szrimri p6ld6ny

HONVEDELMI MINISZTERIUM

gnszuRzEsr HrvatA.L

Nyt. szrlm: 630-LBl20l5.

RESZVETELI FELHiVAS
Beszerz6s azonosit6: 655001

1.

Az alinlatk6r6 neve, cime, telefon-, telex-

6s

15

-7 I 124

telefaxszimaiz

Ajrlnlatk6r6 neve: HM Beszerz6si Hivatal (HM BH)
Cime: 1135. BudaPest, Lehel lu-35'37.
Telefon: (06-1 ) 433-803 1
Telefax: (06-1 ) 433-8007
2.

a)

eljiris:
22812004. (VII. 30.) Korm. rendelet 748. $ szerinti gyorsitott

Avrilasztott

hirdetm6ny

ktizz6t6tci6vel indul6 targyaldsos elj6r6s.

b) A gyorsitott eljiris alkalmazisinak

indokol6sa:

A feladat a Balti L6gt6rrend |szeti feladatba kijetdlt magyar er6k felszerel6s6nek,

anyagainak k<izriti szilllitirsiravonatkozik. A kijelolt magyar erdk mtiveleti feladataikat
kitelepiil6s v6grehajt6sanak 2015
ezert
2015. szeptember l-j6t6l letjak

el,

a

augusztusdban meg kell tdrt6nnie.

Fentiek alapjir javasolt az eljirdst a22812004. (VII. 30.) Korm. rendelet 74lFszerinti gyorsit# hirdetm6ny kozietetelevel indul6 tiirgyal6sos eljar6sk6nt lefolytatni.

c)

S

Annak feltiintet6se, hory keretmegillapodisr6l van-e sz6:
Nem keretmeg6llapod6sr6l van sz6'

d) Elektronikus

6rver6s alkalmazisira keriil-e sor:

Nem kertil sor elektronikus 6rver6sre'

e) A szerzldls meghatirozisa, amire ajinlatot k6rnek:
Fuvaroz6si szerz6d6s.
3.

a)

A beszerz6s

tirgt

6s mennyis6ge:

j6rmti
16 db ISO ICC kont6ner, 1 db Volvo FL-6 reptilog6p vontat6-kiszolg6l6
szillithsa kdzriton.
1'5 tonna'
Eseti jelleggel, maximum 12 alkalommal, alkalmankdnt minimum
maximum 24 tonna ell6tm6ny, csereeszk<iz utinszitllitrisa (erre vonatkoz6an
ig6nyek alapj6n kertil
Ajanlatk6rdnek megrendel6si k<itliezetts6ge nincs, a felmeriil6
jelentkezS nem tekintheti
megrendel6sre). A iregrendel6sek elmaradris6t a R6szv6telre
rigy] mint 6rbev6tel6nel e3 antatt6r6 hib5j 6b6l tort6n6 elmarad6s6t.

b) A teljesit6s

helYe:

Magyarorsz6g, Kecskem6t

-

Litv6nia, Siaulia

c)

Annak meghatirozisa, hogy az ajinlattev6 a beszerz6s tirgyinak egy r6sz6re
tehet-e ajinlatot:
Nem

d) *A r6szajinlat t6tel6nek szempontja: --e)

Annak meghatirozisa, hogy lehet-e tiibb viltozatfi aiinlatot tenni:
Nem

Az $6nlatok elbirrilisinak szempontj

4.

a:

Az ajinlatok elbir6llsa a legalacsonyabb

<isszegri ellenszolg6ltatils

elve alapjan

tdrt6nik.

t.

A teljesit6s hatirideje' vary a szerz6d6s id6tartama:
2016. mrijus 31.

A-nyertes kiiziis ajr[nlattev6kt6l gazdasigi tirsasfg l6trehozisrlnak megkiivetel6se:
7.

a) A r6szv6teli jelentkez6s hatirideje:
2015.junius 22., 0900 6ra

b)

A r6szv6teli jelentkez6s benytijtisinak

cime (helys6g, utca, hizszim, emelet,

szobaszrim):
Szem6lyes benyfijtis eset6n:

Neve:

Cime:

Honv6delmi Miniszt6rium
Beszerz6si Hivatal
1134 Budapest D6zsa Gyrirgy rit 51. II. 6piilet loldszint 17.
HM BH dokument6ci6 5tvev5 helyis6gben

(Ajdnlatkird felhiuja a tisztelt Rdszvitelre ielentkezdk figtelmit, hogy a riszvdtelre
jeientkezds jilen pontban megjel\lt helyre tdrtdnd leaddsa a rdsmdtelre ielentkezds
be,irkezdsdnek idlpontja. A megjeldlt helyre tdrtind beldptetds iddt igdnyel, ezdrt a
beldptetds iddigdiydi figetembe venni sziveskedjenek. A rdsmdteli jelentkezdsek
benyiljtdsdnok poitot idipontia az dndteli helysdgben elhelyezett, kozdp eurdpai id6
szerint bedllitott 6ra alapjdn kerill megdllapitdsra.)
R6szv6teli jelentkez6sek lead6sa: Munkanapokon 08.00-12.00 kdz<itt, r6szv6teli
j elentkez6s hatrlridej 6nek napj 6n a

r6szv6teli j elentkez6s hat6ridej

6i g.

r6szv6teli jelentkez6sek be6rkez6se sor6n az futvevo az ifivetel pontos idSpontj6t
r1vezetia r6siv6teli jelentkez6sttartalmaz6 zirtborit6kra, ami igazolj a az i./tvdtelt.

A

Postai feladis eset6n:

Neve:
Cime:

Honv6delmi Miniszt6rium
Beszerz6si Hivatal
1555 BudaPest Pf.: 74.

Amennyiben r6szv6telre jelentkez6 postai riton kiildi meg r6szv6telre jelentkez6s6t
Ajdnlatk6ro rdszdre, minden esetben ezt a postacimet haszniilja.
Ajanlatk6r6 felhivja r6szv6telre jelentkez6 figyelm6t arra, hogy amennyiben r6szv6teli
jelentkez6s6t postai irton ktldi meg, irgy vegye figyelembe, hogy a HM bels6 eloszt6si
tigyrendj6b6l ad6d6an az ajrinlatnak a postafi6kb6l az Ajrinlatk6r6h<iz tcirt6n5
megerkezese akilr t<ibb munkanapot is ig6nybe vehet.

Az Ajinlatk6r6 a r6szv6telre jelentkez6st akkor tekinti hatarid6re benyrijtottnak, ha

az

7. a) pontban megjel<ilt hat6rid5re 6s jelen pontban megadott cimre be6rkezett.

A k6sve be6rkezo ajanlatok (a R6szv6teli felhiv6sban meghat6rozotthatitrid6 lejrlrta
ut6n nyrijtottak be) 6rv6nytelenek. Postai riton ttirt6n6 megkiild6s eset6ben a kiildem6ny
elvesz6s6b6l, k6sedelmes k6zbesit6s6b6l szdrmaz6 valamennyi kock6zat kizilr6lag a
r6szv6telre j elentkezot terheli.

c) A r6szv6teli jelentkez6s

nyelve:

A r6szv6telre jelentkez6s nyelve magyar,joghatris kiv6lt6sara csak a magyar nyelvii
nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
R6szv6telre jelentkez5 a nem magyar nyelven k6sziilt okm6nyr6l felel6s magyar
nyelvti fordit6st kdteles csatolni kdzvetleni.il a nem magyar nyelven k6sztilt okmany
kcivetoen. Ellenkez6 esetben az Ajhnlatk6r6 ezen dokumentumok tartalm6t nem veszi
figyelembe. Aj6nlatk6ro a ,,felelos" fordit6s alatt azt 6rti, hogy az adott fordit6st vagy
hivatalos fordit6 k{szitette 6s a megfelel6 m6don hitelesftette, vagy R6szv6telre
jelentkezo k6szitette 6s c6gszeni al6ir6ssal hitelesitette, de tartalm66rt mindk6t esetben a
R6szv6telre j elentkez6 felel6s.

d) A r6szv6teli jelentkez6sek felbont6sinak
Az ajinlatok

helye:

felbontSsrinak helye megegyezik a 7. b) pontban leirtakkal.

Az (els6) t6rryal6s id6pontja, lefolytatisinak menete, az ajinlatk6r6 hlttl el6irt
alapvet6 szab6lyok:

AzAjinlatt6telifelhiv6sbankertilmeghatitrozista.
9.

A jogi, p6nziiryi, gazdasrlgi, miiszaki 6s szakmai alkalmassig
sztii<sE ges

info rmici6k, a m e gkiivetelt igazolisi

a) A r6szv6telre jelentkez6 jogi

mri d megh

elbirilisihoz

atir ozisix alz

helyzet6t tanfsit6 okiratok:

Az eljar5sban nem lehet R6szv6telre jelentkez6 vagy alv6llalkoz6,-aki eset6ben a
z2sl2oo4: ryII. 30.) Korm. rend,. 23. $ (1) bekezd6s, valamint a 24. $ d) 6s e)
bekezd6s6ben felsorolt kizir 6 okok fenn6l lnak.
Megkiivetelt igazoldsi mdd :
R6szv6telre je-lentkez6nek 6s a beszerz6s 6rt6k6nek l0 %-6t meghalad6 m6rt6kben
ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6nak a 22812004. (VII. 30.) Korm. rend. 25. $ (2)
bekezd6s szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 22812004. (VU. 30.) Korm. rend.
23. $ (1) bekezd6sber 6r u 24. $ d) 6s e) pontj6ban foglalt kizin6 okok hat6lya al6.

Rdszv6telre jelentkez6 6s a beszerzes ertekenek 10 o/o-itt meghalad6 m6rt6kben
igdnybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nyrijtson be eredeti vagy kdzjegyzo iital hitelesitett
igazolilst (egyiittes ad6igazol6s) arra vonatkoz6an, hogy nem tartozik a22812004. (VII.
30.) Korm. rendelet 23. $ (l) bekezd6s d) pontjSban el6irt kizir6 ok hat6lya al6.
Amennyiben R6szv6telre jelentkezo vagy a beszerzds 6rt6k6nek l0 %-6t meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 szerepel a kriztartoz6smentes ad6z6i
adatbrlzisban, rigy az ad6zis rendj6r6l sz6lo 2003. 6vi XCII. tcirv6ny 85/A. $ (7)
bekezd6se alapj6n elegend6 annak t6ny6re val6 hivatkoz6s.
R6szv6telre jelentkez6 6s a beszerz6s 6rt6k6nek l0 %-at meghalad6 m6rt6kben
ig6nybe venni kivrlnt alvrillalkoz6 nyirjtson be k<izjegyzo 6ltal hitelesitett nyilatkozatot
arra vonatkozlan, hogy nem tartozika22812004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. $ (l)
bekezd6s e) -0 pontjaiban eloirtkizdr6 okok hatillya al6.
o/o-ht meghalad6 m6rt6kben
R6szv6telre jelentkezo 6s a beszerzes ert€klnek 10
ig6nybe venni kivant alv6llalkoz6 nytijtsa be a r6szv6teli hatrirido lej6rtil6l szrimitott 60
napn6l nem r6gebbi keltez6sri eredeti vagy kdzjegyzo 6ltal hitelesitett c6gkivonatiit,
illetve azzal egyen6rt6kii egy6b okirat6t annak igazolilsdra, hogy nem tartozik a
22812004 (VII. 30.) Korm. rendelet 23. $ (1) bekezd6s a)-c) pontjaiban valamint a 24. $
d) pontj6ban eloirtkizir6 ok hat6lya al6.
Felhfvjuk Rdszv6telre jelentkezo figyelm6t, hogy a 60 napos hat6rid6 nem a
kozjegyzo 6ltali hitelesit6s kelt6re, hanem az okirat kirlllit6srinak kelt6re vonatkozik.

l0 %-ft

meghalad6 m6rt6kben
ig6nybe venni kivrlnt alv6llalkozl a 2005. 6vi CIX. t<irv6ny Sltal a hadiipari
t-v6kenys6g vdgzesehez eloirt enged6ly eredeti vagy k<izjegyzo iital hitelesitett
m6solati p6ld6ny6val 6s a 261120ll. (X[. 7.) Korm. rendelet 4. $ (l) a), b) 6s c)
pontj6ban meghatirozott - nemzetkdzi kdzriti 6rufuvaroz6sra kiadott - kdz<iss6gi
vagy a Nemzetkcizi Krizlekedesi F'orum rlltal ldtrehozott enged6ly (CEMT
"ng.dely,
en[ed61y), vagy a tehergepj6rmiire kett<i vagy tdbboldahi nemzetkdzi eg,vezmdny
alapjdn kiadott enged6ly miisolati p6ldrlny6val igazolja, hogy nem tartozik a
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2a.$ e) pontj6nak hatillyaal6.
R6szv6telre jelentkez6 6s a beszerz6s 6rt6k6nek

l.

sz.

b) A minimilis p6nziiryi 6s gazdasigi alkalmassigi felt6telek meghatirozisa,

az

beszeru€s titrgyirt a 160120ll.
mell6klet6nek XXIV. fejezetebe sorolta be.

Aj6nlatk6r6

azokat

b

a

izonyft6 igazolisi

(VIII.

18.) Korm. rendelet

m6 d ok megi elti l6s6vel :

22812004. (vII.30.) Korm. rend.27. $ (1) bekezd6s a) pontja alapjfun a
R6szv6telre jelentkez6 6s a beszerz6s 6rt6k6nek IO%-at meghalad6 m6rt6kben ig6nybe
venni kivant alv6llalkoz6 csatolja be valamennyi szfumlavezeto penzintezetdtol
szirmaz6,a r6szv6teli hat6rid6 lejiratinhl30 napn6l nem r6gebbi nyilatkozatifi az al6bbi

A

tartalommal:
p6nzforgalmi j elzosz6m(ok) ;
apdruintezet mi6ta vezeti a szitml6i6t;
az eljirhst megindit6 felhfvrls megkiild6s6t6l visszasz6mitott
30 napot meghalad6 sorban 6116 t6tele.

c) A minimilis miiszaki,

I 6ven beliil volt-e

szakmai alkalmassigi felt6telek meghatirozist, az azokat

bizonyit6 igazoldsi m6dok megieliil6s6vel:
R6szv6telre jelentkezo 6s a beszerzls 6rt6k6nek l0%-6t meghalad6 m6rt6kben
ig6nybe venni kivrlnt alv6llalkoz6

A

-

d)

A

a22812004. (VII.30.) Korm. rend. 28.$ (2) bekezd6s f) pontja alapjin csatolja
r6szv6teli jelentkez6s6hez b6rmely nemzeti rendszerben akkredit6lt, tanrisit6 6ltal
tanfsitott min6s6gir6nyit6si rendszerr6l sz6l6, a beszerzls tfurgydhoz illeszkedo
ISO 9001 szabviny szerinti, vagy azzal egyen6rt6kri tanrisitviiny m6solat6t.

r6szv6telre jelentkez6

kizirisinak, illet6leg teljesit6sre alkalmatlanni

min6sit6s6nek szempontj ai:

Kizirisra kertil a R6szv6telre jelentkezo:

-

ha vele szemben a22812004. (VII. 30.) Korm. rend. 23.$
d) 6s e) pontja alatt felsorolt kiz6r6 okok fennilllnak;

Alkalmatlan a R6szv6telre jelentkez6

-

(l)

bekezd6s 6s a 24.$.

:

ha R6szv6telre jelentkez6 vagy a beszerz6s 6rt6k6nek l|%-at

meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 b6rmeiy szdmli$in a benyfjtott
szdmlavezet6 p6nzintezettdl szirmazl igazolils alapjdn az eljitrhst megindft6
felhiv6s felad6s6t6l visszasz6mitott egy 6ven beliil 30 napot meghalad6 sorban
6ll6s volt;

ha R6szv6telre jelentkezo vagy a beszerz6s 6rt6k6nek l|%-at

meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kivant alv6llalkoz6 nem rendelkezik b6rmely nemzeti
rendszerben akkredit6lt, tanirsit6 6ltal tanfsitott min6s6gir6nyitrlsi rendszerr6l
sz6l6, a beszerz6s tirgybhoz illeszkedS ISO 9001 szabvriny szerinti, vagy azzal
egyen6rt6kti tantisitvannYal.

A

a

penzigyi, gazdasiryi
alkalmass6g k<ir6ben meghat6rozott felt6teleknek - a 22812004. (VII. 30.) Korm. rend.
29. $ (a) pontja szerint - kiilon-ktilcin 6n6ll6an kell megfelelnitik, mig a mriszakiR6szv6telre jelentkez6nek

6s az alvdllalkoz6nak

szakmai alkalmas s6g krireben e gytitte sen is me gfelelhetnek.

Aj6nlatk6ro hivatkozik a 22812004. (VII.30) Korm. rendelet 29. $ (aa) 6s (4b)
bekezd6seire.

10.
11.
12.

A257. $ (3)-(5) bekezd6s6ben foglaltak:---

Az aj6nlatk6r6 6ltal m6r kivilasztoffak nevei

6s

cimei:---

A hirdetm6ny feladrlsdnak id6pontja:
2015.jrinius 4.

13.

a) Keretmegiltapodis

eset6ben a keretmegrillapodds

b) Keretmegillapod6s eset6ben

t

el6irt id6tartama:---

keretmegillapodisban r6szt vev6 gazdasigi

szerepl6k l6tszf ma:---

14.

A

szerz6d6s v6dett foglalkoztat6k sz6m6ra

5

fenntartott:

Nem

15.

Ery6b informici6k:

a)

Beszerz6s azonosit6: 65500115-7

b)

Ogyintdzo Ballai P6ter szilzados
Tel. : (+36) 1 -433-801 5 126-465 mell6k

c)

Aj6nlatk6r6 hirlnyp6tlist teljes kdrben biztosit a 22812004. (VII.30.) Korm. rend.
42.$ (1) bekezd6s alapjan.

d)

Aj6nlatk6r6 felhivja a R6szv6telre jelentkezok figyelmdt, hogy a 22812004.
(VII.30.) Korm. rend. 58. $ (1) bekezd6s alapjin a rdszvdteli szakaszban a

ll24

R6szv6telre jelentkez6 nem tehet ajanlatot.

e)

Az els6 szdllitmdny (16 db ISO ICC kont6ner, 1 db Volvo FL-6 reptil6g6p vontat6kiszolg6l6 j6rmti) szillitdsira tervezetten 2015 augusztusiiban keriil sor, a konkr6t
id6pont szerzSd6skdt6skor kertil megh atisozhsra.
A kontdnerek maxim6lis t<imege brutt6 12tldb.
A reptil6 g6p vontat6 -ki szol 9616 j 6rmri adatai :
hosszris6g: 5,95 m,
sz6less6g: 2,44m,
magass6g: 2,7 m,
saj6t tdmeg: 7300 kg.

0 A

12 alkalommal, alkalmank6nt
ell6tmriny, csereeszkciz ut6n- 6s/vagy

szerzodds megkdt6s6t kcivet6en, maximum

minimum 1,5 t, maximum 24 t

visszasz6llit6sara egyedi megrendel6sek keriilnek megktild6sre.

g) A

szerzodes megk0t6s6t kovet6en Fuvaroz6 kdteles

a lehet6 legrdvidebb kdzriti

riton v6grehajtani a szhllitdst.

h)

A rakodrisi feladatok elv6gz6se az MH 6llom6nyrinak felel6ss6ge 6s kdteless6ge.
sz6llitmanyok nem tartalmaznak htit6st, fagyaszt6st ig6nyl6 6s vesz6lyes
anyagokat, valamint tirlsf lyos 6s trilm6retes szallitmanyt.

i) A
j)

Kis6r<i szem6ly szilllitdsiranem fog sor kertilni'

k) A sz6llft6si feladatot a sz6llit6si ig6ny megielen6s6t k<ivet6 48 6ran beliil meg kell
kezdeni.

l)

A munkav6delemre

6s a munkafelt6telekre vonatkoz6 e16ir6sok:

Ajrinlatk6r6 felhivja a figyelmet arra, hogy a munkav6gz6s sor6n az *wflnyes
munkav6delmi, k6rnyezetv6delmi, balesetv6delmi, biztons6gtechnikai, ttizv6delmi,
6rint6sv6delmi 6s krizeg6szs6gtigyi el6ir6sokat szigoruan be kell tartani.
Ajanlatk6r6 el6irja, hogy a r6szv6telre jelentkez6 t6j6koz6djon a munkav6llal6k
v6delm6re 6s a munkafeltdtelekre vonatkoz6 olyan kdtelezetts6gekrol, amelyeknek

6

a teljesitds hely6n es a szerz6d6s teljesit6se soriin meg kell felelni. A r6szv6telre
jelnetkez6 k<iteles nyilatkozni arr6l, hogy a r6szv6telre jelentkez6s sor6n figyelembe
vette-e a munkav6llal6k v6delm6re 6s a munkafelt6telekre vonatkoz6 a teljesit6s
hely6n hat6lyos kdtelezetts6geket.

A munkav6llal6k v6delm6re 6s a munkafelt6telekre az alSbbi szervezetekt6l
(hat6s6gokt6l) szerezhet6 be tdi{konatils:
Orsz6gos Munkavddelmi 6s Munkaiigyi F6feltgyel6s6g (OMMF)

Cim:1024 Budapest, Margit krt. 85.
Postacim: 1399 Budapest 62. Pf. 639.

Telefon: 06-l -346-9400
Fax: 06-l-3 46-9415

E,i,,,il: titkarsag@cmmf.gov.hu
m)

Beadan<i6 egy6b rgazol6sok 6s

nyilatkozatok:

R6szv6telre jelentkez6 nyrijtsa be a kdtelezetts6get v61lal6, valamint a szerzbdls
k6pviselet m6dj6nak megfelel6 al6irrlsi
al6ir6s6ra jLgosult rr.-61y1.k1,
cimp6ld6nyainak egyszeni m6solatdt.

a

n)

2011. 6vi
R6szv6telre jelentkez6 nyirjtsa be nyilatko zatii a nemzeti vagyonr6l sz6l6

CXCVI. t6rv6ny atHthato szewezet fogalm6ra vonatkoz6 felt6teleknek val6

megfelel6s 6grol azR6szv6teli felhiv6s

o)

l.

sz6mir mell6klete alapjrin.

A R6szv6telre jelentkez6 nyrijtsa be a 1. szdmir mell6klet szerinti nyilatkozatokat.

Jelen R6szv6teli felhiv6s mell6kletei:

l.

sz. mell6klet: Nyilatkozatok (a

Budapest, 2Ol s.jirnius

Of-.

hp)

a

Dr.

-- ll\

a

&ry
{.

\\7

1. sziimti

mell6klet a630-1812015. nyt. sz6mri R6szv6teli felhiv6shoz

NYILATKOZAT
a nemzeti

varyonr6l sz5l6 2011' 6vi CXCVI. tiirv6ny 6tl6that6 szervezet fogalmira
vonatkoz6 felt6teleknek vak6 megfelel6srdl

Alulirott

mint a(z)

(sz6khely:
k6pviseloje, jelen okirat alSir 6siv al, e zenne I btintet6j

cegbejegyz6sre/al6ir6sra jogosult
o

gi

fe

Ie

lo s s6 gem

tudat6ban

nyilatkozom

.........

arr6l, hogy a(z) (teljes n6v)

a nemzeti vagyonr6l
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l.

E torvdny alkalmazasiiban
dtldthatd szemezet:

az egyh[zi
akoztestulet, a helyi onkorm inyzat, a.nemzetis6gi Onkorm dnyzat' a t6rsulas,
100%oegyiitt
vagy
k0l6n-ktil<in
jogi szem€ly, az olymgazd6lkod6 szervezet,amelyben'* arc^ vagy a helyi Onkorm6nyzat
vagy
rillami
k0lldldi
a
helyhat6sAg,
kiilftildi
a
6llam,
kiilflildi
a
os reszeseddssel rendelkezik, a nemzetkozi szervezet,
szab6lyozott piacara bevezetett
6llam
r6szes
meg6llapodasban
sz6l6
r6rs6grol
helyhat6s6gi szerv 6s *iirtpuiGazdas6gi
nyilv6nosan miikodo r6szv6nyt6rsas6g,
jogi szemelyis6ggel nem rendelkezo gazdirlkod6 szervezet' amely
b) az olyanbelldldi ,ugy tUfttOijogi szemdly vagy
a kOvetkezo felteteleknek:
megfelel
'1?);lrtroo"rsi
6s megakad6lyoz6siir6l sz6l6
szerkezete, a pdnzmosiis ds a terrorizmus finansziroziisa megelozds6r<il
megismerhet<i,
tulajdonosa
tO*eny szerint meghatrirozott t6nyleges
rdszes 6llamban, a Gazdas6gi
bb) azEw6pai Uni6 tag6llam 6ban, azEur6pai Cazaisagi Tdrsegrol sz6l6-meg6llapodrisban
allamban rendelkezik ad6illetbs6ggel, amellyel
,ugy

,f i

aii" , ik0lts6gvet6si

szer\t

,

Egytittmiikiiddsi 6s FejlZsa6si Szervezet tugaru.auur"

1ly*

van'
Mlgyarorsz6gnak a kett<ls adlnatds elkeriil6s6r6l sz6l6 egyezm6nye
t0rvdny szerint meghatarozott ellen6rz0tt kiilfoldi
iz6l6
oszta6iid6r6l
az
6s
ad6r6l
tiirsas6gi
a
min6siil
bc) nem
t6rsas6gnak,

tulajdonnal, befolyrissal vagy szavazati
gazditlkod6 szervezetben kdzvetleniil vagy kdzvetetten tObb mint 25o/eos
tekintetdben aba), bb) 6sbcl alpont
szervezet
gazd6lkod6
rendelkez6
jogi szemdlyis6ggel nem
loggat Ui-rO jogi szem6ly,
szerinti feltdtelek fenndllnak;
civil szervezet 6s a vizitarsulat, amely megfelel a k0vetkez6 felt6teleknek:
,)
ca)'t ezeto tisztsdgviseloi megismerhet6k,
nem 6tl6that6 szervezetben nem rendelkeznek
cb) a civil szefvezet es a vizlt6rsulat, valamint ezek vezeto tisztsegviseldi
bd)

i

ia

Z5o/eol meghalad6 r€szesed6ssel,
sz6l6 megrillapod6sban rdszes 6llamban' a
cc) sz1khelye az Europai UniO tagaltam iban, az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6gr6l
,agy olyan rillamban van, amellyel Magyarorsz6gnak a

Gazdasagi Egyiittmiikiid6si 6s Fejlesa6si Szervezet tag6llam6ban
kett6s ad6ztat6s elkeriil€s6rol sz6l6 egyezmdnye van;

Az itlithat6sigi nyilatkozathoz csatoland6 adatok, vary azokat aliltimasztit
dokumentumok az illamhitztartflsrill sz6l6 2011. 6vi CXCV. tiirv6ny 541A'. $-ban
meghatiro zottak alapj 6n
A nemzeti vagtonrdl szdl6 2011. 6vi CXCW tdrvdny 3. S 0 bekezddsdnek l. pont b) alpontia
szerinti
mowor eazddlkodd szervezetek eset,lben

mint

(n6v)

Alulirott,

a

(c6gn6v)
(szdkhely)

(ad6sz6m) trirv6nyes k6pviseldje nyilatkozom, hogy az

riltalam k6pviselt szewezet olyan belftrldi vagy kiilfiSldi jogi szem6ly vagy jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazd6lkod6 szervezet, amely megfelel a k6,vetkez6
felt6teleknek:

a)
'

.

b)

tulajdonosi szerkezete, a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finansziroz6sa megel6z6s6r6l 6s
-.gutrd6lyozisir6l sz6l6 torv6ny szerint meghat6rozott t6nyleges tulajdonosa
megismerhet6, amelyr6l. az l.-pq$baq nyilatkozo4, 6s
la megfelelff aldhrtzanddl,
azEur6pai Uni6 tag6llam6ban,
azEur6pai Gazdas6gi T6rs6gr6l sz6l6 meg6llapodrisban r6szes Sllamban,
a Gazdas6gi Egytittmtikdd6si 6s Fejleszt6si Szervezet tag6llam6ban,
olyan 6llamban rendelkezik ad6illet6s6ggel, amellyel Magyarorsz6gnak a kett6s
ad6ztatis elkeriild s6r6l sz6l6 e gyezm6nye van,

.
.
o
.

6s ez az orszig;

c)
d)

1.

[orszdg megneveziseJ , es
nem min6stit tarsasagi ad6r6t 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXI. t<irv6ny 4.
6s
$ 1 l. pontja szerinti ellen6rzdtt ktilfbldi trirsasSgnak,
az iiialam k6pviselt szervezetben k<izvetlentil vagy kdzvetetten t<ibb mint 25oh-os
tulajdonnal, befoly6ssal vagy szavazatijoggal bir6 jogi szemily, jogi szem6lyisdggel
nem rendelkezb gazd6lkod6 szewezet tekintet6ben az a), b) 6s c) alpont szerinti
felt6telek fenn6llnak.

Nyilatkozat t6nyleges tulajdonosr6l

szervezettek a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finanszirozdsa megel6z6s6r6l
pontja alapjin a ktivetkez6
6s megakad 6lyozdsdr6l sz6l6 2007.6vi CXXXVI. tdrv6ny 3. $ r)
term6szetes szem6ly(ek) a tdnyleges tulajdonosa(i):

Az 1ltalamk6pviselt

Sorszrim

Tdnyleges tulajdonos

Sztilet6si hely 6s ido

R6szesed6s

Anyja neve

m6rt6ke o/o-ban
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A RESZVETELI

rnlUiVAS 15. o) PONTJA SZERTNTI NYILATKOZATOK

,,Balti Ldgtdrrenddszetifeladatba kijel6lt maglar erdkfelszereldsdnek, anyagainak
kaziltt szdllltdsa"

Alulirott

(r6szv6telre jelentkezS),

melyet k6pvisel:

az al6bbi nyilatkozatot teszemz
1.

Nyilatkozom, hogy
c1gSegyzesre

elj6rris megnyerdse eset6n a Szerztid6s alSirdsbta
jogosult. A szerzbdds aliirisdra jogosult azonos a
szerzodds alilirhsirajogosult nem azonos a c6gjegyzfsre

a beszerz6si

jogosulttal

l. A

j ogosulttal, n6vre sz6l6 megh atalmazisdt csatoltam.

Nyilatkozom annak tudom6sulv6tel6rol, hogy a r6szv6teli jelentkez6s elk6szit6s6vel 6s
bead6siival kapcsolatos cisszes kdlts6g R6szv6telre jelentkez6t terheli. Rdszv6telre
jelentkez6nek nincs joga semmilyen, a kifejezetten megadott jogcimeken kiviil, egydb igy ki.ildnrisen anyagi - ig6ny 6rv6nyesit6s6re. A beszerzdsi elj6r5s eredm6nyes vagy
.ild*eny.len befejez6s6t5l fi.iggetlentil, az Ajfunlatk6rovel szemben ezen k<ilts6gekkel
kapcsolatban semmilyen ktivetel6snek nincs helye.
Tudom6sul veszem tov6bb6, hogy az Ajanlatk6r6 a benyrijtott ajrinlatokat nem tudja
J.

visszaszolg6ltatni sem eg6sz6ben, sem r6szeiben.
Nyilatkozom, hogy a szerzodes teljesit6slhez a kdvetkez6 alvrillalkozlkat I harmadik
szem6lyeket kiv6nom ig6nybe venni:
alviillalkoz6kmegnevez6se,
az6ltaluk v6grehajt6sra tervezettfeladat,
az ajinlat 6rtdk6re vonatkoztatva a szhzalekos m6rt6k megf elol6se.
Egy gazdashgi szerepl6nek szerz6d6s teljesit6sdben val6 r6szv6tele ardnyi,/' az
hogy milyen ar6nyban r6szeiiil a beszerzds t6rgyanak Afa neUctil
tit1orru

o
.
.

a

-.g,

sz6mitott ellen6rt6k6b6l.
4.

5.

6.
7.

Nyilatkozom, hogy a 35512011. (XI. 30.) Korm. rendelet alapjan elismerem a
Klrminyzati Ellen5rz6si Hivatal jogosults6grlt a szerz6d6ssel 6s a teljesitdssel
kapcsolatos kikritesek ellen6rz6s6re mind sajdt magam, mind alv6llalkoz6im
vonatkoz6siiban.

Nyilatkozom annak elismer6s6rol, hogy az Allami Sz6mvevoszek a 20ll.6vi LXVI.
t6rv6ny 5. $ (5) bekezd6se alapjan vizsg6lhatj a az iilanhiu;tartds alrendszereibSl
finanszirozott beszerz6seket 6s az iilarnhiztarths alrendszereinek vagyon5t 6rint5
szerz6d6seket a megrendel6n6l (vagyonkezel6ndl), a megrendel6 (vagyonkezel6)
jogi szem6lyn6l, valamint
nev6ben vagy k6pviselet6ben elj6r6 term6szetes szem6lyn6l 6s
azoknill u ,r"rridb felekndl, ukik, ill"t.re amelyek a szerzodes teljesit6s66rt felel6sek,
tov6bb6 a szerzod1steljesit{s6ben kozremrikdd6 valamewryi gazdirlkod6 szervezetn'l.
Nyilatkozom annak tuiom6sulv6tel6r6l, hogy az eljar6s lezirisitig minden, az eljar6ssal
6sszefi.iggo kapcsolattart6sra kizhr6lag ir6sban keriilhet sor. Az Ajrinlatk6r6 visszautasit
mindenEem6iyes vagy nem dokument5lhat6 kapcsolattart6si form6t'
Nyilatkozo-, hogy jiien eljSr6s soriln 6s nyertess6gem eset6n a szerzodds teljesit6se
sor6n nevemben 6s alv6llalkoz6m nev6ben sem jar el olyan szem6ly vagy szewezet,
akivel szemben a 22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 7/A $ szerinti dsszef6rhetetlens6g
fenn5ll.
10

8.

Nyilatkozom, hogy az Ajitnlati felhiv6sban birtokomba jutott inform6ci6kat bizalmasan
kezelem, harmadik f6lnek semmif6le r6szleteket nem szolgiiltatok ki, illetve nem
nyilatkozom. A teljesit6s sorrln birtokomban l6v6 dokumentiici6t, annak r6szeit vagy
miisolatait nem haszn6lom fel m6sra, mint az abban leirt munkrlk c6ljdra.
9. Nyilatkozom, hogy a m6solatban benyrijtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
10. Nyilatkozom, hogy az ajdnlat elektronikus adathordoz6n benyrijtott (elsz6 n6lkiil
olvashat6, de nem m6dosithat6 pdf. file) p6ldrinya a papir alapri (eredeti) p6ldannyal
I

l.

megegyezik.

Nyilatkozom,hogy az ajinlat elk6szit6se sor6n figyelembe vettem - az Ajdnlatk6r6 6ltal
a22812004 (VII.30.) Korm. rendelet 19. $ (6) bekezd6se alapj6n elSirt - a munkav6llal6k
v6delm6re 6s a munkafelt6telekre vonatkoz6 kdtelezetts6geket.

12. Nyilatkozom annak tudomiisulv6tel6r6l, hogy az illtalarn ig6nybe vett alv6llalkoz6k6rt
rigy felelek, mintha az alvilllalkozl Sltal vigzett szolgitltatdst magam vlgeaem volna
(R6szv6telre jelentkezo az alviilalkozo 6ltal okozott brirmely kfirlrt teljes felel6ss6ggel
tartozik);
13. Nyilatkozom, hogy nyertess6gem esetdn a kifizet6st az alitbbi banksziimkira k6rem
telj esiteni (B ank me gnevez6se, sz6mla szdma) :

14. Nyilatkozom arr6l, hogy rendelkezem NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati C6g k6ddal.
melynek szbma:. .. Kdtelezetts6get v6llalok arra, hogy a szerzodds teljesit6se
krizben a c6g jog6llis6ban bek<ivetkez6 bdrmely villtozis eset6n a Term6kkodifikrici6s
Zitradekban (tov6bbiakban: Zirad6k) foglalt kd,telezetts6gek jogfolytonosak legyenek.

VAGY
nem rendelkezem NATO Kereskedelmi 6s Kormilnyzati C6g k6ddal, de kcitelezetts6get
v6llalok a cegazonosit6shoz sztiks6ges NATO Kereskedelmi 6s Kormirnyzati C6g
K6dnak a Magyar Nemzeti Kodifik6ci6s Irodtit6l t<irt6n6 megszerz6s6re, valamint arra,
hogy a szerzodds teljesit6se kdzben a ceg jogrllllsrlban bekdvetkezo birmely vdltozds
Termdkkodifik6ci6s Ziradekban (tov6bbiakban: Zaraddk) foglalt
eset6n
kdtelezetts6gek j ogfolytonosak legyenek.
15. Nyilatkozom, hogy a R6szv6teli felhiv6sban foglalt valamennyi felt6telt megismertem,
R6szv6teli felhiv6sban megfogalmazott
meg6rtettem 6s azokat elfogadom.
funkcionrllis, mtiszaki 6s egy6b kcivetelm6nyeknek, tov6bb6 a hat6lyos jogszab6lyi,
szakmai el6 f r6soknak me gfelel6en vSllalom a feladat v6 grehaj trisrit.
16. Nyilatkozom, hogy a tanfsitott minris6giranyit6si rendszert a szerzod6s teljes id6tartama
alatt fenntartom. (ISO).
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