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Magyarország-Budapest: Katonai egyenruha
2020/S 011-022783

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, Lehel u. 35–37.,
Címzett: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató, Budapest 1135, Magyarország.

Telefon:  +36 14338015. Fax:  +36 14338007. E-mail: beszerzes@hm.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 8.11.2019, 2019/S 216-531483)

 
Tárgy:
CPV:35811300
Katonai egyenruha
A következő helyett:

II.2.1.Teljes mennyiség: 1. részajánlati körben szereplő Női kalap - fekete szerelék nélkül termék vonatkozásában
Női kalap - fekete szerelék nélkül 360 db 10 %
III.2.3) Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai
alkalmasságáravonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok
M2.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtson be akkreditált vizsgálatokról készült, 1
évnél nem régebbi laborvizsgálati jegyzőkönyveket az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör vonatkozásában:
Köznapi sapka terméknél: 8.5., 8.6. és 8.7. alapanyag műszaki követelményei 10., 11. és 12. sz. táblázat
Köznapi sapka sötétkék: 8.5., 8.6. és 8.7. alapanyagok műszaki követelményei 10., 11. és 12. sz. táblázat
Társasági Bocskai-sapka tbk. szerelve terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10.
sz.táblázat
Női kalap fekete szerelék nélkül terméknél: 6.2. alapanyag műszaki követelményei 3. sz. táblázat
Köznapi Bocskai-sapka tbk. szerelve terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10.
sz.táblázat
Tányérsapka sötétkék szerelék nélkül terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10.
sz.táblázat
Tányérsapka sötétkék tbk. szerelék nélkül terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10.
sz.táblázat
2. részajánlati kör vonatkozásában:
95 M köznapi ing rövidujjú drapp terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
95 M köznapi ing rövidujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
95 M köznapi ing hosszúujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
Női köznapi ing rövidujjú drapp terméknél: 9.4. alapanya műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing rövidujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing hosszúujjú drapp: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing hosszúujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
95 M társasági ing rövidujjú terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 11. sz. táblázat
95 M társasági ing hosszúujjú terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 11. sz. táblázat
Társasági ing női rövidujjú terméknél: 9.3. alapanya műszaki követelményei 9. sz. táblázat
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Társasági ing női hosszúujjú terméknél: 9.3. alapanyag műszaki követelményei 9. sz. táblázat
3. részajánlati kör vonatkozásában:
93 M félcipő társasági barna terméknél: 8.7.1., 8.7.2. és 8.7.3. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott
követelmények 5., 6. és 7. sz. táblázat
93 M félcipő társasági fekete terméknél: 8.7.1., 8.7.2. és 8.7.3. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott
követelmények 5., 6. és 7. sz. táblázat
4. részajánlati kör vonatkozásában:
Női cipő pömpsz barna terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6.,7. és 8.
sz.táblázat
Női cipő pömpsz fekete terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6.,7. és 8.
sz.táblázat
Női mokaszin barna terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7.és 8.
sz.táblázat
Női mokaszin fekete terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7.és 8.
sz.táblázat
5. részajánlati kör vonatkozásában:
95 M gyakorló pulóver zsebbel terméknél: 8.2 alapanyag és 8.3. rátétanyag műszaki követelményei
95 M gyakorló pulóver zsebbel kék terméknél: 8.2 alapanyag és 8.3. rátétanyag műszaki követelményei
6. részajánlati kör vonatkozásában:
Deréköv barna terméknél: 6.4. bőr alapanyag és 6.5. csat műszaki követelményei 2. és 3. sz. táblázat
Deréköv fekete terméknél: 6.4. bőr alapanyag és 6.5. csat műszaki követelményei 2. és 3. sz. táblázat
Kardtartó csatlék fekete arany terméknél: 2. felhasználható anyagok és 6.1 bőr vizsgálati követelmények 1. és 2.
sz.táblázat
7. részajánlati kör vonatkozásában:
Köznapi paroli terméknél: 6.4. alapanyag vizsgálati követelményei 3. sz. táblázat
Hallgatói köznapi paroli terméknél: 6.2. alapanyag vizsgálati követelményei 3. sz. táblázat
Társasági paroli terméknél: 6.4. alapanyag vizsgálati követelményei 3. sz. táblázat
9. részajánlati kör vonatkozásában:
Szakmai sál terméknél: 6.2. alapanyag vizsgálati követelményei 4. sz. táblázat
10. részajánlati kör vonatkozásában:
3/4-es ballonkabát terméknél: 8.3., 8.4., 8.5. és 8.7. alapanyagok műszaki követelményei 7., 8., 9. és 10. sz.táblázat
Sötétkék 3/4-es ballonkabát terméknél: 8.3., 8.4., 8.5. és 8.7. alapanyagok műszaki követelményei 7., 8., 9. és 10.
sz.táblázat
Méretes női ballonkabát terméknél: 8.3., és 8.4., alap- és bélésanyag műszaki követelményei 8., és 9. sz.táblázat
Méretes női ballonkabát sötétkék terméknél: 8.3., és 8.4., alap- és bélésanyag műszaki követelményei 8., és 9.sz.táblázat
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M2) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha az 1-7.;9.; 10. részajánlati körök vonatkozásában nem nyújt be akkreditált
vizsgálatokról készült laborvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a benyújtott laborvizsgálati jegyzőkönyv nem felel meg a
műszaki leírásban foglaltaknak.
VI.3. További információk 5. Benyújtandó egyéb nyilatkozatok, igazolások:
Részvételre Jelentkező nyújtson be minden termék vonatkozásában gyártói megfelelőségi nyilatkozatot,amelyben a
gyártó (vagy jogi megbízottja vagy képviselője) felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a szállításra kerülő terméket
bevizsgálták és megállapították, hogy az kielégíti a műszaki leírásban meghatározott követelményeket.
(Kellékek alatt értendők: fonal, cérna, gomb, patent, csat, tépőzár, húzózár, fűzőszemek, kampók, címkék stb. a
kellékekről.)
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:1
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:2
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:3
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:4
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:5
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:6
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:7
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:8
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
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5) További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:9
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:10
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
VI.3. További információk
1. A műszaki leírást, a kötelező nyilatkozatokat és az átláthatósági nyilatkozat mintáját a Részvételi dokumentáció
tartalmazza.
A gazdasági szereplő a Részvételi dokumentációt a részvételi határidő lejártáig az aman.orsolya@hm.gov.hu  e-mail-
címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:
Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, telephelye,adószáma,
levelezési címe, e-mail-címe, telefon és fax száma, a cégjegyzésre jogosult neve.
Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes
részvételi jelentkezés feltétele a Részvételi dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történőelérése
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:2
Mennyiség:
Női kalap - fekete szerelék nélkül 360 db 10 %
VI.3. További információk
A II.3) pontban szerepeltetett teljesítési határidő a „B” mellékletben kerül részletezésre részajánlati körönként.
IV.3.4. Ajánlattételi vagy részvételi határidő
21.1.2020 (11:00)
Helyesen:

II.2.1.Teljes mennyiség: 1. részajánlati körben szereplő Női kalap - fekete szerelék nélkül termék vonatkozásában
Női kalap - fekete szerelék nélkül 360 db +10 %
III.2.3) Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai
alkalmasságáravonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok
M2.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtson be akkreditált vizsgálatokról készült, 1
évnél nem régebbi laborvizsgálati jegyzőkönyveket az alábbiak szerint:
2. részajánlati kör vonatkozásában (az egyedi festésű, kizárólag színben eltérő, de műszaki paramétereiben teljesen
azonos típusú anyagoknál egy tetszőleges színben teljes körű laborvizsgálat benyújtása szükséges. Színtartóság
vizsgálat azonban színenként külön-külön kerüljön benyújtásra).:
95 M köznapi ing rövidujjú drapp terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
95 M köznapi ing rövidujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
95 M köznapi ing hosszúujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
Női köznapi ing rövidujjú drapp terméknél: 9.4. alapanya műszaki követelményei 10. sz. táblázat

mailto:aman.orsolya@hm.gov.hu
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Női köznapi ing rövidujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing hosszúujjú drapp: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing hosszúujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
95 M társasági ing rövidujjú terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 11. sz. táblázat
95 M társasági ing hosszúujjú terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 11. sz. táblázat
Társasági ing női rövidujjú terméknél: 9.3. alapanyag műszaki követelményei 9. sz. táblázat
Társasági ing női hosszúujjú terméknél: 9.3. alapanyag műszaki követelményei 9. sz. táblázat
3. részajánlati kör vonatkozásában (a 3. részajánlati kör vonatkozásában akkreditált és/vagy notifikált laborvizsgálati
jegyzőkönyv is elfogadott):
93 M félcipő társasági barna terméknél: 8.7.1., 8.7.2. és 8.7.3. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott
követelmények 5., 6. és 7. sz. táblázat
93 M félcipő társasági fekete terméknél: 8.7.1., 8.7.2. és 8.7.3. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott
követelmények 5., 6. és 7. sz. táblázat
4. részajánlati kör vonatkozásában (a 4. részajánlati kör vonatkozásában akkreditált és/vagy notifikált laborvizsgálati
jegyzőkönyv is elfogadott):
Női cipő pömpsz barna terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6.,7. és 8.
sz.táblázat
Női cipő pömpsz fekete terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6.,7. és 8.
sz.táblázat
Női mokaszin barna terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7.és 8.
sz.táblázat
Női mokaszin fekete terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7.és 8.
sz.táblázat
5. részajánlati kör vonatkozásában (az egyedi festésű, kizárólag színben eltérő, de műszaki paramétereiben teljesen
azonos típusú anyagoknál egy tetszőleges színben teljes körű laborvizsgálat benyújtása szükséges. Színtartóság
vizsgálat azonban színenként külön-külön kerüljön benyújtásra):
95 M gyakorló pulóver zsebbel terméknél: 8.2 alapanyag és 8.3. rátétanyag műszaki követelményei
95 M gyakorló pulóver zsebbel kék terméknél: 8.2 alapanyag és 8.3. rátétanyag műszaki követelményei
6. részajánlati kör vonatkozásában (a 6. részajánlati kör vonatkozásában akkreditált és/vagy notifikált laborvizsgálati
jegyzőkönyv valamint igazságügyi szakértői gazdasági társaság által kiállított jegyzőkönyv is elfogadott):
Deréköv barna terméknél: 6.4. bőr alapanyag és 6.5. csat műszaki követelményei 2. és 3. sz. táblázat
Deréköv fekete terméknél: 6.4. bőr alapanyag és 6.5. csat műszaki követelményei 2. és 3. sz. táblázat
Kardtartó csatlék fekete arany terméknél: 2. felhasználható anyagok és 6.1 bőr vizsgálati követelmények 1. és 2.
sz.táblázat
7. részajánlati kör vonatkozásában:
Köznapi paroli terméknél: méretváltozás vasalás hatására alapanyagtípusonként
Hallgatói köznapi paroli terméknél: méretváltozás vasalás hatására alapanyagtípusonként
Társasági paroli terméknél: méretváltozás vasalás hatására alapanyagtípusonként
A parolik színtartóság vizsgálata a két alapanyagtípus esetében színenként külön-külön értendő.
9. részajánlati kör vonatkozásában (az egyedi festésű, kizárólag színben eltérő, de műszaki paramétereiben teljesen
azonos típusú anyagoknál egy tetszőleges színben teljes körű laborvizsgálat benyújtása szükséges. Színtartóság
vizsgálat azonban színenként külön-külön kerüljön benyújtásra):
Szakmai sál terméknél: 6.2. alapanyag vizsgálati követelményei 4. sz. táblázat
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):



HL/S S11
16/01/2020
22783-2020-HU

Árubeszerzések - További információ - Tárgyalásos eljárás 6 / 8

16/01/2020 S11
https://ted.europa.eu/
TED

Árubeszerzések - További információ - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6 / 8

M2) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha a 2.; 5.; 7. és 9. részajánlati körök vonatkozásában nem nyújt be
akkreditált vizsgálatokról készült laborvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a laborvizsgálati jegyzőkönyv nem felel meg
a műszaki leírásban foglaltaknak, valamint a 3.; 4. részajánlati körök vonatkozásában nem nyújt be akkreditált és/vagy
notifikált vizsgálatokról készült laborvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a laborvizsgálati jegyzőkönyv nem felel meg a
műszaki leírásban foglaltaknak valamint a 6. részajánlati kör vonatkozásában nem nyújt be akkreditált és/vagy notifikált
szervezet által kiállított laborvizsgálati jegyzőkönyvet, vagy igazságügyi szakértői gazdasági társaság által kiállított
jegyzőkönyvet, illetve a benyújtott laborvizsgálati jegyzőkönyv, illetve igazságügyi szakértői gazdasági társaság által
kiállított jegyzőkönyv nem felel meg a műszaki leírásban foglaltaknak.
VI.3. További információk 5. Benyújtandó egyéb nyilatkozatok, igazolások:
Részvételre Jelentkező nyújtson be gyártói nyilatkozatot a kellékek vonatkozásában.
(Kellékek alatt értendők: fonal, cérna, gomb, patent, csat, tépőzár, húzózár, fűzőszemek, kampók, címkék stb. a
kellékekről.)
Azon termékek esetében, ahol laborvizsgálati jegyzőkönyv benyújtása szükséges az alapanyag vonatkozásában, külön
gyártói nyilatkozat benyújtása (késztermékre vonatkozóan) nem szükséges.
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:1
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:2
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:3
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:4
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:5
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:6
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:7
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:8
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
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5) További információk a részekről
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:9
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:10
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5) További információk a részekről
VI.3. További információk
1. A műszaki leírást, a kötelező nyilatkozatokat és az átláthatósági nyilatkozat mintáját a Részvételi dokumentáció
tartalmazza.
A gazdasági szereplő a Részvételi dokumentációt a részvételi határidő lejártáig az beszerzes@hm.gov.hu  e-mail-címen
igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:
Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, telephelye, adószáma,
levelezési címe, e-mail-címe, telefon és fax száma, a cégjegyzésre jogosult neve.
Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes
részvételi jelentkezés feltétele a Részvételi dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történőelérése
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Részekre vonatkozó információk Rész száma:2
Mennyiség:
Női kalap - fekete szerelék nélkül 360 db +10 %
VI.3. További információk
A részajánlati körönként részletezett teljesítési határidőket a „Részekre vonatkozó információk” pont tartalmazza.
IV.3.4. Ajánlattételi vagy részvételi határidő
13.2.2020 (11:00)
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban
Részvételi dokumentáció 12. A részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke pontból a
Részvételi felhívás III.2.3) pontja szerinti – M3) műszaki-szakmai alkalmassági követelmény – igazolása francia bekezdés
törlésre kerül.
Az 1., 2., 5., 7., 8., 9. és 10. részajánlati körökben szereplő termékek alapanyag nyersanyag összetételére vonatkozó
MSZ 13560-2:2011 szabvány kiegészítésre kerül az MSZ EN ISO 1833 szabvány sorozattal és az 1007/2011/EU rendelet
VIII. melléklettel.
Az 1., 2., 5., 7., 8., 9. és 10. részajánlati körök műszaki leírásai az alábbiak szerint egészül ki:
— a pantone színek a textil színminták alapján lettek meghatározva,
— a színkülönbségek vizuális érzékeléséhez: (CIE Lab rendszer szerint) az alábbi táblázat szerint lett meghatározva a
ΔE érték.
Színkülönbség [ΔE] Színmegkülönböztetési képesség
< 0,5 nincs
0,5...1,5 alig tapasztalható
1,5...3,0 észrevehető
3,0...6 jó látható
6...12 nagy
Részvételi dokumentáció 7. Kiegészítő tájékoztatás pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

mailto:beszerzes@hm.gov.hu
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Részvételre jelentkező a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás mielőbbi megadása érdekében szíveskedjen elektronikus
úton a beszerzes@hm.gov.hu  e-mail-címekre (word formátumban is) egyaránt eljuttatni.
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