Európai Unió
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg

Fax: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Információ és online formanyomtatványok: http://
simap.europa.eu

Ajánlati/részvételi felhívás –
szerződések a honvédelem és a
biztonság területén

(2009/81/EK irányelv)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok):
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési
Hivatal

Nemzeti azonosító: (ha ismert) _____

Postai cím: Lehel u. 35-37.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1135

Kapcsolattartási pont(ok): _____

Ország: Magyarország (HU)

Telefon: +36 14338015

Címzett: Dr. Tomka Barnabás főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu

Fax: +36 14338007

Internetcím(ek): (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) _____
Elektronikus hozzáférés az információkhoz: (URL) _____
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása: (URL) _____
További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa (a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
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Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb: (nevezze meg)
I.3) Fő tevékenység
(a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő
által közzétett hirdetmény esetén)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

(a 2004/17/EK irányelv szerinti ajánlatkérő
által közzétett hirdetmény esetén)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

Egészségügy

Víz

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Postai szolgáltatások

Szociális védelem

Vasúti szolgáltatások

Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbuszszolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek

Egyéb: (nevezze meg)

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:
igen
nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat
meg.)
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II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés „407 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú szállítórepülőgép ipari nagyjavítása” tárgyban
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma: 1

Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja

(A szolgáltatási kategóriákat lásd a C3.
mellékletben)

A teljesítés helye:
Vállalkozó telephelye
NUTS-kód:
HU
II.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

of participants to the framework agreement envisaged
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: _____ vagy hónapban: _____
A hét év maximális időtartamot meghaladó keretmegállapodás indokolása:
_____
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
Becsült érték áfa nélkül: _____Pénznem:
vagy
Range: between : _____ és _____között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága:
_____
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
407 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú szállítórepülőgép ipari nagyjavítása
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő tárgy

Fő szójegyzék
35611400

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
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II.1.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Az ajánlattevőnek jeleznie kell az ajánlatban, hogy a szerződés mekkora részét szándékozik harmadik felek
felé további alvállalkozói szerződésekkel kiszervezni és, hogy milyen alvállalkozókat javasol, valamint hogy
milyen tárgyban javasolja további alvállalkozói szerződések megkötését
Az ajánlattevőnek jeleznie kell minden, a szerződés teljesítése során az alvállalkozók szintjén bekövetkező
változást
Az ajánlatkérő kötelezheti a nyertes ajánlattevőt arra, hogy az alvállalkozói szerződések mindegyikét vagy
egy részét a 2009/81/EK irányelv III. címében megállapított eljárásnak megfelelően ítélje oda
Százalékos arány a szerződés értékéhez viszonyítva :
value of the contract.

minimum: _____ (%), maximum: _____ (%) of the

A nyertes ajánlattevő köteles meghatározni, hogy az előírt százalékos arányon túl a szerződés mely részét
vagy részeit kívánja alvállalkozásba adni, valamint köteles megjelölni a már azonosított alvállalkozókat
II.1.8) Részek: (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több
példányban is használható)
A beszerzés részekből áll:
igen
nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
igen

nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve,adott esetben)
1 db szállító repülőgép nagyjavítása
Becsült érték áfa nélkül: _____Pénznem:
vagy
Range: between : _____ és _____között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció)
igen
nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: _____
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: _____ vagy napban: _____ (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható
igen
nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) _____ vagy Range: between _____ és _____között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések
esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: _____ vagy napban: _____ (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: _____ vagy napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
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Kezdés ______ (nap/hónap/év)
Befejezés ______ (nap/hónap/év)
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Amennyiben Vállalkozó a szerződést neki felróható okból késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles
fizetni, melynek mértéke a vállalkozói díj 0,5%-a/nap, maximális összege a vállalkozói díj 15%-a.
Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelmi kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbérfizetési
kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatás kifogástalan
minőségben történő teljesítéséig eltelt idő.
A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettsége alól.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben a Vállalkozó a
teljesítési véghatáridőt legalább 20 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének
a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét
súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból
meghiúsul, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a vállalkozói díj, mértéke annak 20%a.
A kötbért a Vállalkozó a Megrendelő által megküldött felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított
30 napon belül köteles megfizetni. Az esedékessé vált kötbér után a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak alapján köteles késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt fizetni.
Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő kijelenti, hogy előleget nem fizet.
Vállalkozó 4 darab részszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
- a Vállalkozói díj 25 %-ára a gyártmány szétszerelését és hibabevizsgálását követően,
- a Vállalkozói díj 25 %-ára a gyártmány beszerelési folyamatának befejezését követően,
- a Vállalkozói díj 25 %-ára a hajtóművek ipari nagyjavításának befejezését követően,
- a Vállalkozói díj 25 %-ára a gyártmány ipari nagyjavításának elvégzését követően,
A számla/részszámla kiegyenlítése a teljesítést követően, az Ajánlattevő által kiállított számla/részszámla
ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással, a Ptk. 6:130. §-ban
foglaltak alapján, a MÁK fizetési szabályai szerint történik.
Az átutalástól eltérő fizetési módot Ajánlatkérő nem tud elfogadni.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k)től
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb különleges feltételek, különösen az ellátás és az
információk biztonságát illetően:
_____
III.1.5) Biztonsági tanúsítványokra vonatkozó információk: (adott esetben)
A biztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkező jelentkezők a következő időpontig szerezhetik meg a tanúsítványt:
______
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III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Személyes helyzet
A gazdasági szereplők személyes helyzetére
vonatkozó (adott esetben azok kizárásához
vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy
cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez
kapcsolódó előírásokat is

Az alvállalkozók személyes helyzetére
vonatkozó (adott esetben azok elutasításához
vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy
cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez
kapcsolódó előírásokat is (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,
aki esetében a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet
23. § (1) bekezdés, valamint a 24. § d) és e)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Részvételre jelentkezőnek a 228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet 25. §-a szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23.
§ (1) bekezdés és a 24. § d) és e) pontjának hatálya
alá.
Részvételre jelentkező csatolja be a 228/2004.
(VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés e) és
f) pontjában foglalt kizáró okok fent nem állásáról
közjegyző előtt tett vagy közjegyző által hitelesített
nyilatkozatot.
Részvételre jelentkező csatoljon olyan igazolást
a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1)
bekezdés d) pontjára (együttes adóigazolás)
vonatkozóan, amely a 228/2004. (VII. 30.) Korm.
rendelet 25. § (2) bekezdés a) pont szerint került
benyújtásra (eredeti vagy közjegyző által hitelesített).
Amennyiben Részvételre jelentkező szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/
A. § (7) bekezdése alapján elegendő annak tényére
való hivatkozás.
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezési
határidő lejártától visszaszámított 60 napnál nem
régebbi keltezésű eredeti cégkivonatával vagy
annak közjegyző által hitelesített másolatával kell
igazolnia, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII.30.)
Korm. rendelet 24. § d) pontjának hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét
arra, hogy a 60 napos határidő nem a közjegyző
általi hitelesítés keltére, hanem az eredeti okirat
kiállításának keltére vonatkozik.
Részvételre jelentkezőnek a 2005. évi CIX.
törvény szerinti hadiipari tevékenység végzéséhez
szükséges engedély eredeti vagy közjegyző által
hitelesített másolatával kell igazolnia, hogy nem
tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 24.§ e)
pont hatálya alá.
Külföldi székhelyű Részvételre jelentkező az országa
jogrendjében a fenti engedéllyel egyenértékű

Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki esetében
a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1)
bekezdés, valamint a 24. § d) és e) bekezdésében
felsorolt kizáró okok fennállnak.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. §-a szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII.
30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés és a 24. § d)
és e) pontjának hatálya alá.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja
be a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1)
bekezdés e) és f) pontjában foglalt kizáró okok fent
nem állásáról közjegyző előtt tett vagy közjegyző
által hitelesített nyilatkozatot.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
csatoljon olyan igazolást a 228/2004. (VII. 30.) Korm.
rendelet 23. § (1) bekezdés d) pontjára (együttes
adóigazolás) vonatkozóan, amely a 228/2004. (VII.
30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pont
szerint került benyújtásra (eredeti vagy közjegyző
által hitelesített). Amennyiben a beszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban, úgy az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 85/A. § (7) bekezdése alapján
elegendő annak tényére való hivatkozás.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak
a részvételi jelentkezési határidő lejártától
visszaszámított 60 napnál nem régebbi keltezésű
eredeti cégkivonatával vagy annak közjegyző által
hitelesített másolatával kell igazolnia, hogy nem
tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 24.
§ d) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a
beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó figyelmét arra,
hogy a 60 napos határidő nem a közjegyző
általi hitelesítés keltére, hanem az eredeti okirat
kiállításának keltére vonatkozik.
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okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint
megfelelően hitelesített másolati példányaival
igazolja, hogy nem tartozik a 228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet 24. § e) pontjának hatálya alá.
A beszerzés tárgyát képező eszközök a 301/2005.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján
a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet
X. fejezet b) pontja és a XXIV. fejezet b) pontja alá
tartoznak.

A beszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
2005. évi CIX. törvény szerinti hadiipari tevékenység
végzéséhez szükséges engedély eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolatával kell igazolnia,
hogy nem tartozik a 228/2004. (VII. 30.) Korm.
rendelet 24.§ e) pont hatálya alá.
Külföldi székhelyű, a beszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó
az országa jogrendjében a fenti engedéllyel
egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa
jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati
példányaival igazolja, hogy nem tartozik a 228/2004.
(VII. 30.) Korm. rendelet 24. § e) pontjának hatálya
alá.
A beszerzés tárgyát képező eszközök a 301/2005.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján
a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet
X. fejezet b) pontja és a XXIV. fejezet b) pontja alá
tartoznak.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A gazdasági szereplők gazdasági és pénzügyi
alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok
kizárásához vezető) szempontok

Az alvállalkozók gazdasági és pénzügyi
alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok
elutasításához vezető) szempontok (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:

Részvételre jelentkező a 228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja szerint
nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az Részvételre jelentkező
bankszámláját (bankszámlánként év, hó, nap
megjelöléssel)
- bankszámlaszámok feltüntetése
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- számláján az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 1 évben előfordult-e 30 napot meghaladó
sorban állás
Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét
arra, hogy Részvételre jelentkezőnek és a 228/2004.
(VII.30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) szerinti
alvállalkozóinak a pénzügyi, gazdasági alkalmasság
körében meghatározott feltételeknek külön-külön,
önállóan kell megfelelniük.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott
esetben)

A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát
az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti alvállalkozó bankszámláját
(bankszámlánként év, hó, nap megjelöléssel))
- bankszámlaszámok feltüntetése
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- számláján az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 1 évben előfordult-e 30 napot meghaladó
sorban állás
- Ajánlatkérő felhívja a beszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó figyelmét arra, hogy Részvételre
jelentkezőnek és a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet
31. § (1) bekezdés b) szerinti alvállalkozóinak
a pénzügyi, gazdasági alkalmasság körében
meghatározott feltételeknek külön-külön, önállóan
kell megfelelniük.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott
esetben)

Alkalmatlan a Részvételre jelentkező aki nem
csatolta be a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 27.
§ (1) bekezdés a) pontja szerint kért valamennyi
számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát,
illetve valamely számláján az eljárást megindító

Alkalmatlan a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 31.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, aki
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felhívás feladását megelőző 1 évben előfordult 30
napot meghaladó sorban állás.
Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét
arra, hogy Részvételre jelentkező és a 228/2004.
(VII. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b)
szerinti alvállalkozóinak a pénzügyi, gazdasági
alkalmasság körében meghatározott feltételeknek
külön-külön önállóan kell megfelelniük.

nem csatolta be a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet
27. § (1) bekezdés a) pontja szerint kért valamennyi
számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát,
illetve valamely számláján az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző 1 évben előfordult 30
napot meghaladó sorban állás.
Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét
arra, hogy Részvételre jelentkező és a 228/2004.
(VII. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b)
szerinti alvállalkozóinak a pénzügyi, gazdasági
alkalmasság körében meghatározott feltételeknek
külön-külön önállóan kell megfelelniük.

III.2.3) Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság
A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai
alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok
kizárásához vezető) szempontok

Az alvállalkozók műszaki és/vagy szakmai
alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok
elutasításához vezető) szempontok (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:

M1.) Részvételre jelentkező a 228/2004. (VII.30.)
Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés f) pontja alapján
nyújtsa be elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó, a
beszerzés tárgyához illeszkedő ISO 9001:2008
tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű szabvány
szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes,
bármely nemzeti rendszerben akkreditált független
szervezet által kiadott tanúsítványát vagy azok
egyszerű másolati példányát vagy az egyenértékű
minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékát.
M2.) Részvételre jelentkező a 228/2004. (VII.30.)
Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés f) pontja alapján
csatolja a részvételi jelentkezésébe a beszerzés
tárgyához illeszkedő AQAP 2110/2120, vagy azzal
egyenértékű minőségirányítási rendszerének
érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált
független szervezet által kiadott tanúsítványát
vagy azok egyszerű másolati példányát vagy az
egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb
bizonyítékát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott
esetben)

M1.) A beszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben bevonni kívánt Alvállalkozója a 228/2004.
(VII.30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés f)
pontja alapján nyújtsa be elismert (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől
származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő ISO
9001:2008 tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű
szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének
érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált
független szervezet által kiadott tanúsítványát
vagy azok egyszerű másolati példányát vagy az
egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb
bizonyítékát.
M2.) A beszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben bevonni kívánt Alvállalkozója a 228/2004.
(VII.30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés f) pontja
alapján csatolja a részvételi jelentkezésébe a
beszerzés tárgyához illeszkedő AQAP 2110/2120,
vagy azzal egyenértékű minőségirányítási
rendszerének érvényes, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált független szervezet által
kiadott tanúsítványát vagy azok egyszerű másolati
példányát vagy az egyenértékű minőségirányítási
rendszerének egyéb bizonyítékát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott
esetben)

M1.) Alkalmatlan részvételre jelentkező, ha nem
rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő
ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány
szerinti, független akkreditált szervezet által
tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy azzal
egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
Ajánlatkérő az ISO 9001:2008 szabvánnyal
egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási
rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja
el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti
rendszerben akkreditált szervezettől származó,

M1.) Alkalmatlan részvételre jelentkező, ha nem
rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő
ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány
szerinti, független akkreditált szervezet által
tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy azzal
egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
Ajánlatkérő az ISO 9001:2008 szabvánnyal
egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási
rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja
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a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást,
amennyiben:
- az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa szerinti,
vagy
- nemzetközileg elfogadott minőségirányításra
vonatkozó szabvány szerinti.
M2.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező vagy a
beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
bevonni kívánt Alvállalkozója, ha nem rendelkezik
a beszerzés tárgyához illeszkedő AQAP 2110/2120
vagy azzal egyenértékű, független akkreditált
szervezet által tanúsított minőségirányítási
rendszerrel vagy egyenértékű minőségirányítási
rendszerrel.
Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők
figyelmét arra, hogy a Részvételre jelentkezők és a
228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés
b) szerinti alvállalkozóik a műszaki alkalmassági
kritériumoknak együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő hivatkozik a 228/2004 (VII.30.) Korm.
rendelet 29. § (5) bekezdésére.
Ajánlatkérő hivatkozik a 228/2004. (VII. 30) Korm.
rendelet 29. § (4a) bekezdésére.

el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti
rendszerben akkreditált szervezettől származó,
a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást,
amennyiben:
- az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa szerinti,
vagy
- nemzetközileg elfogadott minőségirányításra
vonatkozó szabvány szerinti.
M2.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező vagy a
beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
bevonni kívánt Alvállalkozója, ha nem rendelkezik
a beszerzés tárgyához illeszkedő AQAP 2110/2120
vagy azzal egyenértékű, független akkreditált
szervezet által tanúsított minőségirányítási
rendszerrel vagy egyenértékű minőségirányítási
rendszerrel.
Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők
figyelmét arra, hogy a Részvételre jelentkezők és a
228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés
b) szerinti alvállalkozóik a műszaki alkalmassági
kritériumoknak együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő hivatkozik a 228/2004 (VII.30.) Korm.
rendelet 29. § (5) bekezdésére.
Ajánlatkérő hivatkozik a 228/2004. (VII. 30) Korm.
rendelet 29. § (4a) bekezdésére.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: _____

nem

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét
igen
nem
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
_____

Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
_____

versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma _____
vagy
Tervezett minimum _____ és, adott esetben, maximum _____
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
_____
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
igen
nem
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok
Részszempont
Súlyszám Részszempont
Súlyszám
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

igen

nem
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(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
_____
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
77002/15-72/140
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
igen
nem
(igen válasz esetén)
Előzetes tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: _____ of ______ (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: ______ (nap/hónap/év)

Időpont: _____

A dokumentációért fizetni kell

igen

nem

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: _____ Pénznem: _____
A fizetés feltételei és módja:
_____
IV.3.4) A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 29/02/2016 (nap/hónap/év)

Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
Dátum: ______ (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók:
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
HU
Egyéb:
_____
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen

nem

igen válasz esetén, A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
_____
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

igen

igen válasz esetén, Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
_____
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az
eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a
Szerződés hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik.
Szükség esetén a Részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját
felelősségére és költségére.
Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű „felelős” fordítást
köteles csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában az Ajánlatkérő ezen
dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást vagy hivatalos fordító készítette és a
megfelelő módon hitelesítette, vagy Részvételre jelentkező készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de
tartalmáért mindkét esetben Részvételre jelentkező felelős.
2. Részvételi jelentkezés formai követelményei:
- A részvételi jelentkezést papír alapon egy példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a részvételi
jelentkezést 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. File) is.
- A papír alapú részvételi jelentkezést az alábbiak szerint kell benyújtani:
o a részvételi jelentkezést cégszerűen alá kell írni,
o roncsolásmentesen, nem bontható kötésben,
o folyamatos, valamennyi információt tartalmazó oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni,
o az oldalakat leszignálva,
o zárt csomagolásban (borítékon cégszerű aláírással).
o A borítékon fel kell tüntetni:
Részvételi jelentkezés „407 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú szállítórepülőgép ipari nagyjavítása” tárgyú
(köz)beszerzési eljáráshoz,
az eljárás azonosítót,
"Csak bizottságilag bontható” feliratot.
- Az Eljárás azonosítója: 77002/15-72/140. Az eljárás azonosítóját a részvételi jelentkezéseken, és valamennyi
– az eljáráshoz tartozó- dokumentumon fel kell tüntetni.
- A részvételi jelentkezés borítóját követő első lap a Felolvasólap kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja:
o a cég nevét,
o a cég címét,
o a cég elérhetőségét,
o cégszerű aláírást,
o kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét.
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Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy 228/2004. (VII. 30) Korm. rendelet 58. § (1)
bekezdés alapján a Részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot.
3. Egyéb információk:
- Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 42. § szerint teljes körűen
biztosítja.
- Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi
jelentkezésről, melyet a lehető legrövidebb időn belül megküld Részvételre jelentkezőnek.
- Részvételre jelentkező a Részvételi dokumentációt a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti
Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:
Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, telephelye,
adószáma, levelezési címe, email címe, telefon és fax száma, a cégjegyzésre jogosult neve.
Érvényes részvételi jelentkezés feltétele a Részvételi dokumentáció fenti email címén történő igénylése.
- Ajánlatkérő a helyszínbejárás lehetőségét (a gépek, a javításra szánt alkatrészek, illetve azok
dokumentációinak szemrevételezését) biztosítja legkésőbb a Részvételi határidő lejártáig az alábbiak szerint:
A helyszínbejárás tervezett időpontja előtt 5 munkanappal jelezze a beszerzes@hm.gov.hu címen a következő
adatok megküldésével: érintett személy neve, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, gépjármű rendszáma,
fényképes igazolvány száma.
4. Benyújtandó egyéb nyilatkozatok, igazolások:
- Részvételre jelentkező csatolja be az eljárásban jognyilatkozatot tevő, illetve a szerződést aláíró cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírási címpéldány(ai)t. Ha a cégjegyzésre jogosult nem azonos a kötelezettségvállalásra
jogosulttal, akkor a meghatalmazott aláírását tartalmazó meghatalmazás benyújtása is szükséges.
- Részvételre jelentkező csatolja be részvételi jelentkezésébe a Részvételi dokumentáció 2. és 3. fejezeteiben
szereplő nyilatkozatokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím
Riadó u. 5.
Város Budapest

Postai irányítószám 1026

Ország Magyarország (HU)

Telefon +36 18828594

E-mail _____

Fax +36 18828593

Internetcím URL _____
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név _____
Postai cím
_____
Város _____

Postai irányítószám _____

Ország _____

Telefon _____

E-mail _____

Fax _____

Internetcím URL _____
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ
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VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím
Riadó u. 5.
Város Budapest

Postai irányítószám1026

Ország Magyarország (HU)

Telefon +36 18828594

E-mail _____

Fax +36 18828593

Internetcím URL _____
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja
28/01/2016 (nap/hónap/év) - ID:2016-012293
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A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be:
Nemzeti azonosító: (ha ismert) _____

Hivatalos név: _____
Postai cím: _____
Város: _____

Postai irányítószám: _____

Kapcsolattartási pont(ok): _____

Ország: _____

Telefon: _____

Címzett: _____
E-mail:

Fax: _____

Internetcím: (URL) _____
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők:
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési
Hivatal

Nemzeti azonosító: (ha ismert) AK22489

Postai cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1134

Kapcsolattartási pont(ok): _____

Ország: Magyarország (HU)

Telefon: _____

Címzett: _____
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu

Fax: _____

Internetcím: (URL) _____
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani:
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési
Hivatal

Nemzeti azonosító: (ha ismert) AK22489

Postai cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1134

Kapcsolattartási pont(ok): _____

Ország: Magyarország (HU)

Telefon: _____

Címzett: _____
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu

Fax: _____

Internetcím: (URL) _____

IV) A másik ajánlatkérő címe(i), amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név

_____

Postai cím:

_____

Város

_____

Ország

_____

Nemzeti azonosító ( ha
ismert ): _____
Postai irányítószám _____

-------------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------------
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B. melléklet

Részekre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés _____
Rész száma : _____

Elnevezés : _____

1) Rövid meghatározás:
_____

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV):
Fő szójegyzék:
3) Mennyiség:
_____
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: _____

Pénznem:

vagy
Range: between : _____

és: _____ között

Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése:
(adott esetben)
Az időtartam hónapban : _____ vagy napban : _____ (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés: ______ (nap/hónap/év)
Befejezés: ______ (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
_____
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C3. melléklet – Honvédelem és biztonság

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2009/81/EK irányelv

Kategória száma [1]

Tárgy

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

2

Külföldi katonai segítséggel kapcsolatos szolgáltatások

3

Védelmi szolgáltatások, katonai védelmi szolgáltatások és polgári védelmi
szolgáltatások

4

Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgáltatásai

5

Szárazföldi közlekedési szolgáltatások

6

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények
szállítását

7

Szárazföldi és légipostai küldemények szállítása

8

Vasúti szállítási szolgáltatások

9

Vízi szállítási szolgáltatások

10

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

11

Távközlési szolgáltatások

12

Pénzügyi szolgáltatások: Biztosítási szolgáltatások

13

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

14

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [2] és értékelő vizsgálatok

15

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

16

Vezetési tanácsadó szolgáltatások [3] és ezzel összefüggő szolgáltatások

17

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő
tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző
szolgáltatások

18

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások

19

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások

20

Védelmi és biztonsági képzési és szimulációs szolgáltatások

Kategória száma [4]

Tárgy

21

Szállodai és éttermi szolgáltatások

22

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

23

Jogi szolgáltatások

24

Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások [5]

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

26

Egyéb szolgáltatások

1 A 2009/81/EK irányelv I. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 2009/81/EK irányelv 13. cikke j) pontjában említett kutatási és fejlesztési szolgáltatások.
3 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
4 A 2009/81/EK irányelv II. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
5 Kivéve a munkaszerződéseket.
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