyezm6nye van, 6s

c) nem min6stil tarsas6gi ad6r6l 6s az osaal6kad6rol sz6l6 1996. dvi LXXXI. tdrv6ny 4. $

1 l. pontja szerinti ellenorzdtt kiilfttldi tarsasiignak, 6s

d) az rlltalam k6pvisett szervezetben k6zvetleniil vagy kdzvetetten tdbb mint 25%-os

tulajdonnal, befolyiissat vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel

nem rendelkez6 gazdrltkod6 szerYezel" tekintetdben az a), b) 6s c) alpont szerinti

feltdtelek fenn6llnak.

l. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonosrril

Az itltalam kdpviselt szervezetnek a p6nzmosds 6s a terrorizmus finansziroZiisa megel6zds6r6l

6s megakadrilyo zilsirol sz6lo 2007.6vi CXXXU. tdrv6ny 3. $ r) ponda alapjin a kdvetkezo

term6szetes szemdly(ek) a tdnyleges tulajdonosa(i):

P. H.

cd g e gy zdsr e / al iririisra j o gosu I t

re Amennyiben Aj6nlattev<inek Magyarorszigon taliilhat6 az adoilletrisdge. rigy az kertiljon
amennyiben mds orszigban, lgy dnelem szeriien az az orsztlg kertilj0n megad6sra.

Kelt:

Sorsz6m Tdnyleges tulajdonos Sziiletdsi hely 6s id5 Anyja neve R6szesed6s

m6rt6ke %-ban
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3. sz. mell6klet a621-2412016 nyt. szfunt Kieg6szito Kdzbeszerzdsi Dokumentumhoz

NYILATKOZATMINTAK

1. sz. minta

Az erys6ges eur6pai kdzbeszerz6si dokumentum formanyomtatvdn-va

I. r6sz: A kiizbeszerz6si eljdrfsra 6s az ajSnlatk6r6 szen're vagy a kiizszolgriltatri
aj6nlatk6r6re vonatkoz6 informicirik

Olyan kdzbeszerz6si eljrinisokn6l, amelyekben az eljiritst megindit6 felh{vrist az Eur6pai Uni6
Hivatalos Lapjdban tett6k kiizz6, az I. rdszben el6irt inform6ci6 autornatikusan beolvasisra
keriil,

lapjdban k6zz6tettktizbeszerz6si dokumgntum kitdlt6sdhez. Az Eur6pai Uni6
vonatkoz6 hirdetmdny2 I hivatkoziisi adatai :

A Hivatalos Lap S sorozatiinak szirna t I, datum
a hirdetm6n-v szdma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ yS t ]t1t l-t l

I, t I oldal,
IililUt1tl

Amennyiben nincs el<iirva hirdetmdny k6zz6tetele az Eur6pai Uni6 Lapjdban, kdrjiik,
hogy adjon meg egydb olyan informdci6t, amely lehetove teszi a
egy6rtelmii azonositdsrit (pl. nemzeti szimii kozzetetel hivatkoziisi adata):

etj rirris

A KOzBESZEMESI EL.TARAsRA voNATKozo rNFoR[,lAcroK

Az L rdszbet el<iirt informrici6 automatikusan megielenik,

kitdltenie.

A beszerz6 azonositisa22

Ndv:

Mell ik beszerz6st 6rinti?

A kcizbeszerzds megnevez6se vagl' riivid
isnrertettisel-i:

Vilasz:

HM Beszerzesi Hivatal

Vflasz:

A lvlagJ'ar Honr'6ds6g k:uasztrofav6delernnte I

iisszeftiggo beavatkozdsi k6pessdg6nek
fej lesztdse mtiszaki technikai eszkdzdk

:u;\ Erurrtrsas szeneTelr cg\\cger az clektronrkur LSPD-sTolgaltrt[\l drtnrentcsen bt,crrirtat rz qinl{rlcrr.i szencL. a k6z'/olgrllato
aJanlalkcrdk. a gazdatagr szcrell(;k- ar cleklroniLu\ srolgiiltat6l cs rnar crdel,ell felek r.ndelkczesire

hirdetm{nt_.
K6^7olgfltat6 aiinlatk6r6k r!s,,tre ar eljarirt r)cgrndito felhi\ti\lcnl rllalmJ7oll lddszrkos el6zele\ lA.ja

hrrd.tmrnl- \ag) a \lin6slt6si rcndver mcgl6t6r('tl \2616 hirdrtm6n\
rr .\ ronatkr.'zi, hirdetmin) I s1i*i\7Anrl I I ponrtabol iitmasolandlr inlarmacid KiiziX l(i1bcsrerzis eserin
rfvl\c\ o besTerzo nc\ ct
zr l.iisd r \ (,n xlt oz(i h irdetnrcn] ll Ll es L l.l ponltat

L\.
1,,-:. \
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Az aj:inlatkero szer\' \'zls\ a kcizszolgiiltat6
aj6nlatk6ro 6llal az akt hoz rendelt hivatkoziisi
sz6rr (adott esetben)2 

r:

beszerz6se - KEHOP I .6.0

167002t16-10t36)

Az egyseges eur6pai kdzbeszerzdsi dokumentum minden sz*aszAban az <isszes egydb

informiici6t a sazdasiigi szerepl5nek kell kitdltenie.

Il. r6sz: A gazdasigi szerepltire vonatkozri informici6k

A: A GAZDASAGI SZEREPL6RE VONATKOZO INFORMACIOK

Azonositis:

N6v:

A gazdas6gi szerepl6 rddett mrihely. szociiilis [ ] Igen
viillalkoz6s2s vag) ve([ett munkahell'-teremtesi
programok keret6ben fogja teljesiteni a
szerzoddst?
Ha igen,

mi a lbgl'atdkossriggal 6ki r-ag1' hiitr6ny os t .l
helvzetti munkar iil lal(rk sziizalekos ariinva?

[]Nem

rr L.rsrl a ronatkozc, hird!'rnrtn) ll I I pt)nllir
I KerJ0k. rsmilcll( nreg a Ialc\rlatlarld JTem(tl!clrc \,)ralkoTo rnlbmrrcr(rt ahin)s/or r.ajL\cses
16 Ln\d a Lliz.'rBrB 2001 nrilu\ 6-i riiinl;ir,r a nrllrr. Lr! es LaTap\. laltortisol n)cgh liro/aiari'l (HL L l:l . 1001 5.10.. 16 o ) I-z iV
informii.]6 csali sratiszlikai crlhol lzukseees
|\liliror dllalkozis: ollaD \ allilllr'7ili. amel\' l0-n6l k$csrbb ldt fofllalkozfrt, cs amellnck c\ Er forgalma 6vvag) e!es mcrlcgliiiss^So nem
hrladir mce a 2 milli6 eu16r.

hAlxdjr mee a l0 millid enr6t / ..\""' " ., ,' --
hitz6prillello/i\: olrrn \:illalk/6r. rmell ncm miLrF dr ncn li\rfllrltozi\. i\ arncl! :50-nfl ktrtsehb tot foslelkortat. y4ral\I(k ,, '.
6rcsforBalmrnrmhrladjsmrsr/50milli6(un'rt.plr.rgl.trt\mdrlcpfiraisszegenemhalrdjrmtga{Jmilliocurdt /-_ ,..

:- la.,l rr,zcrz,de.r,il .zol,, hrr,lun)(n\ Ill I i I nltal i _ I)t IrB  llL,, io cL'lta a firg] o rL't oss irggirl elo \ aer) hilrilll!(^ hcl\/ctu sTenrcl!ek r,/dcirilis cs s,,almLi b.illcszkedcs!'

314 ,2.
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:
-:

Uni6s ad6sziiLm (HEA-azonosito sziim), adott
esetben:

Ha nincs uni6s adoszarn (HEA-azonosit6
szrim). kerjtik eg-vdb nemzeti azonosit6 sziim

feltiintet6set. ado esetben, ha sziiksdges-

Postai cim:

Kapcsolattart6 szemil y vagy szemelyek2s :

l'elefon:

E-mail cim:

Intemetcim (adott escl bc n)'.

Altal6nos informdcio:

A gazdasdgi szereplo nriklo-. kis- r'ag1

kozepv6llalkoziis/n?

Csak ha a kiizbeszerz6s fenntartott2T:

Vrllasz:

tl
tl

tl

t..l
t......1

t......1

t.. . ..1

I. ....1

V6lasz:

[ ] Igen [] NeIrt

.t-, 
,tt tt i t



Ha sztikseges. kdrjiik. adja meg. [rog1. az

e ntett munkaviillal6k a fbgvatdkossdggal 6lo
vagy hiitrdnyos hell'zet( munkavdllal6k rnely
kat e grSri rij riba vagv kateg6riiiiba tartoznak.

Adott esetben, a gazdasiigi szereplo szerepel-e
az elismert (minositen) gazdasiigi szerepl<ik
hivatalos jegyzdk6ben. vagl. rendelkezik-e
azzal eg1'en6rtclkii isazolassal (pl. nemzeti
(elo)minositdsi rendszer keret6ben)?

Ha igen:

K6rjiilc vdlaszolja meg e szakasz tovibbi
rriszeit, e r6sz B. szakaszdt 6s amenn.l'iben
relevdns, e r6sz C. szakaszit, adott esetben
tiiltse ki rzY. r6szt, valamint
mindenk6ppen ttiltse ki 6s irja ali a VI.
r6szt.

., Kddiik. adott esetben ad.ja meg a jeg,vz€k

vagy az igazolas nevdt ds a vonatkoz6
n1- iIviintartiisi vag;- igazolasi sz6mo1:

b) Ha a t'elv6telr<il sz616 igazoliis vag1,

tantsiw*6ny elektronikusan eldrheto, kdriiik.
ttintcsse fel:

ci Kdrjtik, ttintesse f'el a ref'erencidkat,
amelleken a 1'eh'6tel vagl a tanrlsitas alapul.
es adott esetben a hiratalos iegrzekbcn elen

.-,-1.f,
mrnosrtest- :

d/ A felvdtel vagv a lanrisitds az dsszes eloirt
kivrilasZdsi szempontra kiterjed?

Ha nem:

Ezen kiviil k6rjiik, hogy KIZ,,LROLAG
akkor tiiltse ki a hi6ny'zri informicirit a IV.
r6sz A., 8., C. vagr D. szakaszdban az
esett6l fiigg6en,

hu o vonalAozri hirdelmdnl' vog,
kdzb esze rzds i tlo k u me n t unto k ezl e I 6irj dk :

c/ A gazdas6gi szereplo 1ud-e igazoList adni a

tiirsadalombiztosit6si jrirul6kok 6s ad6k
rnegfizetdsdrril. vagy meg tudja-e adni azt az

iulirrmiiciot. amell lehetor e teszi az

ajrinlatk6ro szerv vagy a kdzszolgiiltat6
aj6nlatkdr<i sz:inr6ra. ho91" k6zvetlentil
besz.erezze azt bArmely tagorsziig dij mentesen

r'! \ hn arkoziisok cr a rnrnosites. ha \ a,) ihcn. a tanirsira\on szerapelnrk

3t5

t...1

[]lgen []Nen

[ ] Nem alkalmazhat6

u) [......)

b/ (intemetcirn. a kibocsi]tO hat6s6g vag-"-

testiilet. a dokumentAci6 $ontos hivatkoz6si
adatai):

t .lt. tt
(i [......]

c/t [ ] tgen [ ] i,I.,,

z/ [ ] Igen []Nem

-.--....
z:..i'''" "'''-,,)\,/ ,.\

/:! -1. 
',l: ":\

l: ,){-r;,;i ii\a .l
t,

'!t ',.,,,,,, u'"-,/ |
t4-

fin-,,1



hozziiferheto nemzeti adatbazis6b6l'l

[[a a vonatkoz6 intbnniici6 elektronikusan
el6rhet6. k6rjiik. adja meg a krjr etkezo
informiici6kat:

t ll lt ll l
R6szv6tel formija: Y6lasz:

A gazdasagi szereplo miisokkal err\ ilfl \ esz r r ,.. .-
rdszt a kcizbeszerzesi ctlarasuan is-r 

u !'[ ilJz 
[ ] tgen [] Nem

Ha igen, k6rjtik, biaositsa. hogy a ttibbi erintett kiiltin egysdges eur6pai kdzbeszerzdsi

dokumentum formanyomtatv iiny nyijtson be.

Ha igen:

a/ Kdrjiik. adja meg a gazdas6gi szerepl<i a): [......]
csoportban betdltdtt szerepdt (r ezetci.

specitikus leladatokdn f'elelos. ....):

67 K6rj iik adja meg. rnely' gazdasagi szereplok bl: L.... l
a kdzbeszerzdsi et-irirdsban egltltt reszt vevo

csoport tagjai:

c/ Adotl esctbeu a rdszt vevo csopon neve: c)t [. . ..)

R6szek V6lasz:

Adott esetben annak a resznek (azoknak a t 1

rdszeknek) a t'eltiintet6se, amelyekre a

giudasiigi szereplci piily;izni kiviin:

B: A GAZDASAGI SZERI]PL6 KEPVISEL6IRI'] VONAI'KOZO INT'ORMACIOK

Adott esetben adja meg azon szemdlyek nevdt ds cimit, akik a jelen ktizbeszerzdsi eljdrdsban

.j ogosultak kipviselni a gazdasdgi szerepl6t ;

(intcrnetcim. a kibocs6t6 hat6siig vag-v- testiilet.
a dokumentrici<i pontos hivatkoziisi adatai):

K6pviselet, ha van:

Teljes ndv:
a sziilet6si ido 6s hely, ha sziiksdges:

Beosztiis/milyen minosdgben jiir el:

Postai cim:

Telefon:

E-rnail cfm:

Amennyiben sztiks6ges. reszletezze a

kepviseletre vonatkoz6 inibmriici6kat (a
kdpviselet formrija. k6re. c6lja stb.):

Ig6nJ'bev6tel:

Az. aLitbbi IV. r6szben faltirrtetett kiviilasztasi

Vilasz:

[.. ..]:
t....1
t...1
t.. ..1

t.l
t.l
t..l

C: MAS SZERVEZETEK KAPACITASAINAK ICENYBEVETELERE VONATKOZO
INFORMACIOK

V:ilasz:

[ ]lgen

r0 \ereretcscn 
"g1 

c..,p(]rt- lolLorcrunr- k(rzi)r \rllalkozas \ilgt ha:onli risTelcnl.
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kitdriumoknak 6s (adott esetben) az aklbbi V.
reszben feltiintetett kritdriumoknak ds

szabdl.voknak val6 megfelel6s sordn a

gazdasrigi szerepl6 ig6nybe veszi-e m6s

szervezetek kapacitasait?

Amennyiben igen, minden egyes erintett szen'ezelre vonatkoz6an kiildn egys6ges eur6pai

kdzbe5zerz6si dokumentumban adja meg az e r6sz A. 6s B' szakaszr{baa, valamint a III.
r6szber meghatrirozott inform6ci6kat, megfelel6en kitdltve 6s az 6rinteft izervezetek 6ltal
al6iwa.
Felhivjuk a figyelmel, hogy ennek magdban kell foglalnia azokat a szakembereket vagy

. mriszaki szerve2eteket, akik/amelyek nem tartoznak ktizvetleniil a. gazdasagi szerepl6

vrfllalkdzisahoz, kiildn<isen zi min6sdg-ellen6rz6s felel6seit,

ininyul6 kdzbeszerzdsi szerz6d6s eseteben azon szakembereket vagy

akiket/amelyeket a gazdas gi szerepl6 a beruhrizSs kivitelez6#hez i
'Amennyiben a gazdasigi szerepl6 riltal igdnybe vett meghatrirozott
felevrins, minden egy'es szervez€tre vonatkoz6an adja meg a IV. 6s az V.
inforin6ci6kat isir .

meghatiirozott.

D: Inform6ci6k azoktol az alvdllalkoz6kr6l. akiknek kapacitdsait a gaz(asdgi szereplo nem
r eszi igenvbe

r(Ezt a szakaszt csak akkor kell kit6lteni; ha az ajdnlatk6r6 szerv

. ajinlatk6rS kifejezetten el6irja ut az informici6t.)

tekintetdben ez

Alv6llalkozds:

Szand6kozik-e a gazdasig\ szerepl6 a

szerz<idds b5rmely rdszdt alviillalkoziisba adni
harmadik fdlnek?

Vrilasz:

[ ]lgen

Ha igen, 6s amennyiben fsmert, k6rj tlk,
sorolja fel a javasolt alviilfalkoz6kat:

t. l

informici6t az e szakaszban l6vd informici6n kfvfil, akkor

rr Pl. a mrndscg.ellel6lz;shen rfrlt !cvo miiszali sartczetek esetaben. ]V r[sz C. szakasz- 3. pont.

3t7

alvdllalkozii kates6riira) n6zve.



lll. r('sz: Kizrlrdsi okok

A: BUNTEToE I.JARASBA\ HOZ,O'| 
'T iT'PLPT EXTE I I'APCSOI-ATOS OKOK

A 20l4l24lEu irrinyelv 57. cikk6nek (l ) bekezd6se a ktivetkez<i kizir6si okokat hatirozza meg:

1 . Brinszen ezetben val6 rdszv6tel32l

2. Komrpci63r:
3. Csal6sra;

4. Terrorista biincselekmdny vagy terrorista csoporthoz kapcsol6d6 biincselekmdnyl5:
5. P6nzmosiis vagy terrorizmus fi nansziroz6sal6i

6. Gyermekmunka 6s az embe rkereskedelem mris form6i37

Az irdnyelv 57. cikke (1) bekezd6s6ben
foglall okokat vegrehajt6 nemzeti
renddkezesek szerinti b0ntet6eljirdsban
hozott it6letekkel kapcsolatos okok:

Joger6sen elit6lt6k-e a gazdasigi szerepl6t
vagy a gazdxAgi szerepl6 igazgaIi, vezet6
vagy felUgyelo testiilet6nek tagjrlt. illetve az e

testiiletek k6pviselet&e, az azokban valo
ddnt6shozatalra vagy azok kontrollj dra

vonalkoz6 jogkdrrel rendelkez6 tagi6t a fent
felsorolt okok valamelyikedrt olyan itdletben,
amelyet nem tdbb, mint dt 6wel ezeltitt
hoztak" vagy amel-vben a kdzvetleniil
meghatrirozott kizitris id(ilatlafira tov6bbra is

alkalmazand6?

Amennyiben igen, kdrjiik,re adja meg a
kdvetkez<i informrici6kat :

a) Eliteles dritum4 adja meg, hogy az 1-6.
pontok kdziil melyik erintett, valamint az

itdlet okit (okaiQ.

b) Hatbrozz" meg az elitelt szemdlydt [ ];
c,) Amennyiben az it6lea kdzvetleniil
megillapitja:

cikleben meghata(,zortal szcriIr
r3 Ktrjii|. sruls0g sTerint ismcrclic
'e KarJiit- s/uls!'g 'zcrint 

i\nlctclic

Vdlasz:

[ ] Igen []Nem

Ha a vonatkoz6 inform6ci6 elektronikusan
eldrhetri, kdrjiik, adja meg a ktivetkez6
inform6ciokat: (intemetcim, a kibocsit6 hat6s6g

vagy testiilet, a dokumentiici6 pontos
hivatkozrisi adatai):

t.. ..tt. . lt lt . .l'8

a/ D6tum: [ ],
Pont(ok): [ ],
Ok(ok): [ ]

b) t.....1
c) A kizArisi id6szak hossza [......] 6s az 6rintett
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkoz6 informrlci6 elektronikusan
eldrhet6, k6rjiik, adja meg a kdvetkez6

'r A s./ervc,,rtt bur)6ris ellcni l.i./drlernril srilo. l00li olliber 1,1-,20081811/lll liniicsr Lcrethatirozar tlll. I 100.- 2008. l l . l l . {1 ,)ll
cilkeben meghaliLrorort tzenn:
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2o03lj6li/lU Lcrcthatdrozatirr l Hl l. l9l 200-1 7ll.j1 o)l c rkl*c ( I ) hcle/dcichcn nr!'Bh eldrrr,,ott aL \,,ljn n t I-z r ki,fi;rari ol rnagaharl

rr A1Eur6par Kdrds\cgek panziig], ardclclrcL redeL crdl s/Old cgle.,nren] I cilLcanclnrabcn(Hl.C116.. 1995 II27,,13.ol
ri A tenorizmus clleni k[zdelem r i)l s,/o 16. ]002.jtnrus l,L 20(r1j.175./lB ranac\ikercthataiozrL (llL L 161 .10026.1.: l. o.) l. ar -l rrlLebfl
nreshatilrozoual s7eflnt Ez a lrzilra\r ok mcgaban lbglaltil a/ ellllrtett kerelhatiuo/rl -l cikke szcrinli. biinciclclminlre !alo lllhutlri\t.
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informdci6kat: (intemetcirn, a kibocsrit6 hat6srig
vagy testiilet, a dokumentiici6 pontos
hivatkozdsi adatai):

t.. lt tt. lt. lo
[]Nemit6letek eseten ho zott-e a gazdasfugi szerepl6 [ ] Igen

olyan intdzkeddseket, amelyek a relevins
kizinisi okok ellen6re igazoljrik
megbizhat6s6gritar (6ntisztr2is)?

Amennyiben igen, k6rjiik, ismertesse ezeket [.-....]
az intezkeddseketa2:

B: ADOFIZETESI VAGY A TARSADALOMBIZTOSiTASI JARULEK FIZETESFRI]
VONATKOZO KOTELEZETTSEG MEGSZEGESEVEL KAPCSdIA'TOS OTOT

Ad6varytdrsadalombiztositdsij{rul6k Vilasz:
fizet6se:

Teljesitette-e a gazdasrigi szerepki dsszes [ ] Igen
kiitelezettseg6t az ad6k 6s

tirsadalombiztositdsi j6rul6kok
megfizet6se tekintet5ben. mind a szekhelye
szerinti orszrigban, mind pedig az ajrinlatkdni

, szerv vagy a kdzszolg6ltat6 ajrinlatkdr6
tagrillamdban, ha ez elt€l a szekhely szerinti
onzigt6l?

Ha nem, akkor k6rjiik, adja meg a kdvetkez6
informdci6kat:

Q Eintett orsz gvagy tagallam

il Mi az 6rinten dsszeg?

ci A kdtelezetts6gszegds megiillapit6sanak
m6dja:

1) Bir6srigi vagy kdzigazgauisi hatdrozat:

- Ez ahatirozal joger6s 6s vegrehajthat6?

- Kerjiik, adja meg az it6let vagy a

hatdrozat diitumat.

- it6let eset6n, amennyiben err6l
kOzvetleniil rendelkezik, a kizirAsi
id<itartam hossza:

2) Egy6b mr6d? K6rjiik, rdszletezze'.

d) Teljesitette-e a gazdasiryi szerepl6
kdtelezetts6geit oly m6don, hogy az esed6kes

a) 1......1

b) t......1

cl) [\Isen
[ ] Igen

t....,.I

t.l

c2) llleen
d) lltgen

[]Nem
[] Nem

t......1

)[]Igen
[ ] Igen

[ ] Nem

[]Nem :

[]Nem
[ ] Nem

)[]Igen
[ ] Igen

[ ] Nem

[] Nem

{' Kcrluk. szukseg lzcrint irnatcljeI'A2rr|{j2.l,tt rnin)el! 57 ciLlc (61btkezdeJcr rosrehajto nemzcti rcnd.lL.lesekliel bsszhungban.0 Az rlk(lvelett binc5clctnrcn! tellegat lig\clcmh('\'!i\c lcglslcfl- rsmitelt- rzisTtcmatikus) a nraglarvarnal
rntezLcdLtsck nregtcleldscgct

/_it:
,,ir,,o,n,Li.rr
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ad6kai, trirsadalombiaositrlsi jaruldkokat 6s

az esetleges kamatokat ds birsdgokat
megfizette, vagy ezek megfizetesdre
kcitelezettsdget v6l lalt?

Ha az adbk vagy tirsadalombiztositisi
j rirul6kok befi zetesere vonatkoz6
dokumentiici6 elektronikusan elerhet6,
kediilq adja meg a kdvetkezti informici6kat:

Esetleges fiz*t6sk6ptelens69,
6sszef6rhetetlens6g vary szakmai
kdteless6gszeg6s

A gazlasflgi szerepl6 tudomisa szerint
megszegte-e kdtelezettsdgeit a

kiirnyezetv6delmi, a szoci6lis 6s a

munkajog ter6n{s?

lintemetcim. a kibocsdt6 hat6sig vagy testiilet. a

dokumenuici6 pontos hivatkozdsi adatai;:al

t...lt .1t.....1

Ha igen, kdrjiik.
reszletezze:

t......1

Ha igen, kdrjiik,
rEszletezze:.

t......I

C: FIZETESKEPTELENSEGGEL. OSSZEFERHETETLENSEGGEL VAGY SZAKN,IAI
KOTELESSEGSZEG},,SSEL I(APCSOLATOS OKOK44

Felhivjuk a firyelmet, hory e kdzbeszerz6s alkalmaz6sdban lehets6ges, hogy a kiivetkez6
kizdnlsi okok valamelyik6t a nemzeti jog, a vonatkozr6 hirdetm6ny vagt a kSzbeszerz6si

dokumentumok potrtosabban meghatdrozzik Iry p6ldrlul a nemzeti jog rendelkezhet riry,
hogr a ,srilyos szakmai k6teless6gszeg6s" fogalma t6bb kiiliinb0z6 magatartisformit
takarbat.

V6lasz:

[ ] Igen [] Nem

Ifa igen, hozott-e a gazdarlirgi szerepl6 olyan
int6zked6seket, amelyek e kiz-i.nisi okok ellendre
igazolj& megbizhat6sagrit (Ontisadaris)?

[ ] Igen []Nem

Amennyiben igen, k6rjiik, ismertesse ezeket az

int6zkeddseket:

t......I
A gazdasigi szereplci a kdvetkez<i helyzetek [ ] Igen [ ] Nem
biirmelyik6ben van-e:
c.) Csddeljrir6s, vagy
b7 Fizet6sk6ptelens6gi eljrlrds vagy
felszi.mol6si eljrinis alatt 6ll, vagy
c/ Hitelez6kkel cs6deryezs6get kiitStt, vagy

d) A nemzeli tdrv6nyek 6s rendeletek szerinti
hasonl6 eljdnis kdvetkeadben birmely
hasonl6 helyzetbe, ,-*, ,rugy
e) Va$/on6t felszirnol6 vagy bir6silg kezeli,
Yagy

fl Uzleti tevdkenys6gdt felftiggeszt ette?

1' Kiat/ s: l^;ss:t:tDtt t\Dtitel,e.
u L,i.\,lu 2011 :1 LL ,.on:cb i: clt;ttrA tJl beke:dasit..It.j:,cs:d,:d'alAoh,lo.i|ib!'t4,'enEPliio9bln.ul'onu|Ao;tjhirddm.'i'bcnl-ugl-uAl.be\?EisitloAnnenun|ddn'u4,,l
:0t!21 Et irdnlpty 18. iLAe t-'t belc:dl\lbctt hiodo.ofloA s.ctirrt 

I ; 
r,(riljs 

.._

s l,Isd a nemzctijogol, ! ronrrkozd hirdcrm6nlr \agt a klizhrsrez6si dolumcnlumoket. I n

ll, \,a.
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Ha igen:
Kerjiik, r6szletezze:

Kerjiik, ismertesse az okokat, amelyek miatt
m6gis kdpes lesz az alkalmazando nemzeti
szab6lyokat 6s tizletfolytonossigi
intdzked6seket figyelembe veve a szerz6dis
teljesitdsereaT.

Ha a vonatkoz6 informrici6 elektronikusan
eldrhet6. kdrjiik, adja meg a k6vetkez6
informici6kat:

Elkdvetett-e a gazdas6gi szerepl6 srilyos
szakmai kiiteless6gszeg6stat?

Ha igen. k6rjiik, r6szletezze:

K6tdtt-e a gazdasdgi szerepl6 a yerseny
totzit{sit c6lzri megf llapodist mris
gazdasfigi szerepl 6kkel?

Ha igen. k6{iik, r6szletezze:

Van-e tudomilsa a gazdasdgi szerepl6nek
brirmilyen dsszef6rhetetlens6gr6l{e a

kdzbeszerz6si elj6nisban val6 rdszvdteletxil
lakad6an?

Ha igen. k6rjtik, r6szletezze:

Nyrijtott-e a gazdasdgi szerepl6 vary
valamely hozz i kapcsol6d6 v6llalkozis
tanicsad{st az ajrinlatk6r6 szervnek vagy a
kdzszolgiiltat6 aj d,nlatker6nek, vagy r6szt
vett-e miis m6don a kdzbeszerzdsi eljilnis
el6k6szit6s6ben?

(intemetcim, a kibocsrlt6 hat6siig vagy testiilet, a
dokumentiic i6 pontos hivatkozasi adatai):

t .lt..lt....l
[ ] Igen

t......1

Ha igen, tett-e a
int6zkeddseket?

[ ] Igen

szerepl6 6ntisztiiz6

Amennyiben igen, kdrjiik
int6zked6seket:

t......1

[ ] Igen tl

t...1

IIa igen, tett-e a
int6zkeddseket?

[ ] Igen

szerepl6 6ntisztiiz6

Amennyiben igen, k6rjiik
intezkeddseket:

t......1

[] Igen tl

isrnertesse ezeket az

t...1

[ ] Igen

t..,...1

t......1

()o5:)5

ismertesse ezeket az

r3 {dotl esttbtn ldsd r nemzeti jog, a r onar1()26 hirdetmdnt r rRi s kbzbeszez6si doLumentumol meghrtdrozj.Nit.
a9 ,\ nemzeti jogbau. a ronatkoz6 hirdetm6nlbcn ragl a ht;zherzerrdsi dohunrrnlumokban iclzcttek szerint.

\or(,lt crcrcl. ,atarrftyrt;t.n , g

kiz:irasil a nemTcti jotl kdtelez6r6 tcne x, clldrds lehct6scgc n6lkiil abbar al (sclb€n- ha a gardasisr jzercplii mrl]
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Ha igen. kdrjiik, r6szletezze:

Tapasztalta-e a gazdashgi szerepl6 valamely [ ] Igen

kor6bbi kdzbeszerzdsi szerz6d6s vagy egy

ajrinlatkdr6 szerv'vel kiit6tt korebbi szerzcld6s

vagy kor6bbi koncesszi6s szerz<id6s lejirat
el6tti megsziintet6s6t vagy az emlitett
konibbi szerzoddshez kapcsolod6 krirtdritdsi
ktivetel6st vagy egydb hasonl6 szankci6kat?

t...1

Ha igen, kerjiik, r€szletezze:

[ ] Igen

Meger<isiti-e a gazlashgi szerepl6 a [] Igen

kdvetkez6ket?
o) Aktzinitsi okok fenn nem iill6s6nalq

illetre a kivrilaszt6si kriteriumok
teljesiil6s6nek ellen6rzds6hez sziiksdges

informrici6k szolgaltatisa sor6n nem tett
hamis nyilatkozatot.

b) Nem tartott vissza ilyen informriciot,
c) Kdsedelem n6lkiil be tudta n yijtani az

ajrinlatkdr<i szerv vagy a kdzszolgiiltat6
aj r6nlatk6r6 riltal megkiv6nt kieg6szit6
iratokat,6s

d) Nem kisdrelte meg jogtalanul

befolyrisolni az ajrfuIatk6ni szerv yagy a

k0zszolgaltat6 ajdnlatkdrd
d6nteshozatali folyamatiit, vagy olyan
bizalmas informrici6kat megszerezni.
amelyek jogtalan el6nytiket
biaositanrinak szimiira a kdzbeszerzesi
e Ij rinisban, vagy gondatlans6gb6l olyan
fdlrevezet6 informdci6kat szolg6ltatni,
amelyek drdemben befolyfsolhatjrik a

kizir{sra, a kivilasztisra vagy az
odait6l6sre vonatkoz6 d<intdseket.

Tisztin nemzeti kizdrdsi okok Vdlasz:

Vonatkoznak-e a gazdasdgi szelepl6re azok a [] Igen
tisztdn nemzeti kiz{risi okok. amel;"eket a

\ onatkoz6 hirdetmdnl vagl a kdzbeszerz6si

[]Nem

I...1

Ha igen, tett-e a gazdasiigi szerepl6 iintisztiiz6
intdzkeddseket?

[]Nem
Amennyiben igen, kdrjiik, ismertesse ezeket az

intdzked6seket:

t......1

[]Nem

D: EGYEB, ADOTT ESETBEN AZ AJANLATKERO SZERV VAGY A
K1ZIZILCALTATo AJANLAI.KER6 TAGALLAMANAK NEMZETI

JOGSZABALYAIBAN EL6IRT KIZARASI OKOK
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dokumentumok meghatriroznak?

Ha a vonatkoz6 hirdetmenyben vag-v a

kdzbeszerz6si dokumentumokban megkiviint
dokument6ci6 elektronikus formdban
rendelkez6sre rill. k6rjiik. adja rneg a

kdvetkez6 informici6kat:

Amennyiben a tisztdn nemzeti kizir{si
okok fenn6llnak tett-e a gazdas6gi szerepl<i

onlis7i626 i nldzked6seket?

Amenn.viben igen, k6rjiik, ismertesse ezeket

az intdzkeddseket:

(intemetcim. a kibocsrit6 lut6siig vag-y testiilet.
a dokument6ci6 pontos hivatkozrisi adatai):

t .lt lt l"
[ ] I-een

t......1

[]Nem

$ Kerjuk. sztiks.'g szcrinr istritelje.
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IV, r6sz: Kiv:llaszt:lsi szempontok

A kivrilasarisi szenrpontokat illetoen (a szakasz r ag,v e rcsz A D szakaszai), a gazdasiigi

szereplo kijelenti a k(ivetkezoket:

lY.1. AZ,OSSZES KIVAI,ASZTASI SZF,N'IPONT AI-'I'NI-ANOS JELZESE

A gazdas{gi szerepl6nek csak ezt a mez6t kell kitdltenie abban az esetben, ha az

aj6nletk6r6 szerv va&v a kdzszolg6ltatr6 aj6nlatk6r6 a vonatkozri hirdetm6nyben vagt a

rhirdetm6nyben hivatkozott kiizbeszerz6si dokumentumokban jelezte, hogJr a gazdasigi
szereplS szoritkozhat a IV. r6sz o szakaszdnak kitiilt6s6re an6lkiil, hogr a IV. r6sz

birmely tovibbi szakaszit ki kellene tdltenie:

[]Nem

A: ALKALMASSAG SZAKMAI 
-IEVEKENYSEG VEGZI.]SI],RE

A gazdas{gi szerepl6nek kizir6lae abban az esetben kell informrici6t megadnia,

amennyiben az nntett kiv6lasztisi szempotrtot az aj{nlatk6r6 szerv vary a kdzszolgiltat6
aj6nletk6r6 el6irta a vonatkoz6 hirdetm6nyben vary a hirdetmenyben hivatkozott
kiizbeszerz6si dokumentumokba n.

Minden el6irt kivrllaszt6si szempont
teljesit6se

N{egfelel az eloirl kir'6lasztrisi
szempontoknak:

Alkalmassdg szakmai tev6kenl's6g
v6gz6s6re

1) Be van jeryezve a leteleped6s hel.ve

szerinti tagdllamdnak vonatkoz6 szakmai
vagl' c6gnyilv6ntart{sdbasr :

Ha a vonatkoz6 intbnn6ci6 elektronikusan
eldrhcto, kirjiik. adja rneg a ktivetkez6
infonniici6kat:

2) Szol96ltatdsnyrijt{sra irrinyu16
szerziid6sekn6l:

A gazdas6gi szereplcinek meghaterozott
enged6lll'el kell- e rendelkeznie ragr
meghatdrozotl szen'ezet tagirinak kell-e
lerurie ahhoz, hogl a gazdasdgi szereplS
letelcped6si helye szerinti orszdgban az adott
szol giil tat6st nyujthassa )

Ha a vonatkoz6 iniomriici6 elektronikusan
eldrhet6, kdrjilLk. adja meg a kovetkez<i
infonnSci6kat:

V6lasz:

[] Igen

V{lasz:

I]

(intenretcim, a kibocs6t6 hat6siig vag.v testlilel. a

dokumentiici6 pontos hivatkozasi adatai ) :

t tt lt l

[ | Igen [] Nem

Ha igen, kdrjtlk. adja meg, hogl ez miben iill. is
jelezze. hogl' a gazdasiigi szereplo rendelkezik-e
ezzel:

[ ] Igen []Nemtl
(intemetcim. a kibocsiito hat6srg vagy testtilet. a

dokument6cio pontos hivatkoz6si adatai):

" -\ llrllrj,i;U irifi)elr \l mcllcllcribell lerni (7en 1?&/J rttgillomo* gaidtlttigi sacrcpliii et eq|es cscttAbcd u. t@le iklabc,t
ti [)rr;j.j5nEghtlitoaol egt'db kaveklr|.it.ra| eA is meg lcufclclnintr
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B: GAZDASAGI ES PENZLIGYI HELYZET

A gazdasdgi szerept6nek Bizli4ilCg-abban az esetben kell informdci6t megadnia,
amennyiben az 6rintett kivdlaszt{si szempontot az ajinlatk6r6 szerv vary a k6zszolgdltat6
ajinlxtk6rd el6irta a vonatkoz6 hirdetm6nyben vagy a hirdetmdnyben hivatkozott
kOzbeszez6si dokumenlumokban.

Gazdasigi 6s pGngflgri helyzet

la) A gazdasA$ szerepl6 (,,6ltal6nod') 6ves

irhev6tele a vonatkoz6 hirdeundnyben vagy
a kdzbeszerz€si dokumentumokban el6irt
szirnf p6nziigyi d'vben a kdvetkez6:

fs/Vagr
I b) A gazdasigi szerepl6 6tlagos 6ves

rirbev6tele a vonatkozri hirdetm6nyben
vagr a kiizbeszerz6si dokumentumokban
eldirt szimri 6vben a ktivetkez6s2:

Ha a vonatkoz6 inform6ci6 elektronikusan
el6rhet6, kdrjiik, adja meg a ktivetkezo
inform6ci6kat:

2a) A gazdasigi szerepl<i dves (,.specifikus")
irbev6tele a szerz6d6s iltal 6rintett iizleti
teriiletre vonatkoz6an, a vonatkoz6
hirdetmdnyben vagy a k<izbeszerz6si
dokumentumokban meghat6rozott m6don az

eloirt p6nziigyi 6r,ek tekintet6ben a
kcivetkez6:

6s,{/agr
2b1 A gazdasagt szerepl<i itlagos 6ves

6rbev6tele a teriileten 6s a vonatkozri
hirdetm6nyben vag'- a kiizbeszerz6si
dokumentumokban el6irt szfmrl 6vben a

kiivetkez6ss:

Ha a vonatkozo inform6ci6 elektronikusan
eldrheto, kdrjiik, adja meg a kdvetkezo
intbrm6ci6kat:

(dvek szrima. 6tlagos arbe+tel):
t......1, t. ..1 [...] p6nz(em

(intemetcim. a kibocsiit6 h t6s6g vagy testiilet. a
dokument6ci6 pontos hiva <oziisi adatai):

dv: [.....]
6v: [......]
ev: [.....]

I Ydlirsz:

dv: [......]
6v: [......]
6v: [......]

[...] penznem

[...] penznem

[...] p€nznem

[...] pdnznem

[...] pdnznem

[...] pdnznem

6rbev6tel:
iirbev6tel:
rirbevdtel:

(6vek szrima, iitlagos iirber.'etel):

t . . l. t.... .r t...1

(intemetcim. a kibocsiit6
dokumentiici6 pontos hi

t lt
3) Amennyiben az (riltalinos vagy t... ..1

specitikus) 6rbev6telre vonatkoz6 intbrmrici6
nem iill rendelkez6sre a kdrt idoszak
eg6szdre vonatkoz6an, kdrjiik. adja meg a
gazdas6gi szereplo l6trej 6tt6nek diitum6t
vag.y MI a7- idopontot, amikor megkezdte

" Csak anrennlibcn a vonatkozo hirdexneD! ragY a kdzbeszcrzfsr dokuntentuntot lehet(ive leszik.
5r Csak anrennl iben a vonarkozo hirdeln)an) !ag,! a kJzbesze7esi dolumentumot l€hct6li teszik.

vag-v testiilet. a

adatai):

i )Llr l,) i)

ffi;:-..
72
7
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iizleti tevdkenys6gdl :

41 A vonatkoz6 hirdetm6nl'ben vagl' a
kcizbeszerz6si dokumennrmokban
meghat6rozott p6nzii gyi mutat6ksa
tekintet6ben a gazdastigi szereplo kijelenti,
hogy az ekiirt mutatti(k) tdnyleges drtdke(i) a

kiivetkezo(k):

Ho u t'onutkozd in/itrmdci6 eleklroniku,san
eldrhcl6, kirjtik. odiu meg a kt)t'ctke:.ii
inJbrmici6kar:

5 ) Szakmai felel6ss6gbiztosit:is{nak
biaositiisi risszege a k<ii,etkezo :

Ho a vonc ko:6 inlbrmdcii eleklronikuscut
elirhetti. kiriilk. adiu meg a kdtetkezd
infitrtndcidkot;

6) Az esetleges egr6b gazdas6gi vary
p6nztgri kiivetelm6nyek tekintetdben,
amelyeket a vonatkoz6 hirdetm6nyben vagy
a kdzbeszerzdsi dokumentumokban
meghatiiroztak, a gazdasagi szerepl6 kijelenti
a kdvetkezoket:

Ha a vonatkoz6 hirdetminyben vag, a
ki zb e s ze rz d s i do ka m e ntu m o kb o n e s elle gese n
m e gh at iro zott I o n at k oz 6 do ht me nt d c i 6

elektronikus formdban rendelkezisre dll,
kerjiilL adja meg a kt)vetkezii informdciLkst:

Technikai 6s szakmai alkalmass{g

-1al Csak ipltisi beruhiirisro vonatkozd
kdzbesze rzi s i sze rzdd{ se k eset6ben :

.{ rcterenc ia-idoszak tbli amdn'- a gazdasdgi

szereplo a meghat{rozott tipusri
munk{kbril a kiivetkeziiket v6gezte:

s PL az.iirLbzdk.\ a fonin'k arnn),r
55 Pl tuz esTk(iznk as a tirnaJ,)k itranla
$ xcrluL. !/.iltsig szcanr rsDrctciic

(az eloirt mutato azonositasa - x ds y5' ardtrl'a -

es az ertdk): [ . ], [ .]tu

(inlernetcim. u kiboc,sito hat(tsdg w91' testliLet,

u dokumentitciti porttos ltivatkozd.si odoIoi) ;

t lt lt l
t.. l. t ....1 [...] pdnznem

(inlcntetcirtr, a kihocstitd hulistig tagl le.tliilct,
o dokuntentdci6 pontos hiwttko:dsi adatail:

t lt. lt l
t......1

(internetcim, a kibocstitd hatdsdg vagl testiilel,

a dokumentdci6 pontos hivatkozdsi adatai).

t. lt .lt l

V6lasz:

Evek sziima (ezt az id<iszakot a vonatkozir
hirdetmdny vagy a kdzbeszerz6si

dokumentumok hatiirozzik mcg) :

t1
Munkdk: [.... .. ]

C: TECHNIKAI ES SZAK]VIAI ALKAI-IVIASSAG

A gazdasrigi szerepl6nek kizir6las abban az esetben kell informici6t megadnia,
amennyiben az 6rintett kivdlasztisi szempontot az aj6nlatk616 szerv vagr a kOzszolgiltatri
ajinlatk6r6 elfiirta a vonatkozr6 hirdetm6nyben vary a hirdetm6nyben hivatkozott
kiizbeszerz6si dokumentumokban.
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Ha a legfontosabb nnrnkik ntegfelel6
elvdgzisire is eredmirq,lre vonc kozd

dohrme ntdcitj el e klr o ni ku s.fbr mab un
rendellee:isre dll. kdrjiik, adja meg a

kbve t ke :6 infor nt ltci6 ktl.
. lb) Csak drubeszerudsrc is
szolgdlt atds ny ijltis ra irdny ul d kiizbes zerzesi

'szinddisek eseliben:

'i

' A referencia-id6szak folyamrinst a gazdasiryi
szerepld a meghatirozoit tipusokon belflI a

I kSvetkez6 f6bb szillit6sokat v6gezte, vagr
r a kdvetkez6 ftibb szolgriltat'isokat
nyrijtotta: A lista elk6szitdsekor k6rjiik,

. tiintesse fel az 6sizegeket, a ddtumokat ds a

. k<iziilgti vagy magdnmegrendel6ketse:

2) A gazdasAgi szerepl6 a kdvetkez6
szakembereket vaEi'- miiszaki
szervezeteket60 veheti igdnybe. kiiltincis
tekintettel a min6sdg-ellen6rz6sdrt f'elelos

szakemberekre vagy szervezetekre:

(internetcft t, a kihoc'sdttj lnt'sdg vagv- test let.

a dokuntentdci6 pontos hA'atkozdsi ctdotai):

t lt lt l

Evek sziima 1ez az idosz*ot a vonatkoz6
hirdetmdny vagy a kdzbesaeqdsi
dokumentumok hatri.rozzi k meg):

t.....1

t.....1
Epitdsi beruhriz5sra vonatkoz6 kdzbeszerz6si

szerz6d6sek esetdben a gazdasdgi szerepl6 a

krivetkez6 szakembereket vagy mriszaki
szen ezeteket veheti ig6n-vbe a munka
elvdgz6s6hez:

3) A gazdasrfui szerepl6 a min6s6g t.....1
biztositdsa 6rdek6ben a kdvetkez6 miiszaki
hritteret veszi ig6nybe. valaminl

. tanulmriryi 6s kuta&lsi l6tesitm6nyei a
ktivetkezfik:

4) A gazdas6gi szerepl6 a kdvetkezo 1......1

. ellftf sil6nc-ininyitrlsi 6s ellen6rz6si

' rendszereket tudja alkalmazni a szerz5des

teljesit6se sori4l:

5) dsszetett leszrillitandrl term6kek vagr
teljesitend6 szolgf ltatisok, vagt -
rendkiviili esetben - kiiliinleges c6lra
szolg:il6 term6kek ya$r' szolgtiltatisok
eset6ben:

t' 
,Az aianlatk€ro szcncli c tiibb. mint a,t i!ct lrhatnek elii, ds elf(4tadhatnek ot cvn6l reebbi tap8sTtalalql

s! Az ajrinlatkcri. sze^'ek nem ta,bb, Dlint harom alet (rhatnat el6, csilfogadhatrak hdron t\ncl regebbi ndasTtulatn
t'vagyis 

4!4gqrnegrendelij( fcl ticll sorolni. es a Lslrnal ta(alma2nia kell mind a lo1ulelr. mrnJ pedlg il
./cllllasol ! ag]'.,ulsaltal.l'ok tel'inlel(brn
o Azon szaliemberekre es miiJzakl szen'czctckre vonatkoz(ran. akrketramelleket flem k6z!etleniil a gazdasaE szerepl6

eln aliiuamellek kapaciresar a g^zdasigi szereplo rgtnybe reszi. a ll resz C. szalasziiban nreghatarozollak szerinl-

europai kozbeszcrzt-(i dokumentunrot kell kit0lteni.
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A gazdas6gi szereplo lehetov6 teszi
termel6si vag;r miiszaki kapacit:isaira, ds

amenn.viben sziiks6ges. a rendelkez6s6re ril16

tanulm{nyi 6s kutat{si eszkiiziikre 6s

min6s6gellen6rz6si int6zked6seire
vonatkoz6 vizsgrilatok6r elr,6gz6sdt.

6) A k6vetkez6 iskolai v6gzetts6ggel 6s

szakk6pzetts6ggel rendelkeznek:

a) A szolgiLltatl vagy maga a r.atlalkozo.
ds/vogt (a vonalkoz6 hirdetndnyben \jagy a

ktizbeszerz6si dokumentumokban foglalt
k6vetelmdnyekt6l fi.i g goen)

h7 Amak vezetcii szemelr zele:

i') A gazdasigi szerepl<i a krivetkezo
kiirnyezeh'6delmi int6zked6seket tudja
alkalmazni a szerz6des teljesitdse soriin:

8) A gazdasdgi szerepki 6ves Stlagos
statisztikai 6llom6n.vi-l6tsz6ma ds vezet<ii
l6tsziima az utolso harom 6r're yonatkoz6an

a kcir.etkez6 volt:

[ ] Igen [] Nem

a)[...]

b) t .....1

t...1

Ev. dves 6tlagos statisztikai dllom6nyiJdtsziim:

t . . . . . . I . t . . . . . I .

r.....1,t.....1,
t......1,t......1,

Ev, vezet6i ldtsziim:

r......1,t.....r.
t.....1,t......1,
t.....1,t......1,

9) A kdvetkez6 eszkiiziik, berendez6sek t. -]
vagl' miiszaki felszerel6sek fognak a
gazdasrigi szereplo rendelkez6sdre allni a
szerzod6s teljesitdsdhez:

10) A gazdasdgi szerepl6 a szerz6d6s t.... .]
kdvetkezo r6sz6re (tzaz sz6zal6k6ra) n6zve
kiv:in esetleg harmadik f6llel szerz6d6st
kiitni62:

17) Arubeszerzesre irdnyulti kdzbeszerzdsi
szerzddis eseteben:

A gazdasiigi szereplo sziillitani fogja a [ ] Igen
lesz6llitand6 termdkekre vonatkoz6
mint6kat, lefriisokat vagy fenykdpeket.
amell eket nem kell hitelessegi
tanf sitr,6nynak kisdmie :

Adott esetben a gazdasrigi szereplo tovdbbii [ ] Igen
kijelenti, hogy rendelkezesre fogja bocs6tani

[ ] Nenr

[ ] Nem

6rA vizsgalatol a2 ajtinlatlcrd Jz:r! va!] - nmennliben az utobbi ezt iovAhflglja - nerebe a szillil6,,szolgAItal6 shLhcllc sTerinti
ere illetekes hilatdos \rcne !asezhetr el
61 Felhir.luk a fig}elmet- hogr anrennyibcn a gazdasigr srcrcplii igy hsldrozott hog) a izcrziida! egv rcriz;re alliillalkoz(ii
at alliillalkozo kapacilirsait igen(be veszi aD ak a rasznek a telieritesehez- alikor k6rii*, hogl mindcg)il ilr'cn
cglscgc( eur(iprr koTbeszcrTes; dokunreDtumot tcjlrson kj. lasd a f_enti ll rcsz C. szakaszat.

kdr- 6s

o( ),j,;.
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M eloirt hitelessdgi igazoldsokat.

Ha a tonutkozi inrttrmdci6 elektronikusun
eldrherS. kirjiik. adjct mcg u kate*e:6
irylbrmdci6kctt:

12) iru besze rzis re i rtiny u t ti kdzbes ze rzds i
szerzfulds eset6ben:

Rendelkezdsre tudja-e bocsdtani a gazdasrigi [ ] Igen
szerepl6 a vonatkoz6 hirdetminvben vagy a

k<izbeszerzdsi dokumentunrokban tbglalt. a
hatiiskdrrel rendelkezok6nt elismert hivatalos
minosdgellenorz<i int6zetek vag-v hivaulok
riltal kirillftott bizonvitvrinvokat. amell'ek
mriszaki le iriisokra r.ag.v szabviinyokra va16

egy'-6rtelmii hivatkoziissal i gazolj:ik a
term6kek megfelel6segit?

Amennyiben nem, [g-v k6rjiik, adja meg
ennek okiit. ds aa. hogy mill'en eg.veb

bizoni,itiisi eszkcizdk bocstithat6k
rendelkezdsre:

Ha a yonalkozi inJbrmticiti elektronikusun
eltrhetti, kiritik, atlja meg a kot'erkez[i
inlbrmici6kt'

t...1

(internelcint, u kibocsdtd lrut1stig vagv- lest let.
a dokumentaci1 pontos hiycrtkozdsi adalai):

t lt tt .l

[ ] Nem

I

(inl(rn(t([Dt. u kibo,.stiti Itlt6.rig |ugt lc.:r ltt.
o iu kwnL' r t t ic i 6 pont o.s h it'fu t ko:a.s i udat u i 1 :

kell megadnia,
k6rny vezet6si

t tt tt t 
i

D: MINOSEGBIZTOSi'fASI RENDSZEREK ES KORNYEZETVEIIEI-MI VEZEIESI
SZABVANYOK

A gazdasigi szerepl6nek kizfnilas abban tz esetben
amennyiben a min6s6gbiztositSsi rendszereket 6s/vagr
szabvdnyokat az ajdnlatk6r6 szerr va5/ a k6zszolg6ltat6 a el6irta a vonatkoz6
hirdetm6nyben vary a hirdetm6nyben hivatkozott kdzbeszerz6si dok entumokban.

Min6s6gbiztositisi rendszerek 6s V{lasz:
kiirnl'ezetv6delmi vezet6si szabvrin_vok

Be tud-e nytjtani a gazdasdgi szerepl<i otyan. [ ] Igen
fiiggetlen testiilet iiltal kirillitott igazol6st,
amely' tanrisida. hogl' a gazdasiigi szereplci
egyes meghaterozott min6s6gbiztositdsi
szabvdnl'oknak megf'elel. ide6rtve a

logvatdkossiiggal 6lok sziirniira biaositott
hozziifdresire vonatkoz6 szabvriLnl.'okat is?

Amennf iben nem. ug;- kdrjiik. adja meg t......1 t.... I
ennek okdt, r.alamint Mt. hog!' milven euydb
bizony'itrisi eszkdzdk bocsiithat6k
rendelkezdsre a rninos6gbiztositdsi rendszert
illetoen:

I

I I Nem
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Ha u vctrutlko:6 infot'm dc iti al ehron i ktt.san

el1rher6. kiriiik, udju mcg u kaverke:d
infortndci6kat:

Be tud-e nyrijtani a gazdasiigi szereplo olyan.
fiiggetlen testiilet iiltal kiAll itott igazol:ist,
amely lanirsftja. hogl a gazdasrlgi szerepl<i

az eloirl kiirnyezetr'6delmi vezet6si
rendszereknek vag' szabv{n1"oknak
rnegfelel?

Amennyiben nem. rigl kdrjiik, adja meg
ennek ok6t. valamint azt. hog,v milyen egydb

bizonyitasi eszkdzdk bocs6that6k
rendelkezdsre a kiirnl'ezetv6delmi vezet6si
rendszereket vagi' szabvinyokat illetocn :

Hct o vonutkozti inlbrmdcid clekn'onikusan
clirhet1, klriilk, adia nrcg tt kdtetkezii
inforn ti6lut.

(inlernetcint, u kibocsitti ltubstig vogt' test let.

a dokum e n t d c itl pon t os h it'ul ktzti s i ad uta i ).

It l
[]lgen[]Nem

(internetcim. a kibocstitd hurdsog rag" te.stiilet,

a dokumenticiti porttos hivalkozitsi odatui):

tltill

(..N
l\

.i.
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V. r6sz: Az alkalmasnak min6sitett r6szv6telre jelentkez6k szriminak csiikkent6se

A gazdasrigi szerepl6nek kizdr6lae abban az esetben kell informdci6t megadnia. ha az
aj{nlatk6r6 szerv vasr a kdzszolgiltat6 ajrlnlatk6r6 meghatirozta az ajinlett6telre vary a
pirbesz6dben va16 reszv6telre felhivand6 r6szv6telre jelentkez6k szininak csdkkent6s6re
alkalmazandri objektiv es megkiildnbdztetdsmentes szempontokat vagv- szabilyokat. Ez az
informici6, amelyhez kapcsol6dhatnak a tanrisitvinyokra 6s egr6b [azo}isokra (6s azok
tipusira) vonatkoz6 kdvetelm6nyek, ha vannak ilvenek, a vonatkoz6 hirdetm6nyben vary
a hirdetm6nyben hivatkozott kdzbeszerz6si taI{lhat6.

Csak meghivdsos eljirds, tirgralisos eljiris, versenypdrbesz6d 6s innovici6s pxrtners6g
eset6ben:

A gaztlasdgi szerep16 kijelenti a kiivetkez6ket:

A szdmok csiikkent6se V6lasz:

A gazdasrigi szerepl<i a kcivetkezci m6don
felel meg a rdszr,6telre jelentkezcik szrlmihak
csdkkentdsdre alkalmazand6 objektiv ds

megkiildnb6aetdslnentes szempontoknak
vagy szabrllvoknak:

Amennyiben bizonyos tantisitvanyok vagy
eg;"db igazol6sok szilksdgesek. k6rjiik,
ttintesse fel mindeg"ikre nezve. hog,v a

gazdasiigi szerepl6 rendelkezik-e a

rnegk ivrint dokunrentulnok kal:

Ha e luttisitt'dn1'ok vagl; ttgt'16 igazoldsok
vulan rc lyi ke ele kt roni kus Jbrnibcut
re nde l ke z dsr e it 16 

r 
. keri iik, ho gl'

mindegtikre nizye adja meg a kovetke:d
in/brmdci6kot:

o' KelruL. szriksig szerint ismttcljc.
'r [cr]tik- cg\'6rtclnrdol adta mes. ntehik .lcntre \()oatkozik ir \itl sz
6i Kirtuk. \Tiiksdg sTcrinr irlctclic

I

...1
/int ernetci n. o kiht)csdtti ltpto:;tig rltg tL.tr tilc,t.

a dokuntentdci6 pontos hi'$tkoztisi adatai);

t. .tt ]t I'

t....1

[ ] Igen
I

[ ]lN.rnn'

331



VI. r6sz: Zirb nyilatkozat

Alulirott(ak) a hanis nyilatkozat ktivetkezrndnyeinek teljes tudatdban kiielenti(k). hog1,'

a l-enti II-V. rdszben rnegadott inform6ci6k pontosak ds hell'tril16ak.

Alul(rott(ak) kijelenti(k1. hogl a hivatkozott lantsiwen-Yokat es eg1"6b igazolilsokat

kerisre k6pes(ek) tesz(nek) k6sedelem n6lkiil rendelkezesre bocsiitzu.ri. kir'6ve a-rnenn!'iben:

a) Az ajrinlatk6rd szervnck vagy a krizszolgriltat6 airinlatkdr6nek lehet6sdgc van atra. hogy'

egl, biinnel1, tag6llamban l6vo. ing,'-enesen hozziif6rheto nemzeti adatbdzisba beldpve

kdzr.etleniil hozz6jusson a kiegdszit<i iratokhoz66, r'ag)'

b) Legk6sobb 2018. okt6ber 18-an61 az ajriLnlatkdro szenezetnek vagy'a ktizszolgiiltat6

ajanlatkdr<inek m6r birtokfban van az drintett dokumentiici6.

Alulirott(ak) hozz6ldrul(nak) ahhoz. hogy lat. l. tisz- A. szaliasziiban megadott

aj6nlatkdro szer\. v.rs)' kdzszolgiiltat6 airinlatkdrcil hozzdfdrjen a jelen egysdges eur6pai

kdzbeszerzesi dokumentum Ia megtelelo rdsz,'szakas/pont azonositiisa] alatt a [a kdzbeszerzdsi

eljiirds azonositiisa: (rcivid isntertetes. hivatkoziis az Europai Uni6 Hivatalos Lapjiiban kdzz6tett

hircletminyre, hivatkoz6si szrim)] cdl-irira mcgadott infonndci6kar igazol6 dokutnentumokhoz.

Keltezds. hel1. 6s - ahol megkir'6nt vagl'sziikscges - al6irds(ok): [......]

*'t'clra\c, hogl a gazda5ngr ,rEreplo mogadt.i a rruk\agc\ rrr,i)rnraerol (rntemercrrn il lib(r{sitd hnt(i\ag \.tg} tesliilel. n ,1.

hi\atkoz^i atail. amcll c/l l.helo!e lc\zr rz ajanlntlero \/rrv \agl a kozilolgirltlto ajanlatlicrri szarnara Anrtnnlibun
(sakrnr kell a hozz6lirc\rc \onaAozo t6\alrcg\ii\tn'  1011,'l.l/EU rr,n)cl\ 59 crlke (5)hctc/dt'c rn[\odil trlhct./deiin.L Dcnr/ctr tuSrehrjlasa()l lirggderr.

s)z
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KrrOLTESr 0ruuraro
Az egys6ges eur6pai kdzbeszerzesi dokumentum a gazdasigi szerepl6 olyan

nyilatkozata, amely a hat6s6gok vagy harmadik felek 6ltal kibocsritott igazol6sokat helyettesiti
el6zetes bizonyitdkk6nt. A 20141241EU iriinyelv 59. cikk6ben foglaltak szerint ebben a
gazdasagt szerepl6 hivatalosan kinyilvrinitj4 hogy nincs azon helyzetek egyikdben sem,
amelyek miatt a gazdasrigi szerepkiket ki kell, illewe ki lehet zirni; hogl'megfelel a vonatkoz6
kivrllasztrisi szempontoknak, ds adott esetben megfelel az objektiv szabrilyoknak 6s
kritdriumoknak, amelyeket a r6szv6telre felhivand6, alkalmasnak min6sitett r6szvdtelre
jelentkez6k szim6nark korliitoziisa c6lj6b6l hataroaak meg. Cdlja a kizirisi 6s a kivrllasztiisi
krit6riumokhoz kapcsol6d6 jelent<is szamt igazolis, illewe egy6b dokumentum benyujtrisanak
kdtelezetts6g6b6l ered6 adminisarativ terhek cs6kkent6se.

Az egys6ges eur6pai kdzbeszerz6si dokumentum kit6lt6se soran I gazdasrigi szereplSk
feladatiit megkdnnyitend<i a tagrillamok ftrnutat6t bocs6thatnak ki [z egys6ges eur6pai
kdzbeszerzdsi dokumentum haszndlatdr6l. pdldriul jelezve. hogy q nemzeti jog mely
rendelkez6sei releviinsak a III. r6sz A. szakaszira68 vonatkoz6an, hogy fu elismert gazdasiryi
szerepl6k hivatalos jegyzlke vagy azzal egyen6rtdkri igazolis esetleg n{m l6tezik, vagy ilyet
nem bocsdtanak ki egy adon tagrlLllamban, vagy pontositva, hogy mdly hivatkozisokat ds
informiici6kat kell megadni ahhoz, hogy az aj6nlatk6r6 szervek r'{gy a kdzszolgdltat6
ajrinlatk6r6k elektronikusan hozzif61enek egy adott igazolitshoz.

Egy adott kdzbeszerz6si eljilrrls dokument6ci6jrinak elkdszitdse soran az
szerveknek ds a krizszolgriltat6 ajrinlatkdr6knek az eljrirrist megindit6 1l vrisban,
megindit6 felhivrlsban hivatkozott kdzbeszerzdsi

aj6nlatk6r6
az eljflrist

vagy a szinddk
fogjrik bekimi a

II. 6s III. rdszben
azon alv6llalkoz6k

megertisitdsdre vonatkoz6 felhivrisban jelezniiik kell, hogy mely
gazdasigi szerepltikt6l, beledrtve annak egydrtelmii kijelent6s6t, hogl'
meghatiirozott informrici6t6e meg kell adni vagy nem ketl megadn
tekintetdben, amelyek kapacitrisait a gazdasigi szerepl6 nem veszi [g6nybe70. Azriltal is
megkcinnyithetik a gazdas{gi szerepl5k feladatrit, hogy ea az infonrtrici6t krizvetleniil az
egysdges eur6pai k6zbeszerzdsi dokumentum elektronikus vdltozadb{n jelzik, pdlddul az
ESPD-szolg6ltatris felhaszn6liis6val (https:i/webgate.acceptance.ec.etlLropa.er:./growth/tools-
)^+^L^^-^ t ^ ^^): ^a 1-^- ^..- ^ ^- t ^-- ) r:- -r ^-, r-.-r71. ..

dijmentesen fognak az ajrinlatkdr6 szervezetek, a kdzszolgeltat6 aj k, a gazdasrigi
szerepkik, az elektronikus szolg6ltat6k 6s mris drdekelt felek bocsritani.

A nyilt elj6risok eset6ben az aj nlat, tov6bbri meghivrisos elj trirgyalisos elj rinis,
mellett a gazdasiryiversenyp6rbesz6d 6s innovrici6s partnersdg eset6ben a r6szv6teli kdrel

szerepl6knek be kell nytjtaniuk a k6rt inform6ci6k megadiisiival kitri ritt egysdges eur6pai
kcizbeszerz6si dokumentumot is.72 A keretmegrillapodrisokon alapul egyes szerzriddsek

68 
Peldaul hogtr *rrk a BazdasdSi szerepl6nek. aliil elit6ltek a n€mzeli blintetd tdNenykonlv \. y es z crktelalapldn. endl nllla*odia kell a

biinsz€Nezetben vag) penanosrsban val6 reszvdtelen kapo itelettel kapcsolatos informdci6 kiratltese soran. .

6o Kr/irisr okokra vonallozo informacn- t*,.ai zoiqDateiia,,y"r, ii "*r. (5) bekezdesanek harmadik albekezdaser, es a 2}l4/25lEll ln:nletv St. cikke (5) bekezdesanek
harmadik albekezdisdr
rr Ez a fe;lesaes alatt iill6 el6zetes verzio linkje. Amilior rendelkezesre ail a teljes k6sz verzi6. annak linkjt kerijl feh0ntetesre, vag) egy6b
m6don eldrhet6 lesz.

'r osszetettebb a hellzer a hirdctm6ny oalk0li t{r$rl6sos .ljlr{sok teliinlet€ben. amelr-ekr6l a 2OllD4EU irenyelv 32. cikte es a
201125lEU iftinyely i0. cikke rendelkezik. mivel e rendelkezesek igen elterd val6s helyzetekre vonat*oznal
Eglsete5 europai ld/besrerzesi dolumentum bekerese szirlsegtelen adminisararr\ rerhet jelentene. vag[ egleb relrntetbejLncrr tfiaQ
hellenralo I) ahol csak eg). el6re meghatarozon resaverd leherseges (a kel irdnyelvet lekinwe. a 2olh 24,1-U "ln>$.W cltftU tff.
bekezdesdnel br pontja {.1 ) bekezdesenek b} es d} ponlja- valarninr (5r brkezdese. rlleNe a 2014/25/E( ir.r{1elv 50. cikf/qen'i). e). 0 es r)''.,
ponrja). es 2) a siirgdq\egr hellzerbol adodoan ra 201424/El rrenlelv 32. cikke {2r beLezdeseneL ct ponrja llleNe a 20/AJTEU irdn}elv 50. 1.

Egys6tes europai kdzbeszerzesi dokumentum bekerese szu*s6ttelen adminisarari! terhet jelentene. vag[ egyeb
to!., -

c'Ikine k d) ds h) pontia) vag) arutozsden Jeg) zett ds vasaroh ilLruk eseteben - ueyl., .;.;, ."J;r"!rrt" #*iii"- riloZ1i;U ;;;l;i, ;i i \(rricnEl\ o, €s n, ponua, va$ aruroz5oen Jeg\zen es rasarorr anx( esereDen iu utlrer eglenr sajarossagar mun (a luf4 l4lLU rraoye[ Jt
cikle{lrbelezdeseneLclpontjae5a201425,tl iran\elv 50. ciklcneli gtponlal i t.. ;,PUlltJdsJd.Ul{,.J7cUndl}clYJU,llxicllExE]trullua,|'zi.-:l
Misrcsa az egysdges eur6pai kozbeszerzesi dokumentum teljes kdriien szerepet jatszrna es az be kelle[e kemi a Qnnmarad6 esefdldfi. i I
arnelyekre azjellemzd, hogy egF6l tobb a l€helseges resdvev6. nincs siirg6ss6gi helyzet. 6s az otsr-lerhez nem kdt&nel.,eEydni sajiilossagok: 
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kiv6tel6vel az e\fuits nyertes6til kivillasztott ajrlnlattev6nek be kell nyrijtania a naprak6sz

igazoliisokat 6s kie96szit6 dokumentumokat.

A tagrillamok szab6lyozhatjrik , vagy az ajrinlatkdr6 szervekre ds a k<izszolgriltat6

ajrlnlatk6r5kre hagyhatjrik annak eld6nt6s6t, hogy haszndljrik-e az egys6ges eur6pai

k6zbeszerz6si dokumentumot olyan k6zbeszerz6si eljriLrrisok rdszek6nt is, amelyek nem, vagy

nem teljesen rartomak a 20l4l24lEll vagy a 2014125/EU ir6nyelv hatrilya al4 p6ld5ul a

vonatkoz6 6rtdkhatfu alatti beszerzdsekn6l, vagy a szociiilis 6s egydb meghatii,rozott

szolgaltatiisoka vonatkoz6 kiildnds -szab6lyok hatalya al6 trtozo beszerz6sekn6l (a

tovAbbiakban: az enlhdbb szabAlyozits)13 . Hasonl6k6ppen a tagrlllamok szabrilyozhatjrik, vagy

az ajrinlatk6r6 szervekre 6s a kdzszolgdltat6 aj6nlatkdrtike hagyhatjrik annak eld<int6s6t, hogy

haszn6lj6k-e az egysdges eur6pai kdzbeszerz6si dokumentumot koncesszi6s szerz6d6sek

odait6lJs6vel kapcsoiatban is, att6l fiiggetleniil, hogy azok a2014123/EU irdnyelvTa hatitlya alit

tartoznak-e.

Az ajinlatkdro szerv vagy a kdzszolgilltat6 aj6nlatk6r5 az e\iris soriin biirmikor
felkdrheti brirmelyik ajiinlattev6t, hogy nyujtsa be az <isszes k6rt igazoldst 6s kieg6szito

dokumentumot, vagl azok egy reszdt, amennyiben ez az eljhrds megfeleltl lefolytatdsrihoz

sziiksdges.

A gazdas6gi szerepl6 kiziirhat6 a kdzbeszerzdsi eljrirrisb6l, vagy ellene a nemzeti jognak

megfelel6en viid emelheto, ha az egyseges eur6pai krizbeszerz6si dokumentumban vagy -
6ltakinosabban - a kizirrisi okok fenn nem rilllsrlnak ds a kivriLlasztfui kritdriumok

teljestilds6nek ellen6rz6sdhez sztilsdges informrlci6k szolgiiltatrisa sorrin hamis nyilatkozatot

teit, informrlci6kat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkivant kieg6szit<i

dokumentumokat.

A gazdasrlgi szerepkik k6sobb is felhasmrilhatj i*. aZ az egysdges eur6pai k6zbeszerzdsi

dokumentumban megadotr informrici6t, amelyet egy korribbi kdzbeszerz6si eljririisban mdr

megadtak, amennyiben az inform6ci6 toviibbra is hel)'t6ll6 6s relev6Lns. Ennek a legkdnnyebb

modja az informdci6 beilleszt6se az irj egys6ges eur6pai kdzbeszerzdsi dokumentumba a

megfelel6 funkci6kkal, amelyek e cdlra rendelkez6sre iillnak a fent eml(tett elektronikus ESDP

szoigri'ltatrisban. Termdszetesen lehet<is6g lesz az inform6ci6 ism6telt felhaszniilasrira a m[sol6s

6s beillesA6s mris tbrmriinak segits6gdvel is, p6ldriul a gazdasigi szerepl6 informatikai

berendez6sein (PC-n, triblagdpen, szerveren ...) tdLrolt informiici6 felhasznrilasiival.

A 2014l24lELI iriinyelv 59. cikke (2) bekezd6se mrisodik albekezd6s€nek megfelel6en

az egysdges eur6pai krizbeszerz6si dokumentum kizlr6lag elektronikus form6ban fog

rendellkezdsre rillni, azonban ez legk6s6bb 2018. riprilis 18-ig halaszhat675. Ez aztjelenti, hogy

legkesobb 2018. riprilis 18-ig az egys6ges eur6pai ki;zbeszerz6si dokumenhrmnak mind

elektronikus, mind pedig papiralapri viiltozatai felhasznrllhat6k. Az emlitett ESPD-szolgriltauis

minden esetben lehet<iv6 teszi a gazdasigi szereplok szitmira, hogy elektronikusan tdltsdk ki
az egys6ges eur6pai krizbeszerzdsi dokumentumukat, lehet6v6 t6ve sz6muka a felkinrilt
lehetos6gek minden el6nyenek kiaknAzasat (nem utols6sorban az inform6ci6

rijrafelhasznriftisriLt). Olyan kdzbeszerzdsi eljarrisokn6l, amelyekben az elektronikus

kommunikiici6t elhalasztottrik (amely legk6s6bb 2018. riprilis I 8-ig szintdn lehetsdges), az

ESPD-szolg6ltatris lehetiivd teszi a gazdasitgi szerepl6k szirmira elektronikusan kittiltdtt
egysdges eur6pai kdzbeszerz6si dokumentumuk kinyomtatiisrit papiralapri dokumentumk6nt,

cz cnenyesijt a 2014/21lEU iran)'ely 12. crkke (2) b€kezdesenek a) ponlja (3) bekezdesdnek a) ponUa es (4)

201,1/25/EU iran.\elv 50 cikhenek a). b)esj) ponlja lekintetiben.

" A 2014/24lEU iranyeN 74-77 cikke. 6s a 201425/EU id,nyelv 9l 94. ciklic.

'r Az Eur6pai Parlarnenr is a Tanacs 2014. februat 26-i2Ol4l23/EU ii]rryelve a koncesszios szerz6d6sekrdl (HL L 94.. 2014 3

" L66d a 2014/24lEU iflin-velv 90. cikkinek (3) b€kezdesel
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amelyet azutin az elektronikus kommunikdci6t6l elt6r6 m6don eljuttathatnak az ajinlatkdro
szervnek vagy a kdzszolg6ltat6 ajrinlatkdr6nekT6.

Az elozlkben emlitetteknek megfelel5en az egys6ges eur6pai k<izbeszerz6si

dokumentnmban a gazdasiqi szerepl6 hivatalosan kinyilv6nitj4 hogy a vonatko zo l<tzinisi
okok nem rillnak fenn, hogy az adott kivilaszlisi kritdriumoknak megfelel, valamint
k6telezetts6get vrlllal arra, hogy megadja az ajinlatk&o szerv vagy akbzszolgirltatd ajrlnlatk6r6
riltal k6rt relevans inform6ci6kat.

Amennyiben a kdzbeszerzesek r6szeke vannak bonw4 6s a kiv6lasztrisi szempontokTT

r6szenk6nt viiltoznak, az egys6ges eur6pai kdzbeszerzdsi dokumentumot mindegyik r6szre

vonatkoz6an ki kell t6lteni (vagy a r6szek olyan csoportjrira, amelyekre ugyanizon kivdlasz6si
szempontok vonatkomak).

A nyilatkozatnak emellett t talmaznta kell, hogy a kieg6szit( iratokTt kietlitAs6drt
melyik hat6s6g vagy harmadik fel a felel6s, tovdbbri tartalmaznia kell a gpzdasrigi szerepl6 arra

vonatkoz6 hivatalos nyilalkozatdt, hogy k6r6sre halad6ktalanul be tudja mutatni az emlitett
kieg6szit6 iratokat.

terheket rojanak a gazdasflgi szerepl6kre azAltal, hogy egy adott k<i i eljdr6sban
minden r6sztvev6t6l szisztematikusan bekdrik a tanrisiwrinyokat egy6b igazokisokat,

Az ajrinlatkdr6 szervek vagy kdzszolg6ltat6 ajrinlatk6r6k
tagrillamok eltiirhatjakTe szdmuka, hogy a kiv6lasztiisi szempo

szereplti hozzijflril ahhoz, hory az ajdnlatk6r6 szerv vary a kdzsz
szem6lyes adatok feldolgozrisrir6l sz6l6 95l46NK irinyelvet"'

egyetlen k6rddsre ko Atozzik arra vonatkoz6an, hogy a gazdasiqi
el6irt kiv6lasztisi szempontoknak, igen vagy nem. Bdr ea tov6bb
dokumentdci6 bek6r6se kdvetheti, kdriiltekint6en el kell keriilni aa,

illetve az olyan gyakorlatot, amelynek sordn megkiildnbdztet6 m6don
gazdasbgi szerepl6ket, amelyekt6l ilyen dokument6ci6t k6mek.

Az ajinlatkdro szervek 6s a kdzszolgdltat6 ajdnlatk6r6k azon k
drintett dokumenteci6t barmely tag6llamban k6zvetlentil a dijmentes

ezekJ:rez az informdci6khoz, kdz6lheti az inform6ci6 e16r6si fdrit (meg

nevdt, intemetcim6t, a keresett adat nyilv6ntartasi szim6t stb.). Ennek

tgy, vagy a
I el6irt inform6ci6t
l6k megfelelnek-e az
inform6ci6 6s/vagy

tulzott adminisztrativ

iiik be azokat a

hogy az

adatbiaishoz
lortdn6 hozzitfdr6ssel szerezz6k be, akkor is fenndll, amikor a ki szempontoka
kezdetben bek6rt inform6ci6 az igen vagy nem v laszra szoritkozott. ilyen elektronikus
dokument6ci6t k6mek, akkor a gazdasiryi szerepl5k az 6rintett beszerzdsehez

az ajinlatkdr6sziiks6ges informrlci6t a kivrilasadsi szempontok ellen<irz6sekor fogjiii<
szervnek vagy a krizszolg6ltat6 ajri,nlatkdr6nek, nem pedig kdzvetl
kdzbeszerz6si dokumentumban.

Amennyiben a sziiksdges inform6ci6 (p6ld6ul erkiilcsi y) elektronikus irton
el1rheto az ajrinlatk6r6 szerv vagy a kdzszolgiltat6 aj6nlatk6r6 a gazdasdgi szerepl6

annak 6rdek6ben, hogy az ajinlatkdrb szerv vagy a kozszolgiltat6 aj hozzifdqen

az egys6ges eur6pai

ll adnia az adatbtizis
a gazdasigi

aj6nlatk6r6 a

nemzeti
szabilyoknak megfelel6en hozzif6rjen a vonatkoz6 dokumentumbkhoz 6s kfiliindsen

'u Pdf fejlk€nt is el tudj6k kesziteni egysiges eur6pai kozb€szerzesi dokumentumuka! anely riton melldkletkent elkoldherd.

Aihoa hogy a gazdasagi szerepl6k a kdstibbiekben rijra fel tudjak hasaalni az informaciol, a kitdltolt eur6pai kdzb€szerzesi

dokumentumot megfelel6 elelaoniL:us formdban kell elmenteniuk (mint pl. -xml).
77 Ez az eset lehels6ges a legkisebb el6irt 6rbevetelnil, amelyet ilyen esetekben az egyes reszek

kell megillapitani.
73 Kivdve, ha az ajitulatkdr6 szeflek vagy a kdazolgaltato ajtulatkerdk jeleaek, hog}- a kovetelm6nyek
elegendd az eltala.nos informdci6 (,.igen"/.Jem"). Er6l a lehetds6$61 a tovabbi magyarazabt lisd lent.

'" Az llyen eliiiriisok lehetnek altaldnos jellegiiek, vagy szoritkozhafiak csak bizonyos helyzetekre,
kdtszakaszos eljeriisoknal csak ak}ror. anikor minden reszvetelre jelentkez6t felhivnak a reszvdtelre-
80 

Az Er,r,ipai Parlamenl 6s a Tanrics lg95- olaii,e( 24-tg5/46/LK idnyelve a szemelyes adatok feldolgozlsa
v€delmirol ds az ilven adatok szabad aramla66r6l (HL L 2t1.. 1995.11.23.31. o.).

( t,,1,,1;*"o
335



eS/es kiiliinleges adatokat, p6ld6ul biincselekm6nyekre, biintet6it6letekre vary biztonsigi
int6zked6sekre vonatkoz6 adatokat tartalmazd dokumentumokhoz

A 2014124/EU eur6pai parlamenti 6s tan6csi iriinyelv 64. cikk6vel risszhangban az

elismert gazdasbgi szerepl6k hivatalos jegyz6k6be felveft vagy k<izjogi vagy mag:lnjogi
szervezetek rlltal kirillitott vonatkoz6 tantsitv6nyokkal rendelkez6 gazdxiLgi szerepl6 a III-V.
rdszben k6rt adatok vonatkoz6s6ban benyijthalja az ajanlatkdr6 szervnek vagy a kdzszolgdltat6
ajrinlatk6r6nek a hivatalos jegyz6kbe val6 felv6teh6l az illet6kes hat6sdg 6ltal kiadott igazolast,
vagy az illet6kes tantsit6 szervezet iiltal kibocs6tott tanusiF6nyt.

Azon gazdasdgi szerepl6nek, amely eryediil vesz rdszt 6s a kiviilasaiisi szempontok
teljesit6s6hez nem veszi ig6nybe m6s szervezetek kapacitrisait, ery egys6ges eur6pai
krizbeszerz6si dokumentumot kell kitiiltenie.

Azon gazdas{gi szerepl6nek, amely egyediil vesz rdsZ, de a kiviilasztiisi szempontok
teljesit6sdhez miis szervezet vagy szervezetek kapacitisait veszi ig6nybe, biaositania kell, hogy
az ajrinlatk6r<i szerv vagy a kdzszolg6ltat6 ajrinlatk6r6 a gazdasiryi szerepl6 egys6ges eur6pai
k6zbeszerz6si dokumentuma mellett k6zhez kapjon egy kiiliin egys6ges eur6pai kdzbeszerz6si
dokumentumot is, amely minden eryes ig6nybe vett szervezet vonatkozrisriban tartalmuza a

relev5ns informdci6katt l.

V6giil, amennyiben a k<izbeszerz6si eljrirrisban gazdasiqi szerepl<ik egy csoportja -
adott esetben ideiglenes trirsuliis keret6ben - egyiittesen vesz rdszt, a II V. r6szben foglalt
informrici6k tekintet6ben minden eryes r6szt vev6 gazdas6gi szerepl6nek kiiliin egrs6ges

eur6pai kiizbeszeru6si dokumentumot kell benyfjtania.

Minden olyan esetben, amikor a gazdasflgi szerepl6 igazgal6i, vezet<ii vagy feliigyel6i
testiilet6nek egyn6l t6bb tagja van, illewe e testiiletek kdpviselet6re, az azokban valS
ddntdshozatalra, vagy annak kontrolljara vonatkoz6 jogktinel egyn6l tiibb szem6ly rendelkezik,
lehets6ges, hogy mindegyikiiknek aki kell irnia ugyanazon egys6ges eur6pai kdzbeszerz6si
dokumentumot a nemzeti szabrilyokt6l fligg6en, bele6rtve az adatv6delemre vonatkoz6
szab6lyokat.

Az egysdges eur6pai kdzbeszerz6si dokumenhrm alflir{sit (d,6ir{sait) illet6en felhivj uk
a figyelmet, hogy az egysdges eur6pai kdzbeszerz6si dokumentumon el6fordulhat, hogy nem
sziiks6ges aftiirris, amennyiben az egys6ges eur6pai kdzbeszerzdsi dokumentumot egy
dokumentum csomag r6szekdnt ktildik el, amelynek hiteless6gdt 6s s6rtetlens6g6t a kiildds
m6djrfurril megkcivetelt akiinis(ok) biaositja t biaositjrik )E'z.

,Htaz
,ajinl,
ameh
k6zbe
szere

3' 
Lalsd a ll- rdsz C. szakaszit

3'] Peldaul ha az ajdnlatot 6s az azt kisdrd egyseges eur6pai kaizbeszerz6si dol:umentumot nyilt eljafasban olyan e-mail ,tj6n kiildik
sziiks6ges tipust elellronikus alirirAlssal van ellaffa, akkor el6fordulhat. hog/ az egyseges eur6pai kdzbeszerzdsi dokumentumon
aliiinis(ok) nem sdksdges(ek). Az is lehetseges, hogy az egysd8es eur6pai kdzbeszerzesi dokumentumon elektronikus alairiis
arnennyiben az eg's6ges cur6pai kozbeszerzdsi dokumentum elekuonikus kdzbeszerzdsi platformbavan rllesztve, 6s a

elektronikus hi telesit6sre van szuks68.
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Az egys6ges eur6pai kdzbeszerz6si dokumentum a kdvetkez6 r6szekb6l ds szakaszokb6l rl,ll:

- I. r6sz: A kdzbeszerz6si eljrlrdsra 6s az aj6nlatk6r5 szervre vary a kdzszolgriltat6
aj6nlatk6rdre vonatkoz6 informrlcitik

- il. rflsz:. A gazdasflgi szereplSre vonatkoz6 informici6k
III. r6sz: Kizir6si okok:

A: Biintetdeljfrfsban hozott it6letekkel kapcsolatos okok (a 20l4l24lEu
iranyelv 57. cikkdnek (1) bekezd6se 6rtelm6ben alkalmazrisuk k6telez6. A
2014/25lEU iriinyelv 80. cikk6nek (1) bekezddse 6rtelmdben alkalmazdsuk az

aj6nlatk6r6 szervek szdmilra is kdtelez6, mig azok a kdzszolgiltatb ajrimlatk6r6k,

amelyek nem ajrinlatk6r6 szervek, dtinthetnek ugy, hogy alllz,klqzzik ezekel a
kizardsi szempontokat).

- B: Ad6lizet6si vary a t{rsadalombiztositisi
kiitelezetts6g megszeg6s6vel kapcsolatos okok
esetdn alkalmazds,tk a 2014124/EU irrinyelv
6rtelm6ben kdtelez6. Ugyanilyen felt6telekkel
szervek szdmS,ra is kdtelez6 a 2014/25/EU irrinyelv 80. (1) bekezd6se

6rtelm6ben, mig azok a kdzszolgiltat6 ajrinlatkdr6k,
szervek, dtinthetnek [gy, hogy alkalmazzik ezekel a

nem aj rinlatk6r6
i okokat). Felhivjuk

a figyelmet arra, hogy egyes tagrlllamok nemzeti joga joger6s 6s kiitelez6
hatirozatok eset6n is kiitelez6v6 teheti alkalmazrisukat.
C: Fizet6sk6ptelens6ggel, dsszef6rhetetlens6ggel vary szakmai

57. cikk6nek (4)kiiteless6gszeg6ssel kapcsolatos okok (kisd a 201
bekezd6s6t) (olyan esetek, amelyekben a gazdasrigi

tag6llamuk kdtelez6vd teheti ezen okok alkalmazrisrlt
6k kizdLrhat6k;

aj iinlatk6r6 szervek
szitmina. A 20l4l25lEu irdnyelv 80. cikk6nek (l) alapjiin minden
k6zszolg6ltat6 ajrtuIatk6r6, ffiggetleniil att6l, hogy
eldiintheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizrir6si oko

ajiinlatk6r6 szerv-e,
vagy tag6llamuk

jdrul6k
(oger6s
57. ci

fizet6s6re vonatkoz6
6s kdtelez6 hatArozal

(2) bekezd6se
az ajinlatkdro

el6irhatja sziirnuka ezek alkalmaz6srlt).

- D: Ery6b, adott esetben az ajrlnlatk6r6 szerv vary a kdzszolgdltat6
ajf nlatk6r6 tagillamrlnak ne-mzeti jogszabflyaiban el6irt kizdrisi okok

lV. r6sz: Kivilasztf si krit6riumoktr:

- cr: Az iisszes kivilasztr{si szempont 6ltal6nos jelz6se

- A: Alkalmassig
- B: Gazdas6gi 6s p6nziiryi helyzet

- C: Technikai 6s szakmai alkalmass{g

- D: Min6s6gbiztositisi rendszerek 6s kiirnyezetv6delmi rfezet6si

;abv-iny;i84 ti

csdkkent6set6

- \rI. r6sz'. Zird nyilatkozat

% ,r*rr*, 
"t*^ 

,a*.**, *elezdese alapjan a kozszolgallar6 aj,nlad.erttl tuggellenol afl,,L hogy ajiin la (er5 szeNek-< -

- V. r6szz Az alkalmasnak min6sitett r6szv6telre jelentkez6k s{iminak

eldonrherrk. hogy alkalmazilk-e 
^2014/24lEU 

]li-,i,yelv 58. ciklieben el6irt kiv6lasztiisi szempontokat (lV. resz, A., B- 6s C. szakasz).
* g,2Ol4l25lEU iranyelv nem irja el6 kifejezetten a kozszolgelkt6 ajiiDlalk6riik szimam az egysdges europar tdzbeszerzesi dokumennrm

D sz2kasz), azonban ezt

t,-akorlatr okoknrl fogva lehet6v6 kell tenni, mivel a2011/248U iinyelv 62. cikke 6s a 20I4l25lEU

szabiilyok 6s szempontok alapjan kell kivalasaaniut a rdszwev6ket. A fent leinak szerint ezek bizonlos

szabiiiyok ds szempontok azonban santen vonatkozhatnak egy adoft kozszolgaltat6 aj6hlatkdr6re vagy eg)
ilyen esetekhez azonban nem alkalmazhat6 

^z 
eB,s6ges formanyomtatvdny-* A 2O14D5EU iriinyelv nem ida el5 kifejezeften a kttazolgaitat6 ajanla*6r6k sztniira az egyseges curbpai

alkalmazAs{t az alkalmasnak min6sitett reszvdtelre jelentkez6k sziimanak csdkkentse tekinteGben (V. r6sz), 
^zonban 

ezt
fogva lehet6ve kell tenni. mivel a 20\4D4EU irlin)elv 65. cikke 6s a 201425/EU iftiflyelv 78. cikkenek (2)
r6szvev6k szimrinak bAfmillen csilkkent6set objektiv ds megkiildnbtiaetesmentes szempontok vagl szabalyok alapjan kell

33'7

,-\
?



2. sz. minta

I{YILATKOZAT

a nemzeti varyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI. tiirv6ny 6tl6that6 szervezet fogalmdra
vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfelel6s6gr6l

Aluliron . mint a(z)
(sz6khely: cdgbejegyzlsrel al{irirlra jogosult
k6pvisel6je, jelen okirat al6ir6sdval, ezennel bi.intet<ijogi felel6ss6gem tudatriban

nyilatkozom

arr6l, hogy a(z) (teljes ndv) a nemzeti vagyonr6l
sz6l6 2011. 6vi CXCVI. t6rvdny 3. $ ( I
szervezetnek min6siil, egyidejiileg az
nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

) bekezd6s6nek 1. pontjasT alapjrin 6tkithat6
ad aliiimaszt6 dokumentumok masolatit

P. H.

c 6 ge gy z6 * e I alitirrisra j o go sult

8? 3. 5 11.; E ttirvdny alkalmazrisiban
I - itldthatb szervezet:
a)j az 6llam- a kiiltsigvetisi szerv. a kijztestiilet. a helyi dnkormanyzat. a nemzetisegi 6nkorm5nyzat, a t6rcul6s, az egyhiiui

jogi szemdly, az olyan gazdAlkod6 szervezet- amelyben az 611am vagy a helyi dnkormdnyzat kiil6n-kiil6n vagy egy0tt lo0o/Gos
rdszeseddssel rendelkeziL a nemzetkdzi sze.vezel a kiilftildi 6llam. a kiilftildi he1yhat6s6g. a kiilftildi rillami vagy helyhat6sagi
szerv es az Eur6pai Gazdasiigi Tdrsdgr6l sz6l6 meg6llapodrisbar r€szes 6llam szabalyozott piaciira bevezetett nyihdnosan
mtkdd6 rdszvdnltirsas6g,

b) M olyan belftildi vagy kiilfttldi jogi szem6ly vagy jogi szem€l-vis€ggel nem rendelkezti gazddlkod6 szervezel amely
megfelel a katvetkez6 feltdteleknek:

64ll tulajdonosi szerkezete. a pdnzmosdLs 6s a terrorizmus finanszirozisa megel6zdse.6l ds megakadalyoziisArdl sz6l6
tdrvdny szerint meghatdrozott tdnyleges tulajdonosa megismerhet6.

bb) M E]Jf6pai Uni6 tagellameban. az Eur6pai GazdasAsi Td.sdgr6l s2616 meg6llapodrisban riszes allarnban. a Cazdasdgi
Egyiittmffkoddsi ds Fejleszldsi Szenezet tagiillamAban vagy olyan 6llamban rendelkezik ad6illet6sdggel, amellyel
Magyarorszrignak a kett6s ad6ztatas elkeriilds6r<il sz6l6 egyezmdnye van.

Dcl nem min6siil a tarsasagi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 tt rvdny szerint meghatdrozott ellen6rzdtt kiilltildi tirsasdgna(
bdl a gazdilkodo sze ezetben kiizvetlenill vagy kdzvetetten ttibb mint 25olFos tulajdonnal, befolyissal vagy szavazati

joggal bir6 jogi szemdly. jogi szemdlyisdggel nem rendelkezri gazddlkod6 szervezet tekintetdben a ba), bb) es bc) alpont
szerinti feltdtelek fenn6l lnak:

c) aza civll szetvezet ds a vizitiirsulat, amely megfelel a k0vetkez6 feltdteleknek:
cal vezet6 tisztsdgvisel6i megisme.het6k
cb) a ci\il szeflezet ds a vizitiirsulal valamint ezek vezetd tisztsegviseldi nem etlAthato szervezetben nem

257eot meghalad6 rdszeseddssel.

ccl sz6khelye az Eur6pai Uni6 tagallamiiban. az Eur6pai Gazdasa€i Td.sdgriil sz6l6 megillapodrisban r6szes

Gazdasagi Eg),iittmiikdd6si 6s Fejlesztdsi Szervezet tagiillamiiban vagy olyan allamban van, amellyel
ken<is addaatds elkeriildserol sz6ld, egyezmdnle ran:
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Az itlithat6sigi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vagr azokat al6timaszt6
dokumentumok az flllamhiztartrisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny 54/A. $-ban

meghatrirozottak alapjdn

A nemzeti vagtonr6l szdl6 2011. dvi CXCVI. tt)rvdny 3. $ (1) bekezddsdnek l. pont b) alpontja
szerinti

mo evar eazddlkodti szemezetek ese tib en

Alulirott, (n6v) mint a (c6gndv)

6;i;;i6j;;;ii;,k;;;,ffi ;r,"0#,iJI],,,;i;;;;;6il'.1X1""'"';il1#ff i[:
szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdrilkod6 szervezet, amely megfelel a

kdvetkez6 egyiittes felt6teleknek:

a) n.rlajdonosi szerkezete, a p6nzmosiis 6s a terrorizmus finanszirotrisa megelozes6r6l 6s

megakadiilyozasdr6l sz6l6 tdrv6ny szerint meghatarozott tfnyleges tulajdonosa
megismerhet6, amelyr6l az l. oontban nyilatkozom, ds

b) ad6illet6sdge . .. . . . . . ...orszigb an [orszdg megnevexdse] laliihat68f. amely

I a me gfele 16 al dh izanili|
o azEvopai Uni6 tagAllama,
. az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6gr6l sz6l6 meg6llapodrisban rdsz[s rillama.
o a Gazdasrigi Egytittmiikdd6si 6s Fejleszt6si Szervezet tagritlafna,
o olyan rfllam, amellyel Magyarorszignak a kett<is adona'jh elkeriilds6rtil sz6l6

egyezm6nye van, 6s

c) nem min6stil trlrsasrlgi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l szolo 1996. e. ! f rcO<I. tdrveny 4. $

1 1. pontja szerinti ellen<irzdtt kiilftildi trirsasdgnak, 6s

d) az altalun k6pviselt szervezetben kdzvetleniil vagy kdzvetetten t<ibb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyrissal vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkez6 gazdflkod6 szervezer tekintetdben az a), b) 6s c) alpont szerinti
felt6telek fenn6llnak.

l. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonos16l

Az riltalam k6pviselt szervezetnek a p6nzmosas 6s a terrorizmus finanszirozasa megel6z6s6r6l
ds megakadrilyo zAsilr6l sz6l6 2007.6vr CXXXVI. t6rv6ny 3. $ 0 pontl{ alapjria a kdvetkez6

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

Kelt:
P. H.

c6gj egyzdse/alair6sra j ogosult

88 Amennyiben Ajenlattev6nek Magyarorszdgon talalhatb az ad6illet6sdge, rigy
amennyiben m6s orszigban, [gy drtelem szeruen az az orszig keriiljatn megaddsra.

Sziilet6si hely 6s id<i

,, 
(.''r '"t\

kerriljon /$tntetdsre, 7t
Ji oi/..:s =,l-
\a

\.., /
' ]:'\r.4,, 1,*." -/-)
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3. sz. minta

IIYILATKOZAT

,, A Magtar Honvddsig katasztrdfavddelemmel osszefiiggd beavatkozdsi kdpessdgdnek

fejlesztise mffszaki technikai eszkazak beszerzise - KEHOP 1.6.0"

Alulirott .... (ajAnlattev6), melyet kepvisel: ...............

az al6bbi nyilatkoza to t teszem:

A Kbt. 66. g (2) bekezd6se alapjrin kifejezett nyilatkozatot teszek az ajrinlati felhivris

felt6teleire, a szerzod6s megk6tdsdre 6s teljesitds6re, valamint a k6rt ellenszolg6ltatrisra

vonatko26an.

c6gszeni aliiiriis

Kelt:
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4. sz, minta

I\TYILATKOZAT

,, A Magtar Honvdds i g katasztdfavddelemmel c;s szefiiggd beavatkozds i kipessdgine k

fejlesztdse - mfrszaki technikai eszkdzbk beszerzise - KEHOP 1.6.0"

Alulirott ....(ajrinlattev6),melyetkdpvisel:...............

az al6bbi nyila tkozatot teszem:

A Kbt. 66. $ (4) bekezd6se alapjan nyilatkozom, hogy a kis- 6s (dz6pvrillalkozrisok6l,

fejl6d6stik trlmogatrisar6l szolo 2004.6vi )OOilV. tdrvdny szerint v6llalkfzrisom:
- mikrov6llalkoziisnak
- kisvillalkozasnak
- kriz6pv6llalkoz6snak min6stil.
- nem tartozik a tdrv6ny hatrilya ali.
(a m e gfe le 16 a ld hilz andd)

20t6.Kelt:

34t

c6gszeni
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5. sz. minta

I{YILATKOZAT

,,A Magtar Honvidsig katasznifavddelemmel 6sszefiggd beavatkozdsi kepessiginek

fejlesztdse mfrszaki technikoi eszkbzak beszerzdse - KEHOP I .6.0"

Alulirott .... (aj6nlattev6), melyet kdpvisel:

az al6bbi nyila tkozatot teszem:

A Kbt. 66. $ (6) bekezd6s alapjrin alvdllalkoz6t:
- nem kivdnok ig6nybe venni.

- igdnybe kivanok venni. (a megfelel6 alihuzand6)

A Kbt. 66. $ (6) bekezd6s alapjrin a kdzbeszerz6snek az a rf.sze, amelynek teljesit6sdhez

ig6nybe kiviinom venni:............

Az ajdnlat benyfjtasakor miir ismert alvrillalkoz6(k): ... .........

(Eg1t szemdlynek vagy szervezetnek a szerzddds teljesitdsdben val6 rdsndtele ardnydt az

hqtdrozzq meg, hog,t milyen ardnyban riszestil a beszerzds tdrgldnak dltqldnos forgalmi
adb ndlh)l szdmirort ellendrtdkibdl.)

Kelt: ............. ...... 2016.

c6gszeni aliliriis

'r.

"<!=--
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6. sz. minta
N'YILATKOZAT

a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s kb) pont szerinti kizrir6 okokr6l

,,A Magtar Honvidsdg kotasztr1favidelemmel t;sszefiggf beavatkazdsi Mpessdginek

fejlesztise mfrszaki technikoi eszkizdk beszerzdse KEHOP 1.6.0"

targyri kdzbeszerz6si eljrir6sban

Alulirott ..... (ajrinlattev6), melyet k6pvisel: ...............

az al6bbi nyilatkoza tot teszem3

Nem 6llnak fenn veliink szemben a kdzbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vl CXLIII. tdrv6nyben
(Kbt.) foglalt al6bbi kizar6 okok, mely szerint nem lehet aj6nlattevS aki:

Kbt.62.$ (1) bekezd6s:
kb) olyan szabiilyo zoll tozsder nem jegyzett tiirsasdg, a penzmosas es a

2007. 6vi CXXXVI.terrorizmus finansziroziisa megel6zds6r6l 6s megakad6lyozisir6l sz6lo
tdrv6ny 3. $ r) pontja szerinti t6nyleges tulajdonosa nem megismerhet6.

f.) A Kbt. 62. $ (1) bekezd6s kb) pontja szerinti kiz6r6 ok teki a 32112015. (x. 30.)
Korm. rendelet 8. $ i) pont ib) alpontja 6s a 10. $ g) pont gb) szerint krildn is

tt tSzsddn nemnyilatkozom, hogy olyan trirsas6gnak min6stltink, amelyet
jeryeznek/jeryeznekte.

2.) Mint szabilyozott t6zsd6n nem legzelim ajrinlattev<i, az alSbbiak szerint nyilatkozom a

p6nznros6s ds a terrorizmus finanszirozisa megel6zds6r6[ 6s megakad6lyo zirsitr,6l sz6l6 2007.
6vi CXXXVI. tdrv6ny (a tov6bbiakban: pdnzmosiisr6l sz6l6 tdrv6ny) 3. $ r) pontja, ra)- rb)
vagy rc)-rd) alpontja szerint defini6lt valamennyi t6nyleges tulajdonos nev6r<il 6s 6lland6

lak6helydrol:

VAGY*

2.b\ Az ajfurlaftev6nek a pdnzmosiisr6l sz6l6 tdrv6ny) 3. $ r) pontja
alpontja szerinti t6nyleges tulajdonosa nincs.

Kelt:

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

Sgszeni al1ir6s

* A nem kivdnt sz6veg trirlendo/6thuzand6 vagy az alkalmazand6 r6sz aldhrizand6

etev

3e A megfelel6 resz al6,hizand6!{ Csak abban az esetben kitdltend6. ha az ajanlattevti az 1.) pontban szabal-vozon t6zsddn nem jets}-zett ajiinl

__---;--\
Z't""''"'u\

/: '.'
[i.,.,*4t4,^ - Z

\i'',? '/
J+-)
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7. sz. minta

NYILATKOZAT

Kbt. 67. $ (4) bekezd6s alapjfn

,,A Magtar Honvddsdg katasztrdfavddelemmel asszefi)ggd beavatkazdsi kipessdgdnek

fejlesztdse - mfrszaki technikai eszkizdk beszerzdse - KEHOP I .6.0"

tit gy i k6 zb eszerzd si elj rir6sban

Alulirott .... (aj 6nlattev6), melyet kdpvisel:

az alr[bbi nyilatkozatot teszem:

A szerz6dds teljesit6sdhez nem vesztink igdnybe a Kbt. 62. $ (1) {2) bekezd6sben foglalt
kizrir6 okok hatrilya al6 es6 alviillalkoz6t.

cd,gszerii al{iris

Kelt:
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8. sz. minta

NYILATKOZAT

A KIEGESZiT 6 K:OZSF,SZNRZf SI DOKUMENTUM II.8. PO NTJA SZERINTI
NYILATKOZATOK

.,A Magtar Honvddsdg katasztrdfavidelemmel 6sszefiiggd beavarkozasi Mpessdgdnek

fejlesztdse - mfrszoki technikai eszknzdk beszerzise - KEHOP 1.6.0"

Alulirott .... (aj6nlattev6), melyet kdpvisel:

az al6bbi nyila tkozatot teszem:

l. A Kbt. 65. $ (7) bekezd6se alapjan nyilatkozom, hogy az alkalma{s6g igazoliisiihoz es a
szerzodds teljesitds6hez kapacitiist nyrijt6 szervezete(ke)t:

- nem kiviinok ig6nybe venni.
- ig6nybe kivrinok venni. (a megfelel6 alahtzand6)

A Kapacitrist rendelkez6sre bocsiit6
szervezet neve, cime:

Az alkalmassrigi fdt6tel, amelynek
igazolisihoz a kapacit6st nytjt6 szenezet

er6fo rriisara trlmaszkodik (az elj6rdst
megindit6 felhivrls voratkoz6 pontjrlnak

meeieldl6se):

J.

Nyilatkozom, hogy az ajilnlat elektronikus adathordoz6n benyfjtott (elsz6 n6lkiil
olvashat6, de nem m6dosithat6 p6ldriul .pdf file) peldanya a papir alapir pdldrinnyal
megegyezik.

Nyilatkozom, hogy az ajinlat benyrijtasriig vrlltozisbejegyz6si k6relmet nem nyijtottam
be a cdgbir6s6ghoz.
(Amennyiben v ltozAsbejegyzdsi k6relem keriilt benytjtrisra ezen nyilatkozatot nem kell
benyrijtani. )

Nyilatkozom, hogy legk6s6bb a szerz<ides megkdt6s6nek iaOpoJtlaUan bejelentem az

ajrinlatk6r6nek valamennyi olyan alvrillalkoz6t. amely r6szt vesz a szerz6d6s
teljesitds6ben, 6s - ha a megel6zri kcizbeszerzdsi eljarrisban az adott alvriLllalkoz6t mdg
nem neveztem meg - a bejelentdssel egyiitt nyilatkozom arr6l is, hogy az riltalam igdnybe
venni kivrlnt alviillalkoz6 nem 6ll kizir6 okok hatrllya alatt. Amennyiben alv6llalkoz6
nem keriil igdnybevdtelre, legkds<ibb a szerzSd6s megkdt6s6nek idripontj6ban erre
vonatkoz6an nyilatkozom az ajiinlatk6r<i r6sz6re.

4.

345

5. Nyilatkozom arr6l, hogy rendelkezem NATO Kereskedelmi ds Kormrinyzati
melynek sz6ma:.......... 6s kdtelezettsdget vdllalok arra, hogy a



kdzben a ceg jogrillls6ban bek6vetkez6 b6rmely viltoz s eset6n is a Term6kkodifikrlci6s
Zrirad6kban (tov6bbiakban: Ziraddk) foglalt kdtelezeftsdgek jogfollonosak maradnak.

VAGY
Nyilatkozom arr6l, hogy nem rendelkezem NATO Kereskedelmi 6s Kormrinyzati C6g
k6ddal, de kdtelezettseget viillalok a c6gazonositdshoz sziiks6ges NATO Kereskedelmi 6s
Kormiinyzati C6g K6dnak a Magyar Nemzeti Kodifikrici6s Irod6t6l tdrr6no
megszerz6s6re a szerz6d6s al ir sht kdvet<i 10 munkanapon beltiLl, valamint arra, hogy a
szerz<idds teljesit6se kdzben a c6g jogrillis6ban bekcivetkez6 brirmely v6ltoz6s eset6n is a
Term6kkodifik6ci6s Zirad6kban (tov6bbiakban: Ztuaddk) foglalt k<itelezettsdgek
jogfolyonosak maradnak.

6. 1.,2. 6s 7. rdszajrinlati kdrdk vonatkozrisriban nyilatkozom, hogy biztositom az eszkdz
szervizelhet6s6g6t 6s javitris6t (megajrlnlott rdszajrinlati krir vonatkozisriban kell
kitdlteni).
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