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AJANLATTETELI KOVETELMENYEK

l

Altat6nosinformici6k

Az Ajrlnlatkdr6nek jelen kdzbeszerz6si dokumentumok kiad6siival az a c6lja" hogy a verseny
tisztasiigiinak ds nyilviinossiiganak lehet6 legteljesebb biaositrisrival az Ajriurlattevtik mindl
sz6lesebb kdr6nek tegye lehet6v6 a sikeres ajrinlatt6telt. Ezen cdl eldrdse 6rdekdben a jelen
dokumentum akir ism6telve is - tartalmazza megfelel<ien csoportositva azon adatokat 6s
t6nyeket. amelyek el<isegithetik a sikeres ajrinlattdtelt.

Az Aj6nlatkdr6 abb6li szand6krit6l vezdrelve. hogy a jogszerlis6g. az Snkdntes jogkdvet6s
6rvdnyre juthasson, kiemelt figyelmet fordit a jogszab6lyok "stricti iuri" 6rtelmez6s6re 6s
alkalmazdrsira.
l

Ajrinlatkdr6 ana k6ri a tiszelt Ajdnlattev6ket. hogy ajrinlataikat az ajifrlati felhivdsban ds a
krizbeszerz6si dokumentumokban meghatiirozott tartalmi es form{i k6vetelm6nyeknek
megfelel6en szigoruan a jelen kdzbeszerz6si dokumentumokban el6irt formiiban 6s
tartalommal dolgozzrilh ki. Ajanlatkdr6 hivatkozik a kSzbeszerzeseHrtil szol6 2015. 6vi
CXLIII. rdrv6ny (a tovabbiakban: Kbt.) 66. $ ( 1) bekezd6s6re.

Aj6nlatk6rri felhivja a tisaelt AjAnlattev6k figyelm6t, hogy a jelen k<izbeszerz6si
dokumentumok mellett a kozzltett felhivas 6s a Kbt., valamint a kapcsol6d6 rendeletek
et<iirrisainak ismerete is sziiksdges az 6rv6nyes aj6nlattdtelhez. Ajrinlatkdr<i a jelen
k6zbeszerz6si dokumentumok elk6szit6sekor nem tfze cdlul a Kbt iiltal meghatrirozott
valamennyi fogalom, elj6r6si cselekm6ny, valamint a felhiv6sban meghatarozottak
megism6tles6t. Amennyiben az aj nlati felhiv6s 6s az egy6b kdzbeszfrz6si dokumentumok
kdzdtt ellentmondiis van, ugy az ajinlati felhiv6sban foglaltak az irrlnVa$6ak
Ajrinlarkdr<i ugy tekinti, hogy az Ajdnlattc{,<i tudom6sul vette a
kdzbeszerzdsi dokumentumokban tett el6irasokat. ktil<indsen. de nem kifarolagosan a miiszaki
kdzbeszerzdsi eljrirris fajtrijrira tekintenel a
leirds ds a szerzriddstervezet eloiriisait.
benyrijtott ajrfurlatnak marad6ktalanul meg kell felelnie a mtiszaki leirdf feltdteleinek. elt6r6s
eset6n az ajriLnlat 6rv6nyelen. Ajdnlatk6ro kdri a tisaelt AjAnlattevoket.'hogy a Ktizbeszerz6si
dokumentu-mokkal kaicsolatos bizonlalans6g eset6n 6ljenek a k<izfeszerz6si tdrvenyben
meghatilrozott kieg6szito trij6koztatris k6rds lehet<isdg6vel. A felhivriiban. a kdzbeszerz6si
dokumentumokban, valamint a jogszabrilyokban foglalt felt6telek barmelyik6nek nem
megfelel6 ajrintat a Kbt. 73-74. $-a alapjan drv6n1'telennek minosiilhet.

Az aj nlat benyujt6srival

A

hienw6tles vagy felvikigositiis megadiisa sor6n az aj6nlatban a beszerz6s trlrgydnak
jellemzoire. az Ajiinlattev6 szerzoddses kiitelezetts6ge vdgrehajt6siforak m6djiira vagy a
izerzodds mes felt6teleire vonatkoz6 dokumentum tekintetiben csak olyan nem jelenttis,
egyedi r6szletk6rd6sre vonatkoz6 hiba javithat6 vagy hirlny p6tolhato, tovlibba atalanydijas
szerzridds esetdn tv iirazott k<iltsdgvet6s (reszletes rirajrinlat) valamely t6tele es egys6giira

A

p6tolhat6, m6dosithat6, kieg6szithet<i vagy tdrdlheto, amelynek vdltoz6sa a teljes ajenlati erat
vagy annak drt6kel6s al6 esci rdszcisszeg6t ds az ajdnlattevok kdz<itt az 6rt6kel6skor kialakul6
sorrendet nern befolyrisolja [Kbt. 7l . $ (8) bekezdese].

2.

A jelen kiizbeszerz6si dokumentumokban alkalmazott eryes kifejcz6sek 6rtelmez6se

2.1. Ajinlatk6r6l Az at6bbiakban

meghat6rozott szervezet, amely azbnos a k<izbeszerz6si

eljarrls eredm6nyekdnt l6trejciv<i szerztiddsben a Vev<ivel.

Neve:
Cime:
Telefon:
Telefax:

Honv6delmi Miniszt6rium Beszerz6si Hivatal (HM BH)
1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
06 1433-8015
06 1433-8007

2.2. Ajdnlattev6z

az a gazdaslgi szereplo. aki (amely) a kcizbeszerzdfi eljrir6sban ajiinlatot

nyujt be.
Nyertesk6nt t<irt6no kihirdetdse eset6n.vonos a l6trejdvti szerz6dds llad6jrlval fiiggetleniil
att6l, hogy a tev6kenys6ghez alv6llalkoz6t ig6nybe kivin-e venni.

2.3. Ktizbeszerz6si dokumentumok: a Kbt. 3. $ 21. pontja a$pj6n minden

olyan
lk6zbeszerzdsi
eljiiriis
dokumentum. amelyet az ajri,nlatkdrri a krizbeszerzds trirgya. illetve a
prdekeben
hivatkozik,
ennek
t6tre,
illetve
amellre
hoz
vagy
meghairiroz6sa
6rdek6ben
leirdsa
igy kiil6n6sen az eljhrAst megindit6 hirdetm6ny, az eljrirdst mbgindit6 felhiv6skdnt
alkalmazott el6zetes trij6koztat6. mriszaki leiriis. ismerteto. kieg6szito tej6koztates. javasolt
szerz6ddses feltdtelek, a gazdasdgi szerepl6k
r6szletes itlAbliLzat vagy razatlan kdlts6gvet6s.

riltal benyfjtand6 dokumentumok mintiii,

Jelen k6tet a megfelelo ajanlattdtel el6segitdse 6rdek6ben k6szitett, 6ltaldnos es speciiilis
k6vetelm6nyeket tartalmaz6 al6bbi k<izbeszerz6si dokumentumokal tartalmazza'.

- szerzod6stervezet.
- az aj6nlat elkeszit6s6vel kapcsolatban az
-

Ajiinlanevoli reszere

sziiks6ges

inform6ci6kr6l sz6l6 tdj6koztat6s,
az ajiinlat reszek6nt benyfjtand6 igazoldsok, nyilatkozatok jegy{eke' valamint
az egys6ges eur6pai kdzbeszerz6si dokumentum mint6ja.

A Kbt. 57. g (2) bekezd6se alapjri,n a kdzbeszerz6si dokumentumokat hj6nlatonk6nt legal:ibb
egy ajiinlattev6n ek vagy az aj6ntatban, megnevezett alv6llalkoz6nak ellktronikus rlton el kell
6mie. azajrinlatt6teli hatrirido lej6rtdig.

Szerz6d6s: a krizbeszerz6si eljiirris nyertes AjriLnlattev6je 6s
l6trejcivri Adiisveteli szerztidds.

2.4

3.

A kiizbeszerz6si eljirrls tfrgra

6s mennyis6ge:

Terepj616 szemdlyg6pkocsi 5 ajt6s, piincdlozott kivitelii 5 db
Kdnnyii terepj6r6 szem6lygdpkocsi 5 ajt6s 4 db (opci6 +l db)

Oktatris 10- l 0 fo vezet6-kezel<i 6s javit6-karbantart6 iillomriny resz6re

tz

Ajrinlatk6r6 k<iziitt

4.

A teljesit6s hatirideje, vary a szerzdd6s id6tartama:

A szerz6d6s id6tartama:
pdncdlozott terepjrir6 gdpjrirmri eset6n legfeljebb szerz<id6sk6tdst6l sz6mltott 210 naptdri nap
(nyertes aj iinlat szerint)
kdnnyri terepjrir6 gdpj6rmii tekintetdben szerz<iddskdt6st<il sz6mitott 5 h6nap

5.

A teljesit6s helye:

MH Anyagellrit6 Raktarbdais ( I 163 Budapest,

6. Tiibbviltozatri

tJ jszitsz :utca 37 -39 .)

ajdnlat, r6szajinlat lehet6s6ge:

6.1. Ajrinlatot kizAr6lag

a 3.

pontban megadott

tri,rgyban

a

kozbeszerzlsi

dokumentumokban meghatdrozott kdvetelm6nyeket kieldgit6en lehet

6.2.

AjriLnlatkdr6 a rdszajdnTat t6tel6nek lehet6s6gdt nem biaositja.

6.3.

Ajanlatkdr6 a tdbbvriltozatri aj6nlat tdteldnek lehettis6g6t nem

az Aidnlattev6k ne hozzanak aiinlatba! Amennviben ilyen airinlat keriil benvriitrisra.
riey azl fiqvelemmel a Kbt.2. Q-6ra.66. I (1) bekezd6se. valamint 73. I (l) bekezd6s e)
pontia alaniin az Aiinlatk6r6 6rv6nyteleniti 6s az a ielen kiizbeszerz6si elidrds tov6bbi
menet6ben nem vehet r6szt.

7. Ajinlatk6rd nyilatkozata
Az Ajrinlatk6r<i kijelenti. hogy a

szerz6d6s teljesites6hez

anyagi

fedezet

rendelkez6sre riil.

8.

Az ajinlat kiilts6gei

tsdget mag6nak az
elk6szit6s6vel 6s benyujt6sdval kapcsolatos osszes
kiv6tel6vel
Ajiinlattev<inek kell viselnie. Az Ajri,nlattevtinek a Kbt. 177. $ (2) bek
jogcimen
megadott
- nincs joga semmilyen, a kdzbeszeadst dokumentumokban kifejezetten
kiviil, egy6b igy kiildndsen anyagi igeny 6rvenyesites€re. A fdzbeszerzesi eljar6s
eredm6nyes vagy eredm6nytelen befejez6s6tol fiiggetleniil az Ajrlnlatler<ivel szemben ezen
kiilts6gekkel kapcsolatban semmilyen k6vetel6snek nincs helye.

8.1. Az ajinlat

-

8,2. Az

AjriLnlatker<i
sem reszeiben.

9.

-

a benyujtott ajanlatokat nem tudja visszaszolgahatni sem eg6szdben,

A kiizbeszerz6si dokumentumok hasznrilata

kdzbeszerz6si dokumentumokat ajilnlatonkent legal6bb egy Ajrinlattevonek vagy az
ajrinlatban megnevezett alvrlllalkoz6nak elektronikus riton el kell 6mie az aj rinlan6teli hat6rid6
lejri,rt6ig. A teljes kdzbeszerzlsi dokumentumot elektronikus uton el6rheti t6rit6smentesen
6rdekl6d6 gazdasiryi szerepl6 Aj6nlatk6r6 honlapjrin
,alament
(www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu) a (k6z)beszerz6si eljdrasok nleniipont alatt a 2015.
6vi CXLIII. ttirveny hat6lya al6 tartoz6 elj6rdsok pontbanjelen elj6r6s tafsVdnak megrevez6se
pont alatt. A k<izbeszerz6si dokumentum let6lt6s6t k<ivet5en Ajdnlatkerd k6ri. hogy drdeklrid6

A

yi

Ajdnlatk6rcit

a

a

letdlt6s tdnydnil az ajrinlan6teli hatriridtt lejrirtdig t:ij6koztassa
beszerzes@hm. qov.hu cimen az esetleges kieg6szit6 trljdkoaatrisok

gazdasAgi szerepl6

megktld6se v6gett is, melyben szerepel:
- az eljiris tirgya,
- Ajrinlattevci vagy alv6llalkoz6 neve. sz6khelye, levelezdsi cime, telefon ds fax sz6ma 6s
ad6sziima,
- a vezet6 tisztsegviseki neve,
- kapcsolattart6 szem6[y neve, el6rhetosege.

A jelen ktizbeszezdsi dokumentumot a szellerni alkotrisokr6l sz6l6 jogpzab6lyok oltalomban
rdszesitik. miisoliisa. a jelen eljrirris keretein kiviil t6rt6no brirmilyeh - v6ltozatlan vagy
vdltozlatott form6ban tortdn6 - felhaszniiliisa jogellenes.
10. Az

ajinlatok kidolgozris6nak felt6telei

10.1. Az Ajrinlattevrinek az eljiris soriin elkdszitett inisos ajrinlatal amelyet az ajiinlati
felhivrisban, illetrileg a krizbeszerz6si dokumentumokban meghatdroz(tt feltetelekkel k6szit
et. az ajrinlan6teli hatririd<i lejrirta utrin nem m6dosithat6. kivdve a hiririypotlis. felvildgositds
k6r6s, valamint a szimitisi hiba Kbt.-ben szabiilyozott eseteit.
10.2. Az Ajiinlattev<inek nyertesk6nt tdrt6nd kihirdet6se eset6n sincs lehet6sdge ajiinlata, vagy
dokumentumokban bri.,rmely
akrircsak r6sz
elern6nek
megviiltoztatdsiira.

a jelen kdzbeszerz6si

-

-

10.3. A Kbt. 56. S (1) - (6) bekezd6seiben foglaltak szerint biiLrmell' gazdasAgi szerepki. aki az
adott k<izbeszerz6si eljrirrisban Rdszv6telre jelentkezri vagy Ajiinlattevri lehet - a megfelelo
ajenlatt6tel vagy r6szv6teli jelentkez6s 6rdek6ben a kozbeszerzesi dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban irilsban kiegdszito tij6koaatdsl kdrhet az Ajrinlatk6r6tol vagy az
riltala meghatiirozott szervezettril. Az Ajdnlatk6r<i a kdrt inform6cioit a k6r6s bedrkezds6t
kdvetoen 6sszerii hatriridon beliil. de legkdsobb az ajrinlatt6teli hatrirido llejrirta el6tt hat nappal
irdsban megadja. A djdkoaat6s tartalmiit valamennyi AjriLnlattev<i
hozzifdrhetbve
egyes Aj6nlattev6ket
teszi AjAnlatkdr<i. Ajrinlatkdro a t6jdkoaatest fgy adja meg, hogy
nem kedvezm6nyez, illetve nem s6rti az Ajrinlattev6k esdlye

-

10.4. Az Ajri,nlatk6r6 felhivja az Ajrinlattevri figyelm6t. hogy a kieg6szitri trijdkoaatris
k6rdsdre nyitva dll6 hat6rid<i lejrirtdt k6vet6en. illewe az ajrinlatt6teli hatdrid6 lejertet
kdvetrien az irrlsbeli d,sszegez6s megkiild6s6ig. az Ajrinlattev<i megkereb6seire, kdrd6seire nem
viilaszol.

10.5. Az Ajrinlatkdro felhivja az Ajdnlanevo figyelm6t a Kbt.

66. $ (2) 6s (a) bekezd6s6re:
..66. $ (2) Az ajiinlatnak tartalmaznia kell kiil6ndsen az ajiinlattev6 kifrjezett nyilatkozati$ az
ajrinlati vagy ajdnlatt6teli felhiv6s feltdteleire, a szerz<ld6s megk6;ds6re ds teljesit6s6re,
valamint a k6rt ellenszolgdltat6sra vonatkoz6an."
..66. $ (4) Az ajrinlatban, t6bb szakaszb6l rill6 elj6rrisban a reszr'6teli jelentkez6sben az
ajiinlatlevonek vagy r6szv6telre jelentkez6nek az egydb eloirt dokumentumok benyrijt6sa
mellett nyilatkoznia kell arr6l, hogy a kis- 6s kdz6pvrillalkozisokr6l. I'ejl<id6stik titnogatiisiir6l
sz6l6 t<irv6ny szerint mikro-, kis- vagy kdz6pvrillalkozrisnak min6siil-e."

Az ajinlatot alkot6 dokumentumok

11.

11.1. Aj6nlatk6r6 a Kbt. 57. $ (l)
Ajrinlattevrit.
nllatkozatokat
Sorszdm
I

bekezd6sdben foglaltaknak megfeleloen tAjikoztatja az

hogy M ajdnlatokhoz a k<ivetkez6 dokumenturnokat. igazol6sokat,
kell - lehet<ileg az akibbi sonendben - csatolni:

Megnwezes
Tartalomjegyz6k

@16

felolvas6lap. L*ret6leg

kdvetoen csatoljiik az ajinlatba!
Az ajdnlatban az alAbbi adatokat kell megadni az AjriLnlattev6roli
Aj iinlattevri neve.
Aj rinlattevo szdkhelye,
C6gieglz6kszri,rn,
D Belfiildi ad6sziim,
Kepvise16 neve.
Kapcsolattart6 szemely neve,
Kapcsolattart6 szem6ly telefon vagy mobil sziirna,
Kapcsolattart6 szem6ly faxsziima,
Kapcsolattart6 szem6ly e-mail cime.
Kdzcis ajrinlattdtel eset6n valamennyi kdzds ajiinlattevtit nreg
elegend6 a kdpvisel6 Aj6nlattev6 kap..olua@

a

fed<ilapot

)
)
)

2.

3.

kell nevezni.

de

Nyilatkozat a Kbt. 66. $ (2) bekezd6se alapjdn.

A

kapacitiisait rendelkezdsre bocsiit6

szervezet

olyan

el6szerzoddsben vrillalt k6telezettsdgv6llaliisilt
4.
aliltiimasztja. hogy a szerzod6s teljesit6sdhez sziiks6ges ero
6llnak majd a szerzod6s teljesitdsdnek id<itartama alatt - a K
szerinti eselben
Kizi16 okokkal kapcsolatban eliiirt nyilatkozatok, igazoldsok
5.

Egys6ges Eur6pai Ktizbeszerzesi Dokumentum (8. sz. mell6klet)

6.

Nyilatkozat v6ltozAs bejegyz6si elj6Lrisr6l

szerz<iddses vagy
okirat6t, amely

k

rendelkez6sre

65. S (7) bekezdis

Gazdas6gi 6s p6nztgri alkalmass{ggal kapcsolatban el6irt nyilatkozatok, igazolisok

Z.

lEgyseges

Miiszaki
8.

6s

Europai K6zbeszerz6si Dokumentum

(8

s2. melleklet)

szakmai alkalmass6ggat kapcsolatban eltiirt nyilatkozatok, igazol:isok

Egys6ges Eur6pai Kdzbeszerz6si Dokumentum (8. sz. melleklet)

izimot.
e-mail cimet. egyetlen kapcsolanaf;sra jogosult szemdl)'t kdriink megjel<ilni'

eg) dlen telefonszamot. eg) etlen

A kiizbeszerz6si dokumentumokban el6irt ery6b nyilatkozatok" igazdl6sok
9.

K6telezri nyilatkozatok (2. sz. mell6kletben foglalt minta szerint)

10.

Ajdnlatrev6i nyilatkozat forditdsr6l (adott esetben)

11

12.

Ajrinlanev<i. az alkalmass6g igazokis6ba bevont (kapacitdst nyuj t6) gazdas6gi
szerepl6 c6gjegyzdsre jogosult, ajrlnlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aliir6
k6pvisekiidnek aliirrisi cimpdldri,nya vagy al6ir6s-mint6ja.
A cdgkivonatban nem szerepl6 kdtelezettsdgvellal6k eset6ben a cdgiegyzdsre
jogosult szemdlyt6l szirmazo. ajrinlat akiirrisrira vonatkoz6 (a meghatalmazott
atiiir6srit is tartalmaz6) irrisos meghatalmaz6s teljes bizonyit6 erejii mag6nokiratba

foglalva
13.

Nyilatkozat az ;jzleti titok6l (adott esetben).

14.

Kcizds ajiinlattev6i megdllapodris

15.

R6szletes mriszaki adatlap (szakmai ajALnlat)

16.

Az

-

a

Kbt. 35. $ szerinti esetben

ajinlat papir alapri p6ld6ny6r6t k6szitett

I db elektronikus p6ld6ny

(CD/DVDipendrive)
Ajanlatre"6nek - a 3iltzotS. (x. 30.) Korm. rendelet l3' $-6ban foglaltakra
tekintenel - folyamatban l6vo veltozdsbejegyzdsi eljd,rris eset6ben, az alirnlatiltoz
csatolnia kell a c6gbir6srighoz benyrijtott vdltozisbejegyz6si kerelmet 6s az annak
6rkezdsdrtil a cdgbir6srig riltal megkiilddtt igazolist.
Amennyiben n3rttattirrO vonatkozrisriban nincs v6ltoz{sbejegyz6si elj6rris
folyamatban. akkor ennek t6ny6rol

nyilatkozzon.

i

17.

Kiilfttldi teteleped6sii aj6nlattevo: kfllftildi leteleped6sri (szekhflyii) ajrinlattevriknek
cdgszenien alAirt nyilatkozatot kell benyfjtaniuk an6l. hogy ! 321/2015 (X' 30 )

KJrm. rendelet +. E-tan meghatiirozott igazol6sokat az adott frszdg mely hatosiga
jogosult ki6flitani 6s az igazolirsokal azzal <isszhangban [cell benyujtani. Az
ajrinlatkerO a Kbt. 2. $ (5) bekezddsdben foglaltak alapjrim nFrjt hemzeti elb6niist.

18.

uatosag riltal kiadott 6rv6nyes tipusbizonyiwriny mdsolatiit vagy annak elolapjat.
valamiit hat[rozatitt 6s indoklas6t m6solatban vagy a tipusj6viihagyiis miisolatilt.
Amennyiben csak a tipusbizony(tv6ny elolapja. valaminl hatatozala ds indoklasa
kerijl becsatolisra, abban az esetben a tipusbizonf tvanyt teljes te{edelm6ben,
elektronikusan, az aj nlathoz benyujtand6 elektronikus adathordoz6n sziikseges
benyijtani.

(l)

bekezddsdben foglaltakra. az ajdnlatban szerepl6
nyilatkoziiok al6irris ndlkiil joghatris kivdltris6ra nem alkalmasak, igy az aj6nlatot a sziiks6ges
pl. Ajriurlatter6, AluAllulkor6, az alkalmassrig igazoldsriban resa vev6 mes
hllyeken
jogosult
szewezet nyiiatkozatai. a Felolvas6lap - c6gszertien al:lirva (vagy cdgtzerii aliiirrisra
6ltal meghatalmazott szem6ly(ek) al6irils6val elkitva) kell benyujtani'

11.2. Figyelemmel a Kbt. 46. $

-

11.3. Ajrinlatkdro k6ri a tisaelt Ajdnlattev6ket, hogy az ajin'iathoz ne csatoljanak olyan
dokumentumokat, melynek csatoliisiit a jogszabrilyok. vagy az ajilnlatk6rri nem irta el<i (pl.:
kiegdszit6 mell6klet. aliiirt szerz<id6stervezet).

I1.4, A Kbt. 69. $ (4) bekezddse

alaplAn az elj6rris eredm6nydr6l sz6l6 d6nt6s meghozatal6t
megelozcien az Ajrinlatkdrii kdteles az 6rt6kel6si szempontoka figyelemmel legkedvez6bbnek

rit munkanapos hatriLrid6 trizdsdvel felhivni a kizir6 okok, az
alkalmass6gi kdvetelm6nyek, valamint - adott esetben - a 82. $ (5) bekezd6se szerinti objektiv
kritdriumok tekintet6ben az eljiiriist megindit6 felhiviisban eltiirt igazokisok benyujtrisrira. A
kapacitasait rendelkez6sre bocs6t6 szervezetnek csak az alkalmass6gi kdvetelm6nyek
tekintet6ben kell az igazollsokat benyrijtani. Ajrinlatkdro krtzli a Kbt. 69. $ (6) bekezdds
alapjrin, hogy a legkedvez6bb 6s az 6rt6kel6si sorrendben 6t kdr'+6 k6t legkedveztibb
Aj6nlattevrit is felhivja az i gazokisok benyrijtrisrira.
tekintheto Ajrinlattevot

Tartalom-

6s

iratjegrz6k a Kbt.69. $ (4) bekezd6se szerint blnyrijtand6 iratok
vonatkozfsiban
Oldalsz6m

Kizi16 okokkal kapcsolatban el6irt nyilatkozatok, igazolisok
Illet6kes ad6- 6s viimhivatal igazolisa vagy egytittes ad6igazoliis, amennyiben
a gazdasrigi szerepl6 a kdaartozdsmentes ad6z6i adatbrizisban nem szerepel.

gazdasdgi szerepl<i szerepel a kdztartozasmentes ad6z6i
adatbiizisban, akkor Ajrinlatkdrci ellen<irzi a nyilviintart6st.

Amennyiben

a

kiziir6 okok fenn nem 6ll6siira vonatkoziut (41a. sz. mell6klet
4/b. sz. mell6klet).

Nllatkozat

a

6s

A nyilatkozatoknak a felhiviis feladiis6t krivet<i keltezdsiinek kell lenniet

Gazdasigi 6s p6nziigri alkalmass:iggal kapcsolatban el6irt nyilat{ozatok,
igazol6sok

GP.) Az Ajrinlatlevo

a

szerztid6s teljesitds6hez sziiksdges penzfigyi 6s
gazdasirgi alkalmass6gAnak igazolirsira- figyelemmel a Kbt.65. $ (l) tiekezd6s
a) pontj6ra - a kozbeszerzbsi eljdriisokban az alkalmass6g 6s a kiz&6 okok
igazokisrinak. valaminl a miiszaki leiriis meghatiirozisrinak m6djdrpl sz6l6
32112015. (X. 30.) Korm. rendelet (a toviibbiakban : 32112015. (X. 30.) Korm.
rendelet) I $, 5. $ (l) bekezd6s, valamint 19. $ (l) bekezdds a) pontja alapj6n
nyrijtsa be valamennyi szAmlavezeti) p6nziigyi int6zmdnye igazolisdt az alihbi
tartalommal:

- a p6nziigyi int6zm6ny iiltal r6sz6re vezetetl szitmla/ szdmliik p6nzforgalmi
jelzosziirna,
- a sziimlanf tas(ok) d6tuma(i),

-

szdml|jinlszitnliin az elj6riist megindit6 felhivds feladiisanak napjrit6l

visszafel6 szemitott I 6vben (12 h6napban) 30 napot meghalad6 id<itartamt
sorba 6llitris volt-e, att6l ftiggoen. hogy ajiinlattevo mikor j<itt l6tre, illetve
mikor kezdte meg tev6kenys6g6t, amennyiben ezek az adatok rendelkezesre
6llnak
Sorba rillit6s alatt Ajrinlatk6r6 a pdnzforgalmi szolgaltatiis nyrijt6srlf6l sz6t6

2009. 6vi LXXXV. lorvdny 2.6 25. pontjdban meghatdrozott fogalmat 6rti.

Miiszaki, illetve szakmai alkalmassiggal kapcsolatban

el6irt

nyilatkozatok, igazolisok

MSZ.I.) Az ajrinlattev<i a

szerz<id6s teljesit6s6hez sziiksdges miiszaki ds
szakmai alkalmassrigrinak igazolAsira - figyelernmel a Kbt.65. $ (l) bekezdes
b) pontjdra -a32112015. (X. 30.) Korm. rendelet l. $, 5. $ (l) bekezd6s,2l. $
(I
bekezd6s a) pontja alapjrin ismertesse az eljdrdst megindit6 ldlhivris
feladrisrit megel6z6 3 ev (36 h6nap) legjelenttisebb, a kozbeszerz€s thrgya
szerinti teljesitdseit, a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. $ [l)-(2)
bekezd6s6nek megfelel6 m6don.

)

A

referencia-nyilatkozatnak vagy igazollsnak tartalmaznia kell legafdbb a
megnevez6sdt,
szrillitris uirgyrit olyan
szerz6d6st kdto mrisik
reszletessdggel, hogy abb6l az alkalmass6gi kdvetelm6nynek val6 meqfeleles
egy6rtelmiien megrillapithat6 legyen, az ellenszolgiiltatds nett6 6sszfB6t, a
teljesitds idej6t (a kezd6si 6s befejezdsi hatdrid<i ev, honap. nap megjekil6s6vel). tovribbd nyilatkozatot arr6l. hogy a teljesitds az eloirrif,oknak
6s a szerz6d6snek megfelel<ien tdrtdnt-e. Amennyiben a teljesitdst Ajrir{attevo
krizds ajiinlattevcikdnt vdgezte, a referenciaigazoliisban szerepelnie kell. hogy a
teljesit6sben milyen sziizal6kos ariinyban vett r6szt.

f6l

a

-

A

referencianyilatkozatb6l vagy referenciaigazolisb6l minden alkalmassdgi
felt6tel teljesiil6s6nek ki kell deriilnie. (6. sz. mell6klet)

a szerzodds teljesitds6hez sziiksdges miiszaki ds
- figyelemmel a Kbt. 65. $
igazolisAra
szakmai alkalmassrigrinak
b) pontj6ra a32112015. (X. 30.) Korm. rendelet l. $, 5. $ (l)
(1) bekezd6s c) pontja alapjrin nytjtsa be a k<izbeszerzds trirgyrihoz
yit6si
az ISO 9001:2008 vagy azzal egyendrt€kii szabv6ny szerintt mt
6ltal
akkeditdlt
nemzeti
rendszerben
rendszerenek 6rvenyes, brirmely
ed6sek
kiadott tantsitvrlnyrlt vagy mrisolatiit. vagy a min<is6gbiaositrisi
egy6b bizonlt6kait.
(3)
Ajrinlatkdro hivatkozik a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet
MSZ.2.) Az aj6nlattevo

-

bekezdesere.

szerzod6s teljesit6s6hez szi.ikseges mtiriaki ds
szakmai alkalmassiig6nak igazoliisiira - figyelemmel a Kbt. 65 $ (l) hdkezdes
b) pontj6ra -a32112015. (X. 30.) Korm. rendelet l. $' 5. $ (l ) bekezdp. 21. $
(1) bekezd6s h) ponda alapjan a beszerzend<i 6ru leiriis6Lt, amelynek leg{ldbb az
al6bbi param6terekre ki kelt ternie.
-CO, NOx, NMCH 6s PM kibocsritris ert6keire (g,&m)
-iizemanyagfogyasztris (l/l 00 km)
Az alkalmassiig igazolishra a Kbt. 65.$-ban foglaltak is ir6nyad6k.
Ajanlatk6r6 a 32112015. (X.30.) Korm. rendelet 2 S (5) bekezd6se alapjrin
az alkalmassrigi ktivetelmdnyek el6zetes
jelzi,
-igazolhogy a formanyomtatv6nyban
sira keri formanyomtatvany IV. r6sz6ben szereplo reszletes
informdci6k megad6siit.
Az alkalmassrigi ktivetelmdnyek elcizetes igazoliisa drdekdben az aj inlattevci
vagy az alkalmassrig igazol6sriban rdszt vevo gazdasrigi szeqepl6 a
formanvomtatviinv IV. r6sz6t az aidnlatk6rci dltal eloirt m6don kdteles lditolteni.

MSZ.3.) Az ajiinlattevo

a

a

12. Kiiziis ajrinlaft6tel

ktizrisen is teltt ajrinlatot. A kcizds
jelentkez6k
kdziil egy. a k6zbeszerz6si
kdtelesek
maguk
vagy
rdszvdtelre
ajrinlattevok
jogosult
k6pvisel6t megjeldlni. A k<iztis
eljrir6sban a kciz6s ajrlnlattev6k nevdben eljrimi
nyilatko:atnak egy6rtelmrien
tett
minden
ajrinlaftev6k csoportjiinak kdpviselet6ben

12.1. A Kbt. 35. g 6rtelm6ben tdbb gazdasrigi szerepki

tartalmaznia kell a k<izris ajrinlattevrik megiel5l6s6t. A k<izds ajrinlattev6k a szerztid6s
teljesitdsd6rt az ajrinlatk6ro feli egyetemlegesen felelnek. A kdzds ajrinlatot benyujt6
gazdasrigi szereplok szem6ly6ben az ajrinlatt6teli hatriridti lejrirta utrin vdltoziis nem
k6vetkezhet be.

12.2. Amennyiben tribb gazdasigi szerepl6 ktizdsen tesz ajdnlaitot a kdzbeszerzdsi
eljrirrlsban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkoz6 meg6llapodds. I kriz<ls ajfuilattev6k
megrillapodrlsdnak tartalmaznia kell:

-

a jelen k6zbeszerz6si eljirrlsban k6zds ajdnJattevok neveben elj{mi jogosult (tov6bb6
kapcsolattartdsra jogosuli) k6pvisel6 szervezet megnevez6s6t;
a szerz6dds teljesit6s6ert egyetemleges fetel<iss6gvrillaldst minden tag rdszdrol;
ajdnlatban v6llalt k<itelezetts6gek 6s a munka megosztiisiiLnak isnlertet6s6t a tagok 6s a
vezet6 krizritt;

a sz{mlinis rendj€t.

12.3. Aj6nlatkdr6 felhivja

a kdziis ajrinlattev<ik figyelmdt, hogy ahol a Kbt. az aj6nlatk6ro
irja el<i. valamint a kiegdszito trijdkoaatris megadasa, a
az
ajrinlattev<ik
drtesitdset
szdmira
hirinyp6tl6s, a felvil6gositAs 6s indokokis k6rdse esetdben az ajinlatkdro a k<izcis
ajrinlattevoknek sz6[6 6rtesit6sit. tdjdkoztat6s6t, illetve felhivrisrit a kdzds ajifurlattevo
az egymris kdzdtti
kdpvisel6jdnek kiildi meg. A kciztis ajrinlanev6k fele16ss6ge.
A
aj
16szdre kezbesitett
megfelel<ien
rendezz6k.
k6pvisel6
kommunikiici6t
tekintendtik. A
dokumentumok, valamennyi kriztis ajiinlattevci r6sz6re kdzbesite
a
o ajiinlattev<i
megfelelci kdzbesit6s irdekdben az ajinlatbar meg kell adni
kapc so lattartis ra megjeldlt eldrhet6sdgeit.
13.

Az aj6nlatok benyrijtisdnak cime

6s

hat6rideje

13,1, Az aj6nlatok benyujtrisi hat6rideje az ajinlati felhivris IV.2.2.J pond6ban rdgzitettek
szerint.

13,2. Az aj6nlatok

benyrijt6srlnak cime:

HM BH Krizbeszerzesi Okmiinyritvevo Hells6gben (1134 Budapest, D6zsa Gydrgy ut 51. II.
6piilet ftldszint 17.) nyujthat6k be az ajiinlatok. Munkanapokon 08.00-12.00 6ra k<iz6tt,
AjriLnlattdteli hatrlLrido napj rin I 0.00 6r6i g.

Postai felad6sb6t ered<i kockiizatot (pl. ajrinlat elvesz6se) az Ajanlattevo viseli. Toviibb6
AjriLnlatk6r6 felhivja Ajrinlattev6 figyelmet ana, hogy a Honv6delmi Minisztdrium belso
elosZiisi rendj6b6l ad6doan a postAn megk[ld6sre keriilo dokumentumok rendeltet6si helyre
tdrtdno drkezdse akiir 2 munkanapot is igdnybe vehet.
Aj6nlatk6ro felhivja az Ajrinlattev<ik figyelm6t, hogy az ajdnlat be4yrijtdsrinak id6pontja
k<iz6p-europai id6 szerint keriil megiillapitiisra.
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13.3. Az Ajrinlatkdr<i az ajiinlatot akkor tekinti hatiiridrire benyrijtottnak, ha az AjdnJati
felhivds IV.3.4. pontjriban rrigzitett hatil,rid6re. az AjriLnlati felhiv6s A. mell6klet III. pontban
megadott cimre bedrkezett.

A k6sve bedrkezo ajrlnJatok (az ajinlati felhiviisban meghatiirozott ajrimlattdteli hatririd<i lejrirta
uten nyijtotta,k be) 6rv6nfelenek, figyelemmel a Kbt. 73. g (l) bekezd6s a) pontjri,ra.

Az ajrinlatok

be6rkezdse sordn az 6tvev6 az iitv6tel ponlos id<ipontjdt rAvezeli az Ajiinlatot
tartalmazo zilrt boritekra, ami igazolja az {tvitelt.

13.4. Az aj6nlatot

zrirt borit6kban kell benyrijtani.

13.5. A zirt boritdkon fel kell tiintetni

.
.
o
.
e

a k6vetkezriket:

az Aj6nlatk6ro 2. pontban megadott nev6t 6s cim6t;
az Ajrinlattev6 nev6t;
a kdzbeszerz6si eljrir6s trirgy6t;

Meljdr6s azonosit6t:'77002115-101127-0339
..Csak bizotts6gilag bonthat6!" feliratot.

13.6. Az ajinlatot egy papir alapf p6ldri,nyban kell benyujtani. A papir alapti p6ldrinyhoz
csatolni kell az ajiinlatot I p6ldrinyban elektronikus adathordoz6n (elsz6 n6lkiil olvashato, de
nem m6dosithat6 pdf file).
14.

Az ajinlatok bontdsa

14.1. Az ajiinlatokat tartalmaz6 iratok felbont6siira -

bekezd6sdvel

-

dsszhangban a Kbt. 68. $ (l)
az ajinlatok benyujtrisrlnak cim6n keriil sor, az aj:inlattdrcli hatrirido lejrirtakor.

14.2. A bontes soran az ajrinlatokra vonatkoz6an a Kbt. 68. g (4) bekezd6seben foglaltak
keriilnek ismertet6sre. A Kbt. 68. $ (4) bekezd6se alapjrln az ajrlfrlatkdr6 az ajenlatok
bont6siinak megkezddsekor. az ajrinlatok felbonrdsa elott kdzvcileniil ismerterheti r6szajdnlatt6tel biztositiisa eset6n r6szenk6nt - a szerz6d6s teljesitdsefrez rendelkezdsre iill6
anyagi fedezet
15.

risszeg6t.

i

Az ajinlatok elbirilisa

15.1. Azajrinlatok elbirrikisa sordn az Ajdnlatk6ro k6teles az risszes ajdnlattev6 6s r6szv6telre
jelentkez6 szim ra azonos felt6telekket biaositani a hirinyp6tlds le{etos6g6r. valaminr az
ajrlnlatban talilhat6. nem egy6rtelmri kijetentds. nyilatkozat. igazolis ltartalmiinak tisztrizrisa
6rdekdben az ajiinlattevrit6l vagy r6szvdtelre jelentkez6l<il felvi16g0sitadt k6mi.
15.2. A hi6nyp6tl6sra vagy a felviliigositds nyrij trisrira vonatkoz6 felsz6titrist az ajdnlatkdr6 a
ttibbi ajrinlattevo vagy reszvdtelre jelentkezri egyidejii 6rtesit6se melletl kdzvetlentil kdteles az
ajdnlattevo r6szdre megkiildeni. megjelcilve a hatarid6l. toviibbii a hirinyp6tl6si felhiviisban a
potland6 hiiinyokat.
15,3. A hi6nyp6tlis felvildgositris megadiisa nern jrirhat a Kbt. 2. g ( I ){3) 6s (5) bekezd6sben
foglalt alapelvek s6relm6vel. Az ajiinlatban a beszerzds trirgyrinak jellbmzbire, az ajenlattevo
szerztideses kdtelezetts6ge v6grehajtrisrlnak m6djrira vagy a szerz<idds mrls feltdteleire
vonatkoz6 dokumentum tekintetdben csak olyan nem jelent6s. egyedi rdszletkerddsre
vonatkoz6 hiba javithat6 vagy hi6ny p6tolhat6, tovebb:i etalAnydijas szerz6dds eset6n
^z
rirazott kdlts6gvet6s (r6szletes arajanlat) valamely t6tele 6s egys6grira !6tottrat6, m6dosithat6,

ll

kieg6szithet6 vagy trirrilheto, amelynek viiltozlsa a teljes ajrinlati rirat vagy annak drtdkelds aki
eso r6szrisszegdt ds az ajrinlattevrik kdzdll az drtdkeleskor kialakul6 sorrendet nern
befolyrisolja.

15.4. A Kbt. 72. $ (1)-(7) bekezd6se alapjbn, az ajanlatkdr6 az enfkeles szempond6b6l
l6nyeges ajiinlati elemek tartalm6t megalapoz6 adatokat, valamint indokolist k6teles ir6sban
k6rni 6s err6l a k6rdsr<il a tribbi ajrinlattev6t egyidejiileg, ir6sban 6rtesiteni, ha az ajrinlat a
megkdtni ten'ezett szerz6d6s tiirgyiira figyelemmel arii.nytalanul alacsony dsszeget tartalmaz
az ert6kel6si szempontk6nt figyelonbe vett ifu vagy ktilts6g, vagy azoknak valamely 6nill6an
6rt6keldsre keriil6 eleme tekintet6ben.
16.

A nyertes Ajinlattev5 kivdlasztdsa
Ert6ke16si szempont:

A legiobb 6r-6rt6k ar6ny alapj6n, az alibbiak szerint:

Rdszszempontok Srilysziim
I . I db princdlozott gdpjiirmii aj:turlati rira 65
2. I db kdnnyri terepjar6 g6pj6nnii ajriLnlati rira l5

hatirido

3. Piincdlozoft gdpjarmii ritadrisrira v6llalt teljesitdsi
4. Szewizhitlozai [it.4.ddr. (kdnny.ri terepjir6 g6pjriLrmii esetenJ

l0
5

5. Szervizhitlozat kiterjeddse (piincdlozott terepjrir6 g6pjarmii es(t6n) 5
R6szszempontok drtdkeldsdnek m6dszere: az ajriLnlatk6r6 a fo{mailag 6s tartalmilag
elozetesen megfelel<inek min6sitett ajanlatokat a fenti reszszemdontok szerint 6rt6keli.
R6szszempontonk6nt adhat6 pontszdrn 1 - I 0 pont.
Maximiilisan adhat6 tisszpontszrim: 1000 pont
Az Ajdnlatkdr<i az drtdk;lds soriin egy tizedes hely pontossagi! szirnida ki ds veszi
fi gyelonbe a pontszd,rnokat.
Az I . r6szszanpontnriLl (forditott arrinyosit6s m6dszere):
Ajrinlati rir esetdben AjriLnlatk6r6 a nett6 egys6garat ertek(li. A legalacsonyabb
ellenszolgiltatdst tartalmaz6 ajdnlat kap 10

pontot.

]

A 2. r6szszernpontnril (forditott arrfuryositiis m6dszere):
Ajrinlati rir eset6ben Ajrlnlatk6r6 a nett6 egysegerat 6rt6kdli.
ellenszolgdltatdst tartalmaz6 ajrlnlat kap 10 pontot.

A

legalacsonyabb

A 3. r6szszernpontnril (forditott ariinyositris m6dszere):
Az Ajrinlattevri 6ltal a panc6lozott g6pjrirrnrivek 6taddsdra vdllalt teljesitesi halerid6t
Ajdnlattevri a szerz6ddskdtdst6l szilmitva napt6ri napokban hatlttozza meg, mely nem
lehet kdsobbi 210 naptriri napnril. Ezen naptiiLri napok sziLrnrit frtdkeli Ajd,nlatk6ro. A
legrrividebb teljesit6si hatririd6t vrilla16 AjriLnlauevo ajrinlatf. mint legkedveztibb
megajrinl6s kap 10 pontot.

A 4. r6szszempontn6l (egyenes arAnyositris m6dszere):
Ajanlatk6ro a Magyarorszigon talillhat6. a k<innyri terepjrir6 g6pjdrmiivek garanciiilis
javiteset biztosit6 szervizek darabsz6milt 6rt6keli. A legttibb szen'izzel rendelkezo
Ajiinlaftev6. mint legkedvezobb megajdnlis kap 10 pontot.
Az 5. r6szszempontn.il (pontozes m6dszere):
Ajrintatk6r6 a piinc6lozott terepjA16 gdpjrirmrivek garanci{lis javitrisrit biaosit6
szewizek geogr6fiai fekv6set trt€keli az alibbiak szerint:
Kiilftildi szerviz (Eur6pa Uni6) I pont vagy

l2

Magyarorsz6gi szetlz (l db) 4 pont vagy
Magyarorsz6gi, a dokument6ci6ban megadott r6gi6kb6l 2-7-re kiterjed6 szewizhAl6zat
5-10 pont, a szervizek szAmitol fiiggcien.

Kiil{bldi szerviz csak akkor vehet6 figyelernbe, amennfben nern rendelkezik
magyarorsziigi szeryizzel az Ajrinlattevo, kiilfiildi szervizk6nt pedig ktzirolag az
Eur6pai Uni6 teri.iletdn elhelyezkedo szerviz lehet.
Az alkalmazott m6dszerek leiriisa:
Ajdnlatkdrci

a

Kdzbeszerzdsi Hat6s6g itmutat6ja alapjdn (amely a K6zbeszerzesi
Ertesit6 2012. 6vi 61. szdmrib ut 2012. jtnius
napjrin jelent meg) az 1-3
r6szszempontok eset6ben a forditott arenyositas (lll.A.l.ba.) m6dszer6t alkalmazza.
Az 6rt6kel6si pontsziimok (a m6dszer alkalmaziisiival a srilysziirnmal val6 felszorzdst
megelciz6en) I -10 k6z6tti tartomrinyba esnek. A fenti m6dszer alapjdn kiszri,rnitott
pontsz6m a felhiviisban meghatdrozott srilyszilmmal keriil megszorz6sra.

l.

Ajdnlatk6r6 a Krizbeszerz6si Hat6srig ftmutat6ja alapjrin (amely a Kcizbeszerzdsi
Ertesito 2012 6vi 61. szdmriban 2012. jrinius l. napj6n jelent meg) a 4. r6szszempont
eset6ben az egyenes ardnyositiis (lll.A.l.bb.) m6dszer6t alkalmazza. Az 6rt6kel6si
pontszimok (a m6dszer alkalmazilsdval a srilyszimmal val6 felszorziist megeltiz6en)
I - I 0 kriz<itti tartomrinyba esnek. A fenti m6dszer alapjrin kiszrimitott pontszdm
a
felhivdsban meghatArozott srilyszrimmal keriil megszorziisra.

a K<izbeszerzdsi Hat6srig ftmutar6ja alapjrin (ainely a Krizbeszerz6si
Ertesit6 2012 dvi 61. sziimriban 2012. jrinius l. napjrin jelent nEg) az 5. r6szszempont
eset6ben a pontozds (llI.B.l.) m6dszer6t alkalmazza. pontozds eset6n az ajrinlatk&o a
szakmai szempontok alapj6n kialakitott 6rt6kel6si skela
jrin, az egyes ajrinlati
Ajrinlatk6r6

elemekhez kdzvetleniil rendeli hozzA az elore
pont6rt6kek k6zritti megfelel<i pontsziimot. A fenti

als6 vagy

fels<l

alapjrin kiszrimitott

pontszdm a felhivrlsban meghatdrozott srilyszdmmal keri.il

Ajrinlatkerri

a

r6szszempontokra adott pontsziimok 6s sflysz6mok szorzarat
ajrinlatonk6nt 6sszeadja. Az az ajinlat a legiobb 6r-drt6k arririy megjelenit6 ajrfultar.
amelynek az dsszpontszdma a legnagyobb.
Ha tdbb ajrinlatnak azonos az dsszpontsziim a az az ajlnlat miriristil a legiobb rir-6rt6k
ar6n).t megielenito ajrinlatnak. amely alacsonyabb ellenszolg:iltetAst tartalmaz.
Azonos ellenszolgriltatris esetdben Ajrinlatk6r6 sorsoliis alapjdn valaszila ki a leglobb rir-ert6k
ariinlt megj elenit6 aj rinlatot beny rijt6 Aj rinlattev6t.

17. Kapcsolattart6s

Az eljririis lezrirrisdig minden. az eljririissal

<isszefi.igg6 kapcsolattartrisra kizir6lag irasban
keriilhet sor. Az Ajrinlatkdr6 visszautasit minden szem6lyes vagy nem dokumentrilhat6
kapcsolaft art6si format.

Az

Ajrinlattev<i valamenny,

az elj ras sordn az

Ajrinlatker<incf megkiildesre kertil6

dokumentumon, lev6len, faxon tiintesse fel az eljirls tirgyitt 6s az eljdl6s azonosit6t.
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18.

Tfj6koztatis az Ajinlatk6r6 ddnt6s6r6l

6s

szerz6d6skdt6s

]

l

18.1. Az Ajrinlatkdrci az eljirirs eredmdnydr6l kdsziilt

dsszegezdst az ajdnlati kdtdttsdg ideje

alatt ktildi meg az Ajrlnlattevok rdszdre.

18.2. Az Ajrinlatker6 6s a nyertes Ajdnlattevo kozolt az ir6sba foglalt szerzodes aliirisira
teghamarabb az ajtnlati felhivdsban megjeldlt idopontban keriilhet sor ajanlatk6r6 ajanlati
felhivris I.1) pontj6ban megieldlt cimen.

18.3. Az eljiiriis eredm6ny6r6l sz6l6 Ssszegez6s megkiild6sdt kdvetoen, iriisos

megkereses

esetdn, az Ajdnlatk6ro a Kbt. 8l . $ alapjrln ds keretei kdzdtt az eljrirrisrdl taj6koaa&ist ad az
6rv6nyes aj rlnlatot tev6 Aj anlattevok rdsz6re.
19.

Ajdnlati biztosit6k

Jelen eljrir6s ajrinlati biztosit6k
20.

ad6sri.Lhoz

nern k6t6tt.

A kiizbeszerz6si eljiris nyelve

20.1. A kdzbeszerz6si eljiirris nyelve magyar. Ennek megfelekien az ajdnlatot magyar
nyelven kell benyrijtani, az eljrirris sordn mindennemri kapcsolattartiis magyar nyelven
tdrt6nik. A joghatris kivriltrisrira csak a magyar nyelvri nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.

20.2. Az Ajrinlattevo a nem magyar nyelven k6sztilt okmiinyr6l magyar nyelvri

..felelos"
forditiist kdteles becsatolni ajrinlatriba. Ellenkez<i esetb€n M AjriLnlatk6r<i ezen dokumentumok
tartalm6t nem veszi figyelembe.

20.3.

Felel<is forditAs alatt az Ajdnlatkdr<i az olyan forditdst erti. {nely tekinteteben az
ajrinlattev6 kdpviseletdre jogosult szemdly cdgszer[ien nyilatkozik. ]hogy az mindenben
megfelel az eredeti szdvegnek. A forditris ta(almiinak a helyess6gdert a{ ajdnlattevo a felel<is.
l

EGYEB FELTETELEK
21. Erys6ges eur6pai kiizbeszerz6si dokumentum

21.1. A Kbt. 67. g (1) bekezd6se

alapj rin a gazdas6gi szerepl6 ajrinlariban kriteles a kiz6r6
okok fenn nem iill6sa, az alkalmass6gi ktivetelm6nyeknek val6 megfelel6s, valamint adott
esetben - a Kbt. 82. g (5) bekezd6se szerinti objektiv krit6riumok teljesiil6se tekinteteben az
egys6ges eur6pai kdzbeszerz6si dokumentumba foglalt nllatkozat6t benyrijtani.

21.2, Az

a

gazdasAgi szereplci egyrdszt
valamint az eloirt alkalmass6gi

egysdges eur6pai kdzbeszerzdsi dokumenrumban

nyilatkozik arr6l, hogy a kizirb okok nem dllnak fenn,
k6vetelm6nyek teljesiilnek, miisr6szt megadja az eljilriisban k6rt informaci6kat, koztiik az
alkalmassigi k6vetetm6nyek teljesit6s6re vonatkoz6 adatokat. A nyilatkozatnak tartalmaznia
kell annak megjel6l6s6t, hogy a Kbt. 69. $ (4) bekezd6se szerint benyujtand6 igazoltis
kirillitris6ra mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. $ ( I 1) bekezd6se szerinti adatbiizis
alkalmazrisrlhoz sziiks6ges adatokat 6s - sziiks6g eset6n - hozzitjdrdo nflatkozatot. Az
ajiinlatk6r6 az aldbbiak szerint ad iriinymutatrist arra, hogy az alkalmap6gi kdvetelm6nyeknek
val6 megfeleldsr6l a gazdasrigi szerepl<i az egysdges eur6pai ktizbeslerzdsi dokumentumban
mi lyen r6szletessdgi.i

nyilatkozatot kdteles tenni.
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21.3. Az

egys6ges eur6pai krizbeszerz6si dokumentumban foglalt
legal6bb a kdvetkezci adatokat:

nllatkozat taftahnazza

o A PGl. alkalmass6gi felt6tel vonatkoz sirban: a p6nzforgalmi bankszdmla(6k) szrima(i),
sziimlavezeto p6nztigyi int6zm6ny neve, szdmlavezetds kezdete (szirnl6nk6nt), volt-e a
gazdasdgi szerepl6 p6nzforgalmi szdmlitjin sorba 6llit6s a felhivris feladrisrinak napjrit6l
visszasz6mitott I 6vben (12 h6napban), ha igen, hriny napig;
o Az MSZ.I. alkalmassiigi felt6tel vonatko zirsirban a teljesit6s ideje (6v-h6nap-nap
pontossiiggal megadva a kezd6si ds befejezdsi diitumot is). a szerz6d6st kdt6 mesik f6l
megnevezese 6s cime, a szerz6d6s tiirgya, mennfs€,ge,bs az ellenszolgaltatiis dsszege (nett6
forintban), tov6bbri nyilatkozni kell an6l. hogy a teljesit6s az el6ir6soklak ds a szerzod6snek
megfelel<ien tdrtdnt-e;
o Az MSZ.2. alkalmassiigi feltetel vonatkozisriban: nyilatkozat Aj6nlattevot<il. hogy
rendelkezik a kdzbeszerz6s tirgyahoz illeszked6. az ISo 9001:2008 r'agy azzal egyen€rlek{i
szabviiny szerinti fiiggetlen akkreditiilt szervezet iiltal tanfsitott mincisegirrinyitrisi rendszerrel
v agy azzal egyenert6kr.i min6s6gininyitrisi rendszerrel.
o Az MSZ.3. alkalmassiigi feltdtel vonatko zasaban: a megajiinlott gdpjrlrmrivek meghajt6
moto{ainak krirnyezetv6delmi besoroliisat (Co, Nox, NMCH 6s pM kibocsatris tekinteteben
eur6pai kibocs6t6si norma megfelel6ssdg). A megajrinlott g6pjrirmiivok gy.ir eltal megadotr
kombinrilt tizemanyag fogyasztisi norm6it. A megajdnlott gdpjriLrmiir ek gyar itltal megadott
C02 kibocsritris 6rt6kdt.
22. Eg 6b megkiivetelt okiratok, ajdnlattev6i nyilatkozatok:

Ajiinlattevonek - a 32112015. (x. 30.) Korm. rendeler 13. g-riban fpglaltaka rekinrenel folyamatban ldvo vriltozisbejegl'zdsi eljrilis eset6ben. az aianlxfhoz csatolnia kell a
cdgbir6s6ghoz benyrijtott vriltozisbejegyz6si k6relmet ds az annak er(ezesdnil a cdgbir6sdg
dltal megkiild<itt i gazolist.
Amennyiben Ajrinlattevo vonatkozeseban nincs viiltoziisbejegyz6si elj,lfas folyamarban. aklor
ennek t6nydrSl

nyilatkozzon.

]

Knlfdldi

leteleped6sff ajdnlattev6: kiilftildi letelepeddsti (szdklfly[) ajdnlattevriknek
c6gszeriien aliiirt nyilatkozatot kell benyrijtaniuk an6l, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4. $-ban meghatdrozott igazoldsoka t az adott orsziig mely hatdsdga jogosult kirillitani
6s az igazoliisokal azzal cisszhargban kell benyrijtani. Az ajrinlatkdrri a Kbt. 2. $ (5)
bekezd6s6ben foglaltak alapj6n nyujt nemzeti elbdnist.
Az ajrinlatban kdtelez6en benyrljtand6 nyilatkozatokat jelen K<izbeszetz6si dokumentumok
sz. mell6klete tartaknzza.

2.

Ajrlntattev<i csatolja be a megajrinlott jiiLrmftipusra vonatkoz6 Nemzeti K6zlekeddsi Hat6srig
6ltal kiadott 6rv6nyes tipusbizonltvany mrisolatrit vagy annak elolapj6t, valamint hatitrozatlt

es indokliisrit miisolatban vagy a tipusj6vrihagyris misolatiit. Amennfben csak a
tipusbizonltv6ny elolapja, valamint hat rozata 6s indokliisa keriil becsatoliisra, abban az
esetben a tipusbizonltv6nlt teljes terjedelmeben, elektronikusan, az ajiriathoz benyujtand6
elektronikus adathordoz6n sziiks6ges benyrijtani.
Ajri.urlattevti csatolja be a mtiszaki leiriisban meghatSrozott szempgntok szerinti rdszletes
miiszaki adatlapot a megajrlnlott
l

jriLrmiir<il.
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rdvnrBr.rmNym

23. Jelen fejezet megalkot6sakor az Ajrlnlatk6r6 sziind6ka az volt. hogy biaositsa annak
lehetosdget. hogy az Aj6nlattev6k olyan formAban kdszits6k et ajriLnlatukat. amely a leheto
legkisebb terjedelmii, de a kdvetelmdnyeknek mindenben megfelel6. ds az ajanlatok
6rtdkelhet6sdgdt teljes mdrtdkben szolgrilja.

Az aj{nlalot teljes mdrtdkben a jelen pont

struktfftijaLnak megfelel6en kell elkdsziteni. az

aLibbiak fi gyelembev6tel6vel:

r

Az ajiinlatot zsin6nal. lapozhat6an 6ssze kell fiizni, a csomot matdciival az ajiinlat elsri
vagy hrits6 lapjithoz rdgziteni. a matricdt le kell belyegezni. vagy az aihnlanevri rdszdr6l erre
jogosultnak alii kell imi. irgy hogy a bdlyegzo. illet6leg az al6ir6s legaLibb egy resze a
matriciln legyen;

c Az ajinlat 6ld3l52f66zisn eggyel kezdtidjiin ds oldalankdnt ndvekedjen.

Elegend6 a

sz<iveget vagy szdmokat vagy kepet tartalmaz6 oldalakat sz6mozni, az iires oldalakat nem
kell, de lehet.

r

Az ajinlatnak az elejbn tartalomjegyz6ket kell tartalmaznia, mel1,

alapjfun

az ajrinlatban

szereplo dokumenfumok oldalsziim alapjrin megtatrilhat6ak;

o Az ajiinlatot egy p6ld6nyban kell benyrijtani. A papir alapri p6lddnyhoz csatolni kell az

I

ajiinlatot p6ldrinyban elektronikus adathordoz6n (elsz6 n6lkiil olvashat6, de nem
m6dosithat6 .pdf file) is.
o Az ajiin latban 16v6, minden - az ajinlattevo vagy alv6llalkoz6. tagy a Kbr. 65. g (7)
bekezd6s szerinti szervezet dltal k6szitett - dokumentumot (nylatkoaatot) a v6g6n aki kelt
imia az adott gazdrllkod6 szervezetn6l ene jogosult(ak)nak vagy olyan szan6iynek, vagy
szemdlyeknek aki(k) erre a jogosult szemdly(ek)t6l iriisos felhatalmazagt kaptak.
o Az ajinlat minden olyan oldaliit, amelyen - az ajinlat beadrisa ekit! - m6dositrist hajtottak
v6gre, az adott dokumentumot aliiir6 szern6lynek vagy szern6lyekdek a m6dositdindl is
k6zjeggyel kell ell6tni.
o Az ajdnlatot A/4 form6rumri lapokon. gepelt vagy nyomtatott fo.madan kell beny,rjtani.
Az aiinlat elejdn ldv6. jelen kdzbeszerz6si dokumentumok l/a. vagj l/b. szrirnri melleklete
szerinti felolvas6lapot az arra jogosult szemdly c6gszeni aliiiriisiival kell hitelesiteni.

.

Az ajirnlat ne tartalmazzon semmilyen egydb olyan anyagot, amelyet

ap Ajrinlatkdr<i nem kdrt

be, vagy becsatoldsiit nem enged6lyezte (rekliimanyagok, prospektuso(, stb.). Amennyiben az
Ajrinlattev6 ilyen jellegii anyagokat is be kiviin nyujtani, rigy ezeket az ajrinlatt6l elkiildnitve
csatolja.

24.

Eg6b informicirik

az ajdnlattev6k r6sz6re

24.1. Az eljiiriis azonosit6t az ajinlaton, 6s valamennyi - az eljiirrishoz tartozo -

dokumentumon az Aj rinlattev<ik tiintess6k fe[.

24.2. A

32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. g (3) bekezd6s drtelm6ben az Ajanlarkdro
felhivja a figyelmet arra. hogy az Ajrinlatrev6k pdnziigyi ds gazdaMgi. valamint miiszaki.
illetve szakmai alkalmass6gifurak felt6teleit 6s igazoliisiit a rnin6sitett Ajrinlattev6k
jegyz6kdhez kepest szigorubban hatArozta meg. (PG. l, MSZ.l., MSZ.2., MSZ.3.)

t6

24.3. Kbt. 71. $ (l)

bekezdes alapjrin hi6nyp6tlis lehet6sdge biztositott. A Kbt. 71. $ (6)
bekezd6se alapjin az AjriLnlatkdr<i nem rendel el rijabb hirinypotlist az airinlatban korribban
nem szerepl6 eazdas6ei szerepl6 vonatkozis.iban.

Jelen kdzbeszerzesi dokumentum mell6kletei

:

1. sz. melleklet: Felolvas6lap (minta), 3 lap
2. sz. melldklet: Kiitelezo nyilatkozatok. 4 lap

3. sz. mell6klet: Nyilatkozat a nernzeti vagyonr6l sz6l6 201l. 6vi CXCVI. tdrv6ny
etl6that6 szervezet fogalm6Lra vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfele16sr<il (minta), 2lap
4. sz. mell6klet: Nyilatkozat a kiz6r6 okok fenn nem iillisii,ra vonatkoz6an, 3 lap
5. sz. mell6klel: Milszaki leiris, 6 lap
6. sz. mell6klet: Referenciaigazolis vagy nllatkozat mintiija, I lap
7. sz. mell6klet: Szerztiddslervezet, l6 lap
8. sz. mell6klet: Egys6ges Eur6pai K<izbeszerz6si Dokumentum mintija, 16lap

Budapesr 2016.

.-t
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/o{

/)
Dr. Tomka Barnibds

foigazgat6 /

,\_

K6sziilt: 2 pdldrinltan
Egy pdld6ny: l7 lap
Ugyint€26 (tel.): Dundr D6niel
Kapjak: l. sz. pld.: IraMr
2. sz. pld.: u'*rv.honvedelmibeszerzds kormany.hu
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l.

szamu melliklet

FELOLVASOLAP (MINTAK)

l/a

sz. mell6klet

FELOLVAS6LAP
(tin6116

l.

ajinlatt6tel

eset6n)

Ajinlattev6

N6v:
Sz6khely:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Aj6nlatt6tel tirgra:
terepjirri szem6lyg6pjirmii, valamint ktinnyii
"Pdnc6lozott
terepji16 szem6lyg6pkocsi beszerz6se"

3.

Ajinlat:

I

db pdncelozott

g6pj6rmri ajrinlati

ira

I

db kiinnvri

terepj6r6 g6pjrirmii
Piinc6lozott
g6pj 6rmii iitadrisiiLra
vdllalt teljesit6si
hat6rido
Szewizh5,l6zat
kiterjed6se
(kcinnyii terepjrir6

iiirmii eset6n
Szewizhdl6zat
kiterjed6se
(princ6lozott
terepjer6 g6pjrlrmii

t8

naptdri nap

Szervizek
helyszine,
darabsz6ma:

*A forintban megadott iiraknak tartalmazniuk kell a beszerzdssel 6sszefiigg6 valamennyi
ad6t, illetdket (a vagyonszerzdsi illet6k ds kdtelez6 biaositiis kir.6teldvel). viirnot 6s a
forgalomba helyez6ssel kapcsolatos minden fizet6si k6telezetts6get. A megadott 6rnak
tovebbd tartalmaznia kell a tartoz6kok, illetve az oktatiis ellenert6k6t is.

Kelt (helyseg, 6v, h6nap, nap)

(c6glegyz6sre jogosult vagy

szabiilyszertien meghatalmazott

kdpvisel6 al6inisa)

l9

1/b. sz. mell6klet

FELOLVASOLAP
(kiiziis ajinlatt6tel eset6n)

l.

K6zds ajfnlattevdk

Nev:
Sz6khely:

Telefon:

Fax:

E-mail:
Tagok adatai (n6v, sz6khely):
Tagok adatai (n6v, sz6khely):

2.

Ajinlatt6tel t6rgra .P{nc6lozott terepj{r6 szem6lyg6pjrlrmii'1, valamint kdnnyii
terepjf16 szem6ly96pkocsi beszerz6se"

3.

Ajinlat:
R6szszempont
1.

2.

3.

4.

5.

R6szszempont megnevez6se
I db panc6lozon g6pj6rmti
airinlati ri,ra
I db kdnny'ti terepjir6
gdpi rirmii aj ilnlati rira
Piincdlozott g6pjArmii
atadiisiira v6llalt teljesit6si
hatarido
Szew izhitl 6 zat kite{ ed6se
(kiinnl,ri terepj rir6 g6pj ermii
eseten)
S zerv izhllozat kiterj ed 6se
(prlnc6lozott terepjd16
edpiArmri esetdn)

Meeai{nlis
nett6 .............. Ft
nett6 .............. Ft

naptiri nap
db
Szervizek
helyszlne,
darabszirha:

*A forintban megadott 6raknak tartalmazniuk kell a beszerzdssel OsszeftlESo valamennli ad6t.
illet6ket (a vagyinszerzdsi illet6k 6s kdtelez6 biaositris kivetel6vel)' rlmot 6s a forgalomba
helyezessel k--apcsolatos minden fizet6si ktitelezettseget. A meg4dott rimak tovribbri
tartalmaznia kell a tartoz6kok, illetve az oktates ellenert6kdt is.
Kelt (helys6g, 6v, h6nap, naP)
(c6giegyz6sre jogosult vagY
szabrilyszerilrcn meghatalmazott

kdpviselo al6ir6sa)
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2. szdm nelldklet
Kdtelez6 nyilatkozatok

a

................

.

Ajrlnlattev6 nev6ben az alitbbi nyilatkozatokat teszern:

L)Nyilatkozom. hogy az ajrinlat, illetve a beszerz6si eljrlriis megnyerdse eset6n a Szerzridds
aliiirdsrira
jogosult. Amennyiben a szerz6dds aliir6sara
jogosult nem azonos a c6gjegyz6sre jogosulttal, n"u.. .1616 mef atalmazris csatoltesa
sziiks6ges.

2.)Tudomrisul veszem, hogy az ajdnlat elk6szit6sevel 6s benyujtris6val kapcsolatos 6sszes
k6ltsdget magrfurak Ajilrlattevonek kell viselnie. Ajrfurlattevtinek nihcs joga semmilyen, a
Kdzbeszerz6si dokumentumokban kifejezetten megadott jogcimdn kiviil, egy6b - igy
kiildnrisen anyagi - ig6ny 6rvenyesitesere. A kdzbeszerzesi eli {[ris eredm6nyes vagy
eredmdnyelen befejezdsdt6l ftiggetleniil, az Ajrinlatkdr<iv.l sre.6.n ezen kdlisegekkel
helye.
Tudomrisul veszem toviibbd, hogy az Ajanlatkdrri a benyujtott hjd,nlatokat n.rn tud.yu
visszaszolgaltatni sern eg6sz6ben, sem r6szeiben.

kapcsolatban semmilyen kdvetel6snek nincs

3.)Tudom6sul veszern, hogy a Kdzbeszerz6si dokumentumokat a szellemi alkotrisok6l
sz6l6 jogszabdlyok oltalomban r6szesitik, misolisa. a jelen eljrir6! keretein kiviil tdrrdno
br{rmilyen - v6ltozatlan vagy viiltoztatott formiiban trirt6nri - felhas/nriLlsa jogellenes.
4.)

Tudomrisul veszem. hogy az eljarls lezirisaig minden, az eljrlriissal risszeftiggo
kapcsolattartdsra kizfuolag iriisban keriilhet sor. Az Ajrinlatkdrti visszautasit minien
szemelyes vagy nem dokumentiilhat6 kapcsolattartiisi formiit.

5.) A

Kbt. 66. g (6) bekezd6s alapjiin nyilatkozom:

Nyilatkozom a beszerzdsnek azon r6sz6r<il. amelvnek teljesit6s(hez. mint Aj6nlattevo
alviillalkoz6t kivrinok ig6nybe venni:

A

fu*zk un

rdoc

(r{*el}

emtyncU telrc.fflr{hcz

dv{ lh[oz6t ldvtnunk

igfolDevenrl

Nyilatkozom ezen r6szek tekintetdben ig6nybe venni kivilnt
m6r ismert alvrillalkoz6k6l :
Az czen rdrzek teldntct6ben ig6nytc vcnli ldvlrt dr
ismcrt eMlhlkoz6(k)

6s aL

ajrinlat benyujtrisakor

u rllnla benyfJtlnkormlr

6.)A Kbt.65. $ (7) bekezddse alapjiin nyilatkozom, hogy a szerz<idds teljesitdsdhez az alihbi
kapacitrist nyrijt6 szervezereket k(v6nom ig6nybe venni: (amemlviben Ajiinlattevo nem
vesz igenybe kapacitrist nyujt6 szervezetet, rigy nemleges nyilatkozat benyujtrlsa
sztiks6ges ).

A kapacitiist rendelkez6sre bocstit6 szervezet neve, cime:

2l

..........

alkalmassrigi feltdtel (az ajrinlati felhiv6s vonatkoz6 pontjindk megjel6l6s6vel),
kapacitiist nyrijt6 szervezet er6foniisiira tdmaszkodik:
amelynek igazol{sithoz

Az

a

ajAnlati felhivas
7.)A Kbt. 66. $ (2) bekezd6se alapjrin, kifejezett nyilatkozatot teszek
^z
felt6teleire. a szerzodds megk6tds6re 6s teljesit6s6re, valamint a kdrt ellenszolgdltatiisra
vonatkoz6an.
Ajrinlattevonek a Kbt. 66. $ (2) bekezddse szerinti nyilatkozatot ered$i, aliirt pdldenyban
kell banyujtani az ajinlatiban.

8.)A Kbt.66. $ (4) bekezd6se alapj6n nllatkozom, hogy a kis- 6s kdl6pv6llalkoz6sok6l,
tiimogatiisiir6l sz616 tdrvdny szerint v6llalkoziisom
- mikovrillalkozrlsnak
- kisvillalkoz6snak
- k6z6pvrillalkozisnak min6siil.
- nern tartozik a t<irv6ny hatilya al6.
fej l6d6siik

:

9.)Nltatkozom, hogy az iiltalam benyrijtott, nyilatkozatot ad6 penzii$yr intezmeny(ek)en
kiviil mris penziigl int6zm6nyn6l nem vezetek sziiLrnlit.
]

A kifizet6st az alibbi bankszrirnkira k6rem teljesiteni (Bank megnevet6se, sz6mla sziirna):

Korm6nyzati Ellen5rz6si Hivatal jogosults6grit a szerz<iddssel ds a teljesitdssel
kapcsolatos kikdtdsek ellen<irzds6re mind saj6t magam, mind alviillalkoz6im
vonatkoziis6ban.
1

hogy az Allami Szimvev6szdk a 201 1 . 6vi LXVI. tv. 5. $ (5)
bekezddse alapjrln vizsgrilhatja az Allamhdztartbs alrendszerpibol finanszirozott
beszerzeseket 6s az llamhiatart6s alrendszereinek vagyonilt drifito szerz6d6seket a
vevondl (vagyonkezel<in6l), a vevo (vagyonkezelo) neveben vagy fepviseletdben elj1116
term6szetes szem6lyn6l 6s jogi szem6lyn6l, valamint azoknAl a sz(rzod6 feleknel. akik.
illetve amelyek a szerz<id6s teljesit6sd6rt feleltisek, tovdbbd a sz{zod6s teljesiteseben
kdzremrik<td-<i valamennyi gazdittoaO szervezetnel.

I .) Tudomrisul veszem.

]

12.)Nyilatkozom

az

ad6zis rendj6r6l szolo 2003.

dvi X-CII.

tdrvdny (Art.)

36/A. $ elfogadaserol.

13.)Nyilatkozom. hogy jelen eljiiriis sordn 6s nyertess6gem eset6n a szerzodes teljesitese
sordn nevemben es alvdllalkozom neveben sem jar el a Kbt. 25. $ szerinti
6sszef6rhetetlens6gi szabii,lyokba iitkdz6 szemdly. vagy szervezet.
14.)Nyilatkozom an6l, hogy semmilyen krirt6ritesre nem tartok ig6ny h Magyar Honr'6ds6g
bels6 strukttir6jrinak esetleges v6ltoz6s:ib6l ad6d6. a szerz6dds 6n dnyessdgi ideje alatt a
feladat vdgrehajtrisi k6r0lm6nyeinek m6dosuliisa miatt.
15.)Nyilatkozom ,hogy az ajanlat benyujtdsriig viiltozdsbejegyz6si k6relmet nem nyuj tottam
be a c6gbir6srighoz. 1-Amennyiben vriliozrisbejegyzdsi k6relerrl keriilt benyujtrisra,
Ajiinlaftevri nyrijtsa be a cdgbir6srlghoz benyrijtott vriltoziisbejegyz6si k6relmet ds az
annak 6rkez6sdr6l a cdgbir6srig altal megkiilddtt igazoliist. ebben az esetben ezen
nyilatkozatot nern kell benyujtani.)
1

6.)Nyilatkozom arr6l, hogy

-

rendelkezem NATO Kereskedelmi es Kormrinyzati Ceg k6ddal' melynek
szdma:.........., es kdtelezettsdget vrillalok arra, hogy a szerz<idds teljesit6se ktizben a

a Term6kkodifikrici6s
jogfolltonosak
legyenek.
Zirad€kban (tov6bbiakban: Zirad6k) foglalt k6telezetts6gek
VAGY
- nem rendelkezem NATO Kereskedelmi 6s Kormiinyzati C6g k6ddal, de
kdtelezetts6get viillalok a c6gazonositiishoz sztikseges NATO Kereskedelmi 6s
cdg jo96lkis6ban bek6vetkez6 briLrmely vriltozis esetdn

Kormrlnyzati Ceg K6dnak

a

Magyar Nernzeti Kodifik6ci6s Irodet6l tdrtdn6

megszerzesdre, valamint arra, hogy a szerzodds teljesitdse k6zben a c6g jogdll6sdban
bekdvetkez6 brirmely vriltozis eset6n a Termdkkodifikrici6s Zriraddkban (ovribbiakban:

Zirad€k) foglalt kiitelezetts6gek jogfolytonosak legyenek.

17.)Nyilatkozom, hogy eleget teszek az iiltalam szdllitou term6kek azonosit6sat szolg6l6
adatszolgiiltatiisi k<ivetelm6nyeknek. A term6kazonositrishoz sziiks6ges dokumentrici6t a
HM terca term6kkodifik6ci6s tev6kenys6g6t vdgzo szewezel rendelkez6s6re bocsiitom.
18.)Nyilatkozom, hogy
biaositom.

a teljes kdrii

alkatrdsz utrinp6tl6st

... dvig (legaldbb l2

dv)

19.)Nyilatkozom, hogy a megrendelt pdncdlozott gdpjiirmiivekre az dtadrist6l szimiwa ...
h6nap (minimum 24 honap), illewe ... km (minimum 60.000 krh), a k<innyii terepjrir6
jrirmtiveke ... h6nap (minimum 60 h6nap), illetve ... km (minimum 200.000 km)
korl6toz6smentes j6tdllAst v6llal, att6l fiigg6en. hogy melyik kdvetkezik be hamarabb.
20.)

Elad6 riltal ritadott piinc6lozott gepjdrmiivekre

..

.

dv (minirrtum 5 6v), a kdnnyri
ellsri gyrirt6i garanciiival

terepjrir6 jrirmr.ivekre ... 6v (minimum 8 dv) iitrozsd6sod6s
rendelkeznek az irl.adls idopontjrit6l szimitva.
21

.)Nyilatkozom. hogy az riltalam ritadott jiirmijvek megfelelnek a krizrlti jarmrivek miiszaki
vizsgrllatrlr6l sz6l6 5/1990. ( IV. 12.) KdHEM ds a k6zfti jrirmiivek forgalomba
helyez6s6nek 6s forgalomba tartrisrlLnak mriszaki feltdteleir<il sz6[6. t<ibbsz6r m6dositott
6/1990.
12.) KdHEM rendelet eloirdsainak. Tudorliisul veszem. hogy
Magyarorszdgon forgalomba helyezett, honveds6gi forgalmi renpszdmmal elliitottan es
az MH ARB nev6re ki6llitott forgalmi okm6nyokkal kell a jdrmir{eket ritadni.

(lV.

22.)Nyilatkozom. hogy biztositom az iillami min6s6gbiaositiisi $ladatok elvdgzds6hez
sziiks6ges infrastrukttret, a HM VGH KMBBI 6s MH ] Logisztikai K<izpont
Haditechnikai F<in<iks6g kdpvisel6jdnek a vizsgrllat helyszineiJe t6rt6n<i bel6p6s6t. a
vizsgiilathoz sztiks6ges azon mdroeszkdz6ket. kollektiv ds egydni v6drieszkrizriket,
tartoz6kokat, felszereldseket, tesztberendez6seket 6s egy6b fogv6anyagokat, amelyeket
a gyrirtiis sor6n maga is haszniil. Ezen felill biztositom a vizsg6lat trirgy6t kdpez<i, a
gy6ftes alan l6v<1 mrir elk6sziilt jdrmiiveket.

23.)Nyilatkozom. hogy t6ritdsmentesen biztositom

a

minriseli dtv6teli feladatok
v6grehajtdsahoz sziiks6ges hat6s6gi engedelyeket, infrastruktrinit, szakszem6lyzetet,
mdr6eszkdzriket. teszthrendez6seket egy6b felhasznrilisra keriil6 berendez6seket.
vdd6eszkdziiket. Biztositom toviibbd a HM VCH KMBBI ds a MH Logisztikai Kdzpont
Haditechnikai F<inciks6g k6pviseloje r6szdre a minosdgi 6tv6tel nem katonai helyszindre
tdrt6n6 bel6p6st.

24.lNllatkozom. hogy a tanusitofl minosegirdnyitrisi rendszeremet a szerzodds teljes
id6tartama alatt f'enntartom.

25.)Nyilatkozom, hogy viillalom a mtszaki leiriisban rdszletezett. l0-10 fo vezetri-kezelo
javit6-karbantart6 6llomriny felk6szit6s6t.

23

es

26.)Nyilatkozom, hogy minden jrlrmiinek teljes kririi garanci6lis, eseti 6s baleseti javit6sa a
mriszaki leiriisban meghatri.rozott r6gi6nkdnt legaldbb egy. az adott gy6rtmdny 6s tipus
javit6srira a gyirt6 vagy megbizottja 6ltal auditrllt szervizben biztositott.
Kelt (helys6g, ev, h6nap. nap)
(c6giegyz6sre jogosult vagy

szabiilyszenien meghatalmazotl
kdpvise16 aldirrisa)
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J. s:. mellikler
NYILATKOZAT
a nemzeti

vagronr6l

sz616 2011. 6vi

CXCVI. tiirv6ny 6ttithat6 sztrvezet fogalm6ra

vonatkoz6 felt6teleknek va16 megfelel6s16t

MINTA

Alulirott

,

mint a(z)

(sz6khely:
c6gbejegyzesre/aliiirdsra jogosult
jelen
k6pvisel6je.
okirat akiinlsdval, ezennel biilntetdjogi felel<iss6gem tudat6ban

nyilatkozom
an6l, hogy a(z) (teljes

n6v)

sz6lo 2011. 6vi CXCVI trirv6ny 3. $ ( I
szervezetnek min<istl, egyidejiileg M
nyilatkozatomhoz csatolom.

]

)

a nernzeti

vagyonr6l

l. porftjar alapjrin etlethat6
akitrirnasao dokuinentumok mdsolatet

bekezd6s6nek

ad

Kelt:

P. H.

..............1...........

;;;.;;H;;;;,u.,",,",,,,
l

r

3. 5 1l 1 E tcirveny alkalmazds5ban

l. itlithdto s:en'ezet:
a7j az dllam, a kcilrs6gvetisi szerr.. a kdztest et, a helyi onkorm6nyzat, a nemzetisdgi dnkorinrinyzar. a tdrsulis. ez egyh6zi
jogi szemdly, az olyan gazdelkodo szervezet. amelyben az 6llam vagy a helyi tinkormdnyzat liildn-kiildn vagy egyiin 100%os reszcsqlessel rendelkczik. a nemzetkdzi szen'ezet. a kiilftildi rillam. a hilltildi helyhrlovig. a kiilftildi dllami ragy
helyhatosrigi szen' es az Eur6pai Gazdasiigi Tirsdgr6l szol6 me8ellapodisban rdszes illam gabdllozon piacara be\ezetett
nr iltdnosan mrikttdd rds/\ in]lersisde.
i, az ollan belliildi ragl kijllttldi -iogi szemdl) \ag] jogi szemdlliseggel nem rt'ndellezd Eazdalkodo szcnezet. amell

mcgfelel a ktiretkeuti felt.ttclekncl:
6nlJ tulajdonosi szerketete. a pdnznosis ds a terrorizmus finanszirozha megel6zdsirol is megaloddll ozdsdrol szrilo
rdneny szerint meghatdrozott tinyleges tulajdonosa megismerhet6bb) ul l:,u:.opai Llni6 lagiillamdban. az t'-ur6pai Gazdasiigi Tdrsdgrtil szol6 megillapodesb n reszes 6llamban. a GaTdasigi
Eg]

iinmilkitdisi ds Fejlesaesi Szenezer tagallameban

ragl ollan

iillamban rendelkczik ad6illet6s6ggel. amelllel

Magyarorszdgnat a kett6s ad6zalas elkeriilesdrdl sz6ld eglezmdn)e \an.
l,c,/ nem min6sitl a tifsasiigi ad6r6l is az osaaldkad6r6l sz6l6 titn

in)

szerint meghatdrozott ellcn6rzajrt kiilliildi

t6nas6gnak.

bd) a Eazditlkodo szenczerben kdzvetlenul vagy kdz\etctten r6bb mint 25%-os tulajdonnal. belblyrissal vagy' szarazati
joggal biro jogi szemdll. jogi szcmdl)isdggel nem rendclkez6 gazdrilkod6 szenezet tekinEtdben abo). bh) es b4 alponr
sTerinti felt6telek l'ennillnak:

crvil szerr czet es a vizitirsulat, amely megfclel a kdvetkezd felteteleknek:
cdl \czet6 tiszts6g\ ise16i megismerhetok.
cbl a ciril sze^czet ds a viziliirsulal. \alaminl ezek \ezcl6 tisAs6g\iseldi nem dtliithato venezclben nem rendelkeznek
c7 az a

25o,i,-ot meghalad6 reszq.edessel.

cc) szikhelyc az Eur6pai Unio lagiillamehan- az Eur6par Cazdasrigi Tirsigr<il sz6lo meSii,llapodesban rdszes illamban.
Gazdaqigi Eg) ijnmijktidisi 6s Fejlesadsi Szer\ezet tagallamaban \ag] ollan iillamban ran- amelllcl Magy arorszignali
kell6s ad6aatis elkerilldsdr6l sz6l6 eglezmdnle tan:

25

a
a

Az 6tl6that6sigi nyilatkozathoz csatoland6 adatolq vagr azokat al6t6maszt6
dokumentumok az Allamhiztartisr6l sz6l6 201 l. 6vi CXCV. tiirv6ny 54/A. $-ban
meghatirozottak alapj6n
A nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. ivi CXCVI tiirvinv 3. S (1) bekezdisinek l. pont b) alpontja
szerinti gazddlkod6 szen,ezetek esetiben

mint

(ndv)

Alulirott.

a

(cdgndv)

:................:.::::: :::..........

i^ai.-.r io*e"v., tep"l,.io:; ;;il;ik","..("ill''il

iiltalam kepviselt szervezet olyan belftldi vagy kiilfiildi

jogi s[em6ly vagy jogi

szemdlyiseggel nem rendelkezo gazdrilkod6 szervezet. melynek ad6illetobdee
orsz6gban takilhat6. amely
a) [o megfelelf aldhizanddJ,
az Eur6pai Uni6 tagiillama,
az Eur6pai Gazdas6gi Tdrsdgrol sz6l6 megdllapodiisban r6szes iilldm.
a Gazdasiigi Egytittmrik<id6si ds Fejlesztdsi Szervezet tagrillama.
olyan dllam, amellyel Magyarorsziignak a kettos ad6ztatiis lelkeriildsdr6l sz6l6
egyezmenye van.

r
.
o
.
!

b)

nem min6siil tdrsasdgi ad6r6l 6s az osaaldkad6r6l sz6l6 1996. 6ri LXXXI. tdrvdny 4.
$ 1 1. pontja szerinti ellen6rzdtt kiilfbldi tdrsasdgnak. 6s

c)

az riltalam kepviselt szervezetben kdzvetleniil vagy k<izvetetten tribb mint 25%-os
hrlajdonnal, befolydssal vagy szavazati joggal bir6 jogi szemell'1jogi szem6llsegget
nem rendelkezii gazddlkod6 szervezet tekinteteben az a). b) 6s c) alpont szerinti
feltetelek fennrillnak.

d)

Nyilatkozat t6nyleges

tulajdonosr6l

l

Az riltalam k6pviselt szervezetnek a penzmos6s ds a terrorizmus finanszifoziisa megelozes6r<il
es megakadrilyozisrir6l sz6l6 2007. dvi CXXXVI. ldrveny 3. $ r) pontjd alapjdn a kdvetkezo
term6szetes szem6ly(ek) a tenyleges tulajdonosa(i):

Sorszdm

T6nyleges tulajdonos

Sziilet6si hely 6s id6

Anyja neve

R6szesed6s

m6rt6ke %-ban

Kelt (helys6g, ev, h6nap, nap)
(c6gjeg1z6sre jogosult vagy

szabillyszeruen meghatalmazott
kdpvirlo aliirrisa)
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4.

sz.

melldklet

Nyilatkozat a kizir6 okok fenn nem 6ll6sira vonatkoz6an

(mintik)
4/A. szfm[ mell6klet

NYILATKOZAT
a

kizirfl okok vonatkozfs6ban

mint

Alulirott

:

-

::::::
:: ::;
a

cdgiegyz6sre jogosulr kdpviseloje

.i,i,i{n."ti

a(z)

'',.,:s:i:;

..Piincdlozotl lerepjriro szemef yB6pjd,rmii. r'alamint
k6nnyri terepjrir6 szemdlyg6pkocsi beszerzdse" tdrgyban kiirt k<izbesz{rz6si eljdrds sordn az
al6bbi nyilatkozatot teszern a kizrlr6 okok vonatkoziisAban:

I.
C6giink, mint ajilnlattev6 a szerz<idds teljesit6sdhez nem vesz igdnybe I Kbt. 62. $ t I t-(2) 6s
Kbt. 63. ( I ) bekezdds6ben foglalt kiziro okok hatilya ali es6 alvrillatkoz6t/alvrillalkoz6kat.
illetve nem vesz igenybe a fenti kiziir6 okok hatdlya al6 eso az alfralmassdg igazoliisdra
ig6nybe vett mis siervezetelszervezeteket.

II.
Alulirott ajdnlattev<i nyilatkozom, hogy cdgemet3
szabiiyozott tozsd6n jegyzik I szabAlyozorl tozsd6n nem jegyzik.

-

Amennyiben a cdget szabalyozott t6zsd6n nem jegyzik, rigya
az alribbiakat nflatkozom o pdnzmosds ds a terrorizmus .finanszirlzdsa megel1zisdrdl is
megakadalyozdsdr6l sz6l6 2007 . ,6vi CXXXVI. t6rv6ny 3. $ r) fontja szerint definirilt
valamennyi t6nyleges tulajdonosr6l5:
rilland6 lak6hetye:
neve:
vagy
vagy rcfrd) alponda
nllatkozom, hogy a p6nzmosrisr6l sz6l6 t6rv6ny 3. $ r) pont ra
szeri nti tenyleges tulajdonos ni ncs
r Megfelel6 rdlasz al6hirzandd!
r
Megfcleld \dlasz alehl7andd!
5
A pdnzmoses €s a terrorizmus finanszirozisa megel6zesdr6l es megakadal) ozasrr6l szdlo 2lt)7. d\r CXXXVI.

tijndnl

3.

$

rl

p()ntja s/crin t llylgggq]qhklqle::
ra) az a !9IE!!ZgS_!4pjly. aki jogi szemdllben ragl jogi szemdllisiggel ncm rendellcLd szcnczetben Ldrvetleniil
tdndn) (a tordbbiakban: Ptk.) 8:2. S ({)bekezddsdben meghatarozott
!agy - a Polgari Tonin)kitn)\16l sz6l6 2013.
jogok
a
tulajdoni
henyad
lcgaldbb huszonot szizal6krilal rendelkezik. ha a jogi szemily
s:ravazati
vagy
modon - kiizvetvc a
ragl szemdlycs joga \/crint jogkcpes s/€n ezet nem a s4balyo/otl piacon jegyzett r;rsa\ig. amel)T e a krizcissegi jogi
szabdl)oz6ssal ragl azzal egyendnikI nemzctkiizi eloirAsokkal iisszhangban 16\o kdzzetdteli Ha\elelmenrek ronatkozrak.
rb) az a !ggE!Z9lg$Z9E!!y. akijogi szcmdllben ragl jogi szemdlliseggel ncm rendelkezf szer\czetben - a Ptk. 8:2
(4) bckczdesdbcn meghat6rozon - mcghatirozo befoly6ssal rcndelkezik,
rc) az a teimcszeles szem6ly. akinek megbizis6b6l valamely iigyleri megbizist \cgehajtanal,
rd) alapitv6nyok eserdbcn az a termeszetes szern6ly.
l. aki az alapirv6n) raglona legaiiibb huszonait sdzal€kenak a ked\czmdn)ezet1je. ha a leendti kcd\ ezmdn) ezsttekct

i\iV.

|

m6r meghat6roadk,

2. akinek 6rdekdben az alapit\en]r lirrehozdk. illet\e mrikitdtetik- ha a ked\

ezmenJ

e/atteket mdg nem hadro/dk

meg. vag)

6

3. aki tagia az alapirvdnl kezcl6 szeninck. vagl meghatdrozd belbl!{st g}akorol az alafrtrdnl rag\onenaL legaldbb
huszonrjt szdzal6ka Glett, illetve az alapitr'6ny kepviselerdben cljer, to\6bbe
re) az ra)-rb) alpontokban meghatdrozott termcszetes szemely hi6nydban ajogi szemdll lr agy jogi szemelyisiggel ncm
rendclkez6 szen'ezet vezet6 tisasdgtisel6ie:
S/okseg eseren hd\ ilhcrol
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ilr.
(sz6khely:
Alulirott
mint a(z)
ad6szim:
ajrihhttev6 cdgjegyzdsre
jogosult / meghatalmazott kepvisel<ijei a ,.Piincdlozott terepjrir6 szemdlyg6pjdrmti. valamint
- t6rgyban meginditott
-)
beszerzdse"
kdzbeszerz6si eljiirrlssal
kdnnyii terepjrir6
szem6lyg6pkocsi
6sszefiigg6sben az al6bbiakr6l nllatkozom.
A)* A Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kc) alponttal kapcsolatban n1.ilatkozom, hogy nincs
olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely az aj6nlattev6ben
ktizvetetten vagy k6zvetlentil tdbb, mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal
rendelkezik.
Keltez6s (helys6g, 6v, h6nap, nap)
(c6giegyz6sre jogosult vagy

szabiilyszenien meghatalmazott
kdpvigel6 aldirrisa)

B)* A Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k) pont kc) alponttal kapcsolatban nfilatlozom. hogy van olyan
jogi szemely vagy szemelyes joga szennt jogk6pes szervezet. amfly az ajdnlattevtiben
kdzvetetten vagy kdzvetleniil tdbb, mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal
rendelkezik. Ezen szerv ezel(ek) megnevez6se a kdvetkezti:
cegnev:

sz6khely:
Fenti szervezet(ek) vonatkoziisdban a Kbt. 62. $ ( l) bekezd6s k) pont kc) alpontjdban foglalt
kizar6 feltetel nern 6ll fenn.

Kelt (helys6g, 6v, h6nap, nap)
(c6glegyzesr jogosult vagy
szabrilyszeri en meghatalmazott
elo al6irrisa)

?

Kdrjiik a n)'ilatkozatot aldir6 szemil)c szcrint a megfele16 rdsr alahitzni.
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4[8. szimi mell6klet

NYILATKOZAT
a

kia r| okok

vonatkoz6sdban8

mint

Alulirott

a(z)
(sz6khely:

;;;;";;;;

r"s*;i; k6p;i;;ilj. ; ,,p;;;r;;;i ,.,"1:*u ,llill",,T#". r, XT'Xfil

kcinnyii terepjrir6 szemdlygdpkocsi beszerz6se" trlrgyban kiirt k6zbeszerz6si elj6r6s sor6n az
aklbbi nyilatkozatot teszem a kizrir6 okok vonatkozrisriban:

Nem rillnak fenn veliink szemben a kdzbeszerz6sek<il sz6l6 2015. 6vi CXLIII. ttirv6nyben
foglalt atdbbi kizar6 okok. mely szerint nem lehet aj6nlattev6. amennyiben:

Kbt.62.

$ (2) bekezd6s:

vezet6 tisztsdgvisel6je vagy feliigyel6bizottvigrinak tagia, c6gvertttije vagy gazdasrigi
tiirsasiig eset6n annak egyediili tagia, vagy szemdlyes joga szerinti haponl6 iigyvezeto vagy
feliigyel6 szen'dnek tagja, illewe szem6lyes joga szerint az ekibbieknek megfelel<i
ddntdshozatali jogk<irrel rendelkezo szem6ly olyan szemdly, akii,el szemben az (1)
bekezd6s a) pond6ban meghatii,rozott biincselekmdny rniatt az elmtilt iil dvben jogeros itdletet
hoztak ds a biintetett el66lethez fr.26d<i hdtr6nyok al6l nem mentestilt, r'agy
a)

b)az

(l)

bekezdes a) pontjdban meghatarozott biincselekmdny

miatt a joger<is itelelet

az

elmrilt dt 6vben - vagy ha ez r<ividebb az adott biincselekm6ny kapcs6n az elitdlt biintetett
el66lethez fiizcid6 hritranyok al6li mentesiildsdhez sziiks6ges idrin be'liil - olyan szem6llyel
gazdag6gi szerepl<i vezetri
szemben hoztrik, aki
btincselekmdny elkdvet6sekor
tisasdgviseliije vagy feliigyet<ibizottsiigiinak tagja. cdgvezetoje vady gazdasegi tdrsas:lg
eset6n annak egyedtili tagja, vagy szemdlyes joga szerinti hasonl6 iig$vezeto vagy feliigyel6
szervenek tagja. illen'e az elobbieknek megfelel6 dtintdshozatali jogk<irrel rendelkez6
szem6ly volt.

a

a

Kelt (helys6g, 6v, h6nap, nap)
(c6giegyzesie jogosult vagy
szabiilyszer{ien me ghatalmazott
kdpvlsel6 al6irrlsa)

3A Maglarorszig<ln letelepedert ajdnlane\6- ktizits ajA[llalr6rel esctin a ktizais ajinlatlct6k kUldn-kiilSn teszik meg
k6zjegyz6 vlgy gazdaslgi, illetve szakmai kamsra iltal hitelesitett nyilatkozrt fbrmej6barl.
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5.

sz. mell,lklet

Miiszaki leiris
Altalinos leirds:
- Az ajdnlat ktzhrilag rij gepkocsika vonatkozhat. E tekintetben rij g6pkocsinak
min6siil az a g6pjrirmri, amely forgalomba helyezve sem Magyarorszigon, sem pedig
kiilftilddn nem volt, 2015-n6l nan r6gebbi gyrirt6sri, bemutat6, illewe pr6baj6rmr.ik6nt sem
haszn6lt6k.

-

A gdpkocsiknak meg kell felelniiik

a kdzuti jdrmiivek mriszaki vizsgrilatdr6l sz6l6

5/1990. K6HEM (lV. 12.) 6s a kdzuti jri,rmtivek forgalomba helyez6s6nek 6s forgalomban
tafiesAnak miiszaki felt6teleir6l sz6l6, tdbbszdr m6dositott 6/1990. (IV. 12.) KOHEM
rendeletekben meghatirozott - a szlllitiis tervezett id6pon$6ban hat6lyos * kdvetelm6nyeknek
(bal oldali kormriny 6s nem giiziiaemii).

-

A g6pkocsik rendelkezzenek a Nemzeti K6zlekedesi Hat6sdg efal kiadott erv6nyes
tipusbizonltvannyal (Altaftinos Forgalomba Hozatali Engedely) vagy tipusjovri'hagydssal,
melynek m6solatrit (el<ilap, hatrirozat ds indoklds) az ajrinlattevonfk a jdrmiitipusra
vonatkoz6an a szakmai ajrinlat r6szek6nt (ak6r elektronikus form6tumbanl az ajinlatithoz kell
csatolni.

A g6pkocsik magyar nyelvii kezeldsi utasitiissal keriiljenek 6tadfsra.

- A szem6lyg6pkocsik rendeltettse az tntlzm&tyek

szolg6lati, hivatali feladatai
hivatali feladatok
ell6trisdnak biztosit6sa, ezen beliil a terepjrir6 szem6lyg6pkocsik az altal
ellitrisrinak
biaositiisiira
uton
t6rt6n6
nem
sziliird
burkolatu
terepen, azaz

Fogalom meghatirozisok, 6rtelmez6sek: Szem6lyg6pkocsikra
normativ miiszaki kiivetelm6nyek
Te

repj drd

sze md lygdp k o c si k

Azok a legfeljebb 7 szem6lyes szon6lyg6pkocsik lehetnek. dmelyek magass6ga
nagyobb ,rugy .gy"nio, mint 1500 mm, rendelkeznek n6gy ker6khajirissal 6s az akibbi
ktivetelm6nyek ktiziil legal6bb n6gynek megfelelnek:
- els<i terepszdge nagyobb vagy egyenl6, mint l8o;
- h6ts6 terepszrige nagyobb vagy egyenl6. mint l8o;
- ktils<i riirnpaszdge nagyobb vagy egyenl6, mint 18';
- szabad magass6ga nagyobb vagy egyenl6, mint 170 mm:
- gr2l6mdlys6ge nagyobb vagy egyenl<i, mint 300 mm

Kdnnyfr ter epj dr 6 kate gdr io ;
- a legaldbb 5 szem6lyes kivitelben eldrhet6 terepjiir6 szem6lyg6pkocsik,
- magassdga nagyobb, mint 1570 mm,
- szabad magassiiga tdbb vagy egyenl6, mint 190 mm,
- elso terepszdge nagyobb mint 25" de kisebb mint 36',
- h6ts6 terepszdge nagyobb vagy egyenlS, mint24",
- motorteljesitm6nye nagyobb vagy egyenl<i mint 90 kW,

-

megengedett rissztdmege nem haladja meg a 2500 kg-t.

Nehiz terepjdrd kateg6ria :
- a legal6bb 4 szemdlyes kivitelben el6rheto terepjrir6 szemdlyg6pkocsik,
- magass6ga nagyobb, mint [ 570 mm,
- szabad magass6ga tdbb vagy egyenl6, mint 200 mm.
- elso terepszdge nagyobb vagy egyenl6. mint 36'.
- kiils<i riirnpaszdge nagyobb vagy egyenlo, mint 20'.
- h6ts6 terepszcige nagyobb vagy egyenl<i. mint74".
- maximiilis g6zl6m6lysdge nagyobb vagy egyenl6, mint 450 mm,
- motorteljesitm6nye nagyobb vagy egyenl<i mint 90 kW.
- megengedett risszt<imege meghaladja a 2500 kg-t.

Sorol6 param6terek:
Az adatok megadrisrin6l a tipusbizonfwdny adatai a meghatriroz6k. A sorol6
paramdterek megadrisrin6l nem szamolhat6ak bele az olyan kiegdszito felszereldsek,
tartoz6kok, amelyek megndvelhetik a jirmri tdnyleges m6ret6t. (Nem sEriLrnithat6 pl. a jrirmii
hossziba a von6horog. kiegdszit6 spoiler. stb, vagy pl. a jartnii magassrigriba a
tet6csomaglart6).

Gazdasigi 6s iizemeltet6si kiivetelm6nyek:
- A g6pkocsik 6taddsa forgalomba 6s iizernbe helyezett dllapotban, hat6srigi
jelzesekkel. tele iizemanyaglartdllyal. ken6anyagokkal. hiitofolyad6kkal ds ablakmos6val
felr<iltve, a szrlllitrisi hatririd6re biztositva td(6nik.

- A forintban megadott rlraknak tartalmazniuk

kell a

beslerzessel <isszefiiggti
valamennyi ad6t, illet6ket (a vagyonszerzdsi illet6k 6s kdtelezo biztosit{s kivdteldvel). vdmot
6s a forgalomba helyez6ssel kapcsolatos minden fizet6si kdtelezettseget.

-

Minden g6pjrirmiinek teljes k6ri.i garancidlis id<iszakon beliili (elen eljd'r6s
eredm6nyekdnt megk<itendo szerz<idds keretdben elvigzend6), esetil 6s baleseti (kiiltin
szerz<idds keretdben) javit6sa r6gi6nk6nt legakibb egy az adott gyartmri,nN es tipus javit6s6ra a

gyirt6 vagy megbizottja altal auditelt, szervizben legyen biztositott. A r6gi6 Magyarorsziig
kdvetkez<i hdt tervez6si-statisztikai rdgi6j6t jelenti:

Me5t6k

R6gi6k
Nyugat-Duniintul
Kdzep-Dunrintril
D6l-Dun6ntul
Ktiz6p-Magyarorsziig

D6l-Allold
Eszak-AlIiild
Eszak-Magyarorsziig

E

-

Gy6r-Moson-Sopron, Vas, Zala
Kom6rom-Esztergom, Fej6r, Veszpr6m
Baranya, Somogy, Tolna
Pest, Budapest fcivdros
Biics-Kiskun, B6k6s, Csongrrid

Haidri-Bihar, Jrisz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmii,r-Bereg
Borsod-Abati-Zempl6n, Heves, N6grrid

gy6b kiivetelrn6nyek:
A j6rmiiveket forgalomba helyezve. honvddsdgi forgalmi rendJzdmmal elkitottan 6s

3t

az MH Anyagellet6 Rakterbdzis (tovdbbiakban: MH ARB) nev6re ki6llitott forgalmi
okmrinyokkal kell etadni. Az MH ARB k6telezetts6ge a rendszrlrn 6s a forgalomba
helyezdshez sziiksdges dokumentumok ritadrisa Elad6 r6sz6re elozetesen egyeztetett
id6pontban. a teljesitds iitemezesdnek ffiggv6ny6ben.

- Csak egy tipus ajrinlhat6. tipusmegbont6sra nincs lehet6s6g. Az adott g6pjrirmiivet
azonos g6pjrirmiivekbot kell megajrlnlani. Az a szemdlyg6pkocsi minosi.il azonosnak.
amelynek azonos a gyrirt6ja es a tipusa.

-

Valamennyi g6pjdrmiinek kdtelezoen rendelkeznie kell: tel-jes 6rtdkii p6tker6klel,
emelovel, KRESZ tartozdkokkal (etakadrisjelz<i hilromszrig, EU csomag, izz6 keszlet. illetve a
db l6that6sdgi
ker6kcser6hez 6s izz6cser6hez sztkseges szoszimzaltal), legalibb
mellermyel es tartalek kulccsal/indit6 krlrtyrival.

2

- A

kcinnyii terepjrir6 szem6lyg6pkocsika vonatkoz6 minim6lis j6t6ll6si
k6telezetts6g: ritadristol sziimitott 60 h6nap vagy 200.000 km (amelyik 6rtdket a jrirmii
hamarabb el6ri) korliitoziismentes j6tell6s (motona, turb6feltdlt<ire, er6ritviteli elemeke. stb.),

a

teljesit6s keret6ben sz6llitott 6s kiildn nem megnevezett termdke a jogszabdll
kdtelezettsdgen alapul6 j6trill6s. Ezen feliil a jrirmrivekhez biaositani kell l2 dv teljes kdrii
alkatr6sz utiinp6tki;i kdtelezetts6get.

-

A k<innyf terepjrir6 szemdlyg6pkocsiknak - az 6tad6st6l szirtitott - minimum 8 6v

6trozsdiisodris elleni gy6rt6i garancirival kell rendelkeznitk.

-

Tartozdkkdnt a kdnnyil terepjrir6 szem6lyg6pkocsik legyenek ell:itva egy gamitrira
ker6kt6rcsdra
szerelve melyeket a szemdlygepkocsik lesz6ll itrisakor, az idrijrirdst6l vedo csomagoldshan
jrirmtveket az ittadis pillanatriban indokolt haszndlatri
(bef6liazva) kell etadni.
gumiabronccsal kell szrillitani. A lesziillitott eszk6z6knek igy 4+l dp nydri, es 4 db t6li
(lernezfelnire) szerelt kerekekkel kelI rendelkeznie.

rij. az ritadris id6ponddban haszn6lttal ellent6tes id6szakf gumiabrdnccsal.

A

- A

piinc6lozott terepjii16 szem6lygepkocsira vonatkozo minimdlis jot6ll6si
kritelezenseg: dtadristol szirniton 24 h6nap vagy 60.000 km tam4yik 6rtdket a jdrmii
hamarabb el6ri) korldtoz6smentes j6triltris (benne motorra. turb6felt6ltbre. er6ritvitelre is). a
jogszab6lyi
teljesit6s keret6ben sziillitott 6s kiiltin nem megnevezett tend6ke
jiirmrivekhez
j6trilt6s.
Ezen feliil a
biaositani kell l2 dv teljesk6ni
kdtelezettsdgen alapul6
alkat16sz utrinp6tlasi k6telezetts6get.

a

- A

piinc6lozott terepj616 szem6lygepkocsik a vedefts6get igazol6 akkreditrilt
vizsgril6 rillomris 6ltal kibocs6tott vizsg6lati dokumentrici6val, igazoliissal, tovdbbii annak
hiteles magyar nyelvri forditrlsrival keriiljenek iitadiiLsra.

-

A p:inc6lozott terepjii,r6 szem6lyg6pkocsiknak - az 6tadrist6l viimitoft - minimum
6v 6trozsdiisodiis elleni gy6rt6i garanci6val kell rendelkezniiik.

- A

p6ncelozott terepjilr6 szem6lyg6pkocsi vonatkozrisriban tartozdkk6nt

5

a

g6pjrinmiivek legyenek elliitva egy gamitrira uj, az irtadis id<ipontjriban hasznAlttal ellentdtes
szemdlyg6pkocsik
id<iszakf gumiabronccsal, ker6kt6rcsilra szerelve, melyeket
lesziillitiisakor, az id6jriLrrist6t vddo csomagoliisban kell ritadni. A j6rmiiveket az AtadAs
pillanatiban indokolt hasznrilatt gumiabronccsal kell sz6llitani. A leszaltritott eszktiz<iknek igy

a
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4+1 nyai I 4 |vszakos, es 4 db all terrain (terep), szerelt ker6kkel kell rendelkeznie.

Oktatis
Nyertes Ajrinlattev<i k<iteles a szerzridds trirgy6t kdpezri jrirmilvek 6tad{is-eft6tel6t kdvet6en a
v6llalt teljesit6si hatriridon beliil r6saeljesit6senk6nt 10-10 fd vezet<i-kezel6 6s javit6karbantarto rillom6ny r6sz6re oktatiist biztositani. A vezet<i-kezelti. itletve javit6-karbantart6
dllomriny r6szere ktilcin-kiikin, 1-l napos id6tartamban, 8 6ra id<itartamban keriil megtartasra
'10
az oktat6s, mely 4-4 6ra elm6leti 6s gyakorlati 6rrit foglal mag6ban. Az oktates egyszerre
f<is foglalkoz6sok keret6ben keriil megtart6sra. A jiirmiivek vdteliira lartalmazza a ktilcin
oktat:lsert j616 ellenszolgdltatiist. Az oktat6s helyszine, ideje es tematikrija el6zetes egyeaet6s
alapjriLn keri.il v6grehajtdsra. melyet Elad6 a g6pjdrmiivek mincisegi iitaddsiira tdrt6n6
felaj6nkisdval egyidejrileg kdteles kezdem6nyezni. Elad6 ktiteles az oktat6son r6sa veft
dllomany rdszdre az oktat6son val6 rdszvdtelr6l igazoLlst kirillitani. Az okEtes elv6gz6sdr6l
Vev6 szakmai k6pviseloje teljesitdsigazokist 6llit ki. Elad6 tudomrisul veszi. hogy az oktat:is
megtartrisrir6l kirillitott teljesit6sigazolis a (r6sz)szrimla benyujt6srhak feltetele.
Fentiekdrt kiil6n ellenszolgiiltatris nern szAmithat6 fel, a v6teldmak tandlmaznia kell ezen
anyagok, tartoz6kok es az oktatAs ellenert6k6t is.
5 ajt6s terepj616 szem6lyg6pkocsi
Beszerzend6 mennyis6g: 4 db +

I db

Kddlampa hAtso
K<idf6nysz616

Vezeto ds utasoldali elso l6gzsri,k
Oldalldgzsrikok el6l

qt

ES
E9
EI'
t{N

El

6

Ftiggciny (fej) ldgzsrik elol 6s hAtul
Hdrompontos, automata biaonsrigi dv az els<i 6s hrits6 oldals6 iilt seken
Allithat6 fejtrimla valamennyi iileshez

Allithat6 magass6gri vezet6til6s
Szervokorminy, rlllithat6 kormiinyoszloppal
Fiithetri. motoros dll itrisri. kiils6 vi sszapi lant6 tiikdk
I

BlokkoLis96tl6
Fenysz6r6moso

Elektronikus stabil it6svezerl6s
Alland6 vagy kapcsolhat6 6sszker6khajtris

.:i
'Eg

Zirhat b izemanyagtdlt6
Legalibb CD-s rrldio
hditesgatl6

nyi las

tt

Riaszt6berendez6s

v€

Elektromos ablakemelti elol 6s hdtul

Eq,N
.a)

Belso levegokeringtet6s
Hrits6 fiithet6 sz6lvdd6 ablaktdrl6vel ds mos6val

Pollensziirri

KAtr rdt

rrt"^rt,

le*t"{rcionril6

berendezds (et<il). h6vddo ilr {gez6s

JJ

Iovdbbi kdvetelm6nyek:
Motor: dizeli.izemri. legalibb EURO6 kdmyezetv6delmi besorol6sri
Motor maximiilis teliesitm6nye: P,"u*>l 10 kW (150 LE)
Magass6g: M <1900 mm
Iengelytiiv (TT): TT:2400 mm
Karosszeria: 5 ajt6s, 5 szem6lyes kombi
Csomagtart6 m6rete: minimum 500 liter (a h6ts6 iilesek alaphelyzet6ben m6rve)
Parkol6s segit6 rendszer (tolat6- vagy parkol6 radar) el6l 6s h6tul
Automata nyomat6kv6lt6, dsszker6khajt6s, tq.ep&lqzql
F6nyez6s: a irirmfivek 100% sdt6tzdld, vagy alapfdnyez6s (feh6r)
amely v6di az otajtekn<it a k6felver6d6st6l, egy6b medhanikai s6riil6sektol
a.trO
"edObu.totat.
gumisz6nyeg
garnitrira. csomagtdrtelca, csqr!qg!gg4to lE!
Elso- 6s hAts6
Alacsony guminyomrlsra figyelmeztetti rendszer
Sebess6gszab6lyoz6 rendszer (Ternpomat)
220V-s csatlakoz6 a csomagl6rben
L6gterelo az elso ds hats6 ajt6ka
Bluetooth telefon kihangosit6
F6nysz616rillitds
ftinnyiifim kerdktiircsa keszlet az 5 db nyrlri gumihoz, 4 db lemez kerdktifocsa t6li gumikhoz
Oldalfell6p6k.iobb- 6s baloldalon

5 ajt6s

pinc6lozott terepj616 szem6lyg6pkocsi

Beszerzend6 mennyis6g: 5 db;

ta)

o
.{)
a)

iu
N

e
{o

EO

A

o

n

x

Eg

et
E()
|rDN

vE

Kcidl6mpa hitso
K<idf6nysz616
Vezet6 es utasoldali elsci ldgzsrik
Herompontos, automata biao4liigi tiv az els<i 6s hiits6 oldals6 tildsekhez

ffitl6rte,

Allithat6 magassdgl vezetoiiles
Sr"*oko*any (baloldali), magassrigBlokkol6sg6tl6
Elektronikus stabi litrisvez6rl6s

6s

t6"olseg6tlitesi ko

ffi

Differencirilz6r a tengelyek k6zdtt (automata)
Zlrhat6. beliilrol nyithat6 iizemanyagtdlto nyiLis
Legalibb CD-s rddi6, kezel6szen'ek a kormdnyon
Inditrisgdtlo, riaszt6berendezes
Krizponti zrir
Bels6 leve96keringlet6s
Fiithet6, motoros rill itrisri kiilso visszapillant6 tiikrdk
Hrits6 fiitheto sz6lved6 ablakt6rl6vel 6s mos6val
Pollensziir6
34

b k6tz6nas

ondicionril6 berendez6s. h6v6d<i

ezes

Tovibbi kdvefelm€nyek:
Motor: dizeliiaemii, legakibb EURO5 kdmyezetvddelmi besorokisri
Motor maxim6lis teljesifinenye: P-,*>181 KW (248 LE)
Magass6g: M <2000 mm
fengelytiv (TT): TT)2400 mm
Karosszeria: 5 ait6s (nern kombi)
Csomagtart6 m6rete: minimum 500 liter (a hrits6 iilesek alaphelyzetdben fn6rve)
Minimdlis terhelhetris6g: 500 kg
tuftely t6.fogutu' TU> 90 lit..
Automata nyomatekvilt6, dsszker6khajt6s
Fenyez6s: a i:lrmtvek 100% feh6r szinben legyenek leszillitva
e,tsO ,eaOburtotat, amety veai az otajtekn6t 6s a motorteret a kofelver<iddstol, egy6b mechanikai
se riil6sekt6l
Els6- ds hets6 gumisz6nyeg gamitirra, csomagt6rtiilca,
Parkokist segitri rendszer (tolat6radar vagy parkol6 radar) h6tul
Sebess6gszabiilyoz6 rendszer (Ternpomat)
Von6horog (fix / leszerelhet6)
ypAM-3py 2909 szabviiny szerinti VR7 (B7) szintii pd,ncdlvddelem az utastdrre. beledrtve az
ablakokat es szelvedot is. a motort6r kivetelevel lopciondlis)
Piincdlozdssal v6dett akkumuliitor, iizemanyag tank, jrirmii fqddlZ91f r.6-i199@
Az utast6r fokozott IED/akna v6delme. mely 6lljon ellen 2 db DM5l tipusf kdzigrrinrit jdrmtl
alatti 6s feletti, illewe egy 81mm aknagriindtnak a jdrmii mellett 2,5 mdtenel tort6no
robbaniisiinak. I 5 kg TNT t6ltetnek a j6rmri mellett 4 m6tenel ttirt6nti robbanilsdnak. illetve egy
DM3l tipusri gyalogs6gi akna a jdrmii mellett I mdterrel tdrtdno
Megercisitett ait6zsandr rendszerek a megndvek"dSqlQtngC! 3ll0\ rglatt
Meger6sitett fut6mii 6s f6kendszer
Rendelkezzen a jiirmii csomagter6be beszerelend6 hirad6 berendez6sekhef a sziiksdges
kiibelcsatoma kialakftrisi ds r6diordgzit6si pontokkal, lehetosdgekkel.

Fzemarryae

!q!!q!4*nak

-
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6.

sz.

melliklet

NYILATKOZAT
a 32112015. (X.30.) Korm. rendelet 21. $ (1) bekezd6s a) pontjl alapj6n a felhiv6s
megkiild6s6t6l visszafel6 szimitott 3 6v referencif irril

Alulirott..........

mint

/

c6gjegyzesre
az alkalmassiig igazollsdra igdnybe vett miis
szemdlyg6pj6rmri,
a
/ meghatalmazott kdpviseltije ,.Piinc6lozott
valamint kdnn1.li terepjer6 szemdlyg6pkocsi beszerz6se" trirgyban inditott
t szervezel a
k6zbeszerz6si eljrir6s sorrin ezennel kijelentem, hogy az iitalam
felhivris megkiild6s6t<il visszafel6 szlmitott 3 6vben az alAbbi $.6zbeszerzds trirgya

aj6nlanevo

jogosult

szerinti referenci6kat teljesitette:

Szcrz6das

tfgrr,

Teljeddr

*rrzfi&,t
k6t6

nlsik

f6t

idcJe
(id6tntama, -

|d,ltE,ev,
h6na, nap

(neve,

pontoss6ggal

el6rhet6s6gei)

)

DGpCvc"Iro,
lrmertctdrc,

A telJedt6r rz

cblrtsokuk

olytr
r{slcterr6ggd,

hog
mgtlhpftnil6
lc6lcn beldlc az

MSZl.

dkdmrslgi

forin|

6se
rzqz6d6snck
ncgfclcl6cn

t6rtht?
@en/nem)

k6veteln{nynek
vel6 megfeleldr

Kelt (helys6g, 6v, h6nap, nap)
(c6gjegyz6sre
szab6lyszeriien meghatalmazott
k6pvise16 al6irisa)
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7.
HOI\'Vf,DELMI MINISZTERIUM
BESZERZT,SI HTVATAL

sz.

melliklet

sz. p6ld6ny

Nyt. szri,rn: 170- 12016
Szerzrid6s azonosit6:

SZERZ6DESTERVEZET

ADASVETELI SZERZoDES
,, P

dncdlozott terepj drd szemdlygdpj drmfr, valamint konnyfr terepi dr6
s zemilygipkoc si beszerz 6s e " tlrgyi kozbeszerzlsi elj 6r6shoz

2016

5t

1.

Szerz6d6s alanvai

Honv6delmi Miniszt6rium B szerz6si Hivatal
(tov6bbiakban: Vev6)
Dr. Tomka Bamabiis foigazgat6

Vev6:

K6pviseli:
Cime:
Telefon:
Telefax:
Ad6szdma:
P6nzforgalni jelzdszimal

1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

+36 1 433-8015
+36 1433-8007
15830542-1-51

10023002-00334844

Elad6:
(a tovdbbiakban:

Elad6)

K6pviseli:
Cime:
Kapcsolattart6:
Telefon:
Telefax:
Ad6szf ma:
P6nzforgalmi jehfiszima:

PREAMBULUM

I

A jelen Addsv6teli szerz6d6s letrejdtt a Felek ktiz<itt a Vev6 riltal a
2015. 6vi CXLIII. ttirv6ny 81. $ alapjan .?dncilozort rerepjdr6
kannyfr ter epj drd sze n dlygdpktc si b e szerzd s e" targyban lefolyatott
dokumentumai, valamint a nyertes aj6nlat a1apj6n, az alulirott napon az

2.

A szerz6d6s

sz6l6

t, valamint

kdzbeszerz6si

i felt6telekkel.

tirrya

2.1. Jelen szerzod6s alapjri,n Elad6 a jelen szerz6d6sben 6s annak l.

elvrilaszthatatlan
mell6klet6t k6pez6 mriszaki leirrisban (tovribbiakban: Miiszaki leir6s) r6szletesen
{tad sira 6s a 2.4.
meghat6rozott felt6telek szerint a 2.2. pontban meghatrlrozott
6s szolg6ltatasok
,it 6t"l6t", valamint a 3.1. pontban rdgzitett v6teLir Elad6 r6sz6re t$rt6n6 megfizet6sere
kdteles.
2.2. Az 6tad6sra kertl<i term6kek:

Mennyis69

Megnevez6s

il{6rt6kerys6g

Piinc6lozoft terepj616 szem6lyg6pjdrmti

db

K6nnyi terepj616 szemdlygdpkocsi

db

2.3. Elado el6teljesitdsre 6s r6saeljesit6sre jogosult.
terepj1116 szern6lyg6pkocsi 6tad6s6val val6sulhat meg.
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A

rdszteljesit6s a

4 (+1) db kcinnyfi

2.4. Elad6 kdteles a szerzod6s tatgylt kepezo jrirmiivek etad6s-etv6teldt kdvetoen a vallalt
teljesit6si hatarid6n beliil reszteljesit6senkdnt 10-10 fd vezet6-kezel6 6s javit6-karbantart6
6llom6ny r6szere oktatdst biaositani. A vezet6-kezel<i. illetve javit6-karbantart6 6llom6Lny
r6sz6re kiil6n-kiil<in, 1-l napos id<itartamban, 8 6ra id<itartamban kertil megtart6sra az oktat6s,
mely 4-4 6ra elm6leti es gyakorlati 6rit foglal magiiban. Az oktatds egyszerre 10 f<is
foglalkozasok kereteben keriil megtartAsra. A jiirmiivek v6teliira tarlalrr:.azza a kiil<in
oktates6rt jA,16 ellenszolgiltatiist. Az oktates helyszine, ideje 6s tematikdja el6zetes egyeZet6s
g6pjrirmiivek min<isdgi atadasera t6rt6n6
alapjdLn keriil vdgrehajtiisra, melyet Elad6

a

felajrinl6srival egyidejrileg kdteles kezdem6nyezni. Elad6 k6teles az oktat6son r6szt vett
rillomriny r|szdre az oktatrison val6 r6szv6telr6l igazol6st kirillitani. Az oktatiis elv6gz6s6rol
Vev6 szakmai kdpvisel<ije teljesit6sigazokisr dllit ki. Elad6 tudomiisul veszi, hogy az oktat6s
megartrisrlr6t ki6liitott teljesitesigazol6s a (r6sz)szimla benyujt6sdnak feli6tele.
2.5. Az Elado a szerz6d6s tArgyi$ kdpezi5 jrirmtiveket a mriszaki leirbsban meghat6rozott
okmrinyokkat, anyagokkal 6s tartoz6kokkal egyiitt k6teles ritadni.

3.

Az ellenszolgiltatis iisszege
l

3.1. A Felek meg6llapodnak abban, hogy az Elado szerzoddsszeni.teljesi{ds esetdn nett6 ... Ft.
azaz ... F oint + . . . ft Ap e, azaz. .. Forint AFA, minddsszesen brutt6 1.. Ft. azaz " ' Forint
v6tel6na jogosult az al6bbiak szerint:

foglalt jri,rmiivek
a megaj6nlott
illetdk 6s kotelezo
minden fizet6si

3.2. A Felek megriltapodnak abban. hogy a jelen szerzodes 22'
v6teldra a szerz6d6s hatdlya alatt viiltozatlan. A megadott iirak
jri,rmiivekket tisszefiiggri valamennyi ad6t. illetdket (a vagyr
biztosit6s kiv6tel6vel), v6mot 6s a forgalomba helyez6ssel

kdtelezettsdget. A megadott rlr tovribbri tartalmzzA
anyagok, tartoz6kok, illetve az oktatds ellen6rtek6t is.

4.

a miiszaki

I

meghatrirozott

Teljesit6sihatirid6

4.1 .

A szerziides teljesit6si hatirideje:

...

darab kdnnyft terepjd,r6 szemdlyg6pkocsi ritad6srinak hatrirideje:

szerzoddskttt6stol

sz6mitott 5 h6naP.

darab panc6lozott terepjiir6 szemelyg6pjri,rmii rltadas6nak hatrirideje:
szerint, legfeljebb a szerzoddskdt6stol szrimitott 210 napt6ri nap'

5

4.2. A teljesitds rdnyleges idtipontjak6nt
drltumrit kell tekinteni.

a Szillit6lev6t vagy
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a nyertes ajiiLnlat

iitad6S-ritvdteli jegyzokdnyv

5.
5.1. Teljesit6s

helye:

6.
6.1 .

Teljesit6s helye

MH Anyagell6t6 RaktArbAzis, Budapest, lJjszitsz ut

Min6s6gbiztositrisi kiivetelm6nyek, a term6kek

A szerz6d6ssel kapcsolatos katonai min6s6gbiaositrisi feladatok, kdte
6.1 .1

.

Jelen szerz6dds k<ivetelm6nyei rillami min<is6gbiztositds
a HM V6delemgazdas6gi Hivatal Kutatris-fej lesa6si,
Biaonsdgi Beruhriz6si lgazgarisitg (a tov6bbiakban: Vevo
k6pviseltije), mint a magyar A[ami Ir{in<is6gbiaosit6si
jogosult a mintis6gbiztositrisi k6rd6sekben a Vev6 k6pviseletdre

6.1.2. Az Elad6 az ISO 9001:2008 vagy azzal egyen6rt6kri
a szerz6d6s teljes id6tartama alatt kdteles fenntartani.

hogy a

minSsegir6nyitisi

rendszer

jogok
alir tartoznak,

kdpviseloje

rendszer6t

tudomrlsul veszi,
megsziindse

szerz<id6sszeg6snek minosiil.

6.1.3.

Az Elad6 a szerzSd6s al iri;a t k6vet6 15 napon beliil az ISO 0005 el6ir6sainak
a Vev6
megfelel6en Min6seglervet k6szit 6s n]ujt be j6
lv Ertalmazza a
min6s6gbiaositdsi k6pvisel6je rdsz&e 2 pdldanyban,
valamint a
6s
gydrt6s
megkezdesenek
sz6llitrisi titerntervet, a
gy6,rt6i ellen6rzdsek tervezett idcipontjdt. A Vevo min6sdgbiztobit6si k6pvisel6je a
Min6s6gtervet 6rtdkeli 6s 10 munkanapon beltil, annak megfelel6s6ge eset6n
j6vahagyj a, vagy visszajuttatj a az Elado r6sz6re iitdolgozdsra. A Min5s6gtervet
megfelel6sdge eset6n a Vev6 min6sdgbiaositrisi k6pvisel<ij9 j6vahagyj a. 6s 1
p6ldany6t visszaj uflatja az Elad6 r6szere.

6.1

k6pvisel e 6s egyidejiileg a
Vevo szakmai k6pvisel<ije tudomasdra hozni minden - riltala
- a szerz6d6s
itott jrlrmrivek
teljesit6se sor6n esetlegesen felmertilt kdriilm6nyt, mely a I

.4. Az Elad6 ktiteles a Vev6, a VevS min<is6gbiztositasi
megfelelos6 g6t befolyasolhatj a.

6.2.

A

gyArtdskdzi ellenorz6sek szab6lyai

ot a gyiiftes 6s a
6.2.1. A Vevo min6sdgbiaositrisi k6pviseldje fenntartja magdnak a
teljesit6s folyamatainak Gyr1rt6lElad6 telephelydn tdrtdno ellen6rz6sdre. A
6ltal
gyerteskdzi ellen6rz6sek sordn a termdkek ellen6rz6se a
oly m6don, hogy
alkalmazott min6sdgellentirz6si rendszerben kertil
a vizsg6latok biaositsak a mr.iszaki krivetelm6nyekben meghatiirozott dsszes
kdvetelmdny ellenorzds6nek a lehet<is6g6t.

6.2.2. Az Elad6 bizt ositja az rillami min<is6gbiaosit6si feladatok elv6gz6s6hez sztiks6ges
infrastruktfr6t, i Vev6 min<isdgbiAositasi k6pvisel6je ds Vev6 szakmai
kepviselcije a vizsgiilat helyszineire tiirt6n6 bel6pes6t, a vizsgalathoz sziiks6ges
azon m6rdeszktiziiket, kollektiv 6s egy6ni v6d5eszk6zdket, tartoz6kokat,
felszerel6seket, tesztberendez6seket 6s egy6b fogy6anyag$kat, amelyeket a
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gyeft6s soren maga is haszn6l. Ezen feliil biaositsa a vizsBifat trirgydt kdpezti, a
gydrtris alan ldvo m6r elk6sziilt jdrmiiveket.

6.2.3. A gyrlrt6skdzi ellencirzdsr6l helyszini jegyz<ikrinyv k6sztil. amelyb6l az Elad6. a
Vev6 min6sdgbiztositasi kdpviseloje 6s a gyriruiskdzi elleniirzesben rdsa vev<i
szervezetek eredeti p6ldri,ny kapnak. A gyrirtris tovribbi kpordineftisa. tov6bbi
ellen5rz6sek a gyArtiskdzi ellen6rzds megdllapitrbainak fti$veny6ben keriilnek
vdgrehajtasra. A Vevti minosdgbiaositrisi k6pviselojenpk jogdban all a
nemmegfelelore minrisitett kesz eszkdzdket visszautasitanl, amennyiben nem
javithat6 akkor v6glegesen kivonni a leszdtlitand6 6s a kescibbiekben 6w6telre
felaj rlnland6 term6kek ktiziil.
6.3.Minos6gi ritv6teli feladatok szabdlyai

6.3.1.

szerztiddsnek 6s a mtiszaki ktivete
szempontb6l megfelel6 termdket ajdnlhat fel min<is6gi

Az Elad6 csak a

minden

14 nappal ajanlja
6.3.2. Az Elad6 a tervezet 6tv6teli feladatok id6pontja el6tt minim
fel az eszkdzciket a Vev6 minos6gbiaosiuisi k6pviseloje rdszdre ritvdtelre a
..Felajrinlds HM VGH KMBBI iltvdtelre" formanyomtatvan

6.1.3.

Az Elad6 biaosida az etv6teli

feladatok v6grehajtasdt

g

telephely6n vagy

egyeaessen a Vevo riw6tel6rt felel<is k6pviselojdvel, hogy a $eszrlllitris helyszin6n
t6rtdnhessen a min6s6gi iitvdtel.

6.3.4. Az Elad6 t6rit6smentesen biaositja a min6s6gi etv6teli feladatok v6grehaj tiisdhoz
szi.iks6ges hat6srigi enged6lyeket, infiastrukturdt, szakszem6llzetet,
mdrrieszkdziiket. tesaberendezdseket egy6b felhasznilliisra kqrtilo berendezeseket.
Vev( minosegbiztositesi
vddoeszkdzdket. Az Elad6 biaositja toviibbd
dtvdtel nem katonai
a
minos6$
k6pvisel6je ds a Vev6 szakmai kdpvisekije rdsz6re
helyszin6re ttirtdn6

a

bel6p6st.

i

6.3.5.

megfelel6s6gdnek vizsgillata minta veteles pljriressat tdrtdnik a
felajrlnlott eszkriz<ik legal6bb l0%-iiLn. minimum egy darabonf Ellenorz6sre keriil:
- az eszkdzdk tipusriLnak egyez<is6ge,
- az eszk6zdk 6ps6ge. deformiici6 es szennyez6des (viz. olaj. srir stb')

A jrirmiivek

mentes6ge,

-

6.3.6.

A

miiktiddspr6ba.
min<is6gbiaositrisi feljegyzdsek (megfelel6sdgi nyilatkofatok. tanusitvdnyok.
stb.), kompletts6g ds a jrirmii okmriLnyok ellentirz6se.
a szrillitott tartoz6kok megl6te, csatlakoztathat6siga. haszri6lhatosdga.

min6s6gi dtvdtel 6sszes elem6nek sikeres v6grehajtiisa ut6n

a

Vevo
min6s6gbiztositasi k6pviseloje al6i4a az eszkciz megfelel<isdgi igazolasrit. melyet
a Vev6 szakmai k6pviseloje is akiir.

6'3'7' Abban az eselben' ha a vev<i min<is6gbiaositrisi kdp'isel6je az

6tv6telhez
sziiks6ges szakmai kompetenci6val, vagy vizsgiilati technqlogiai lehetosdgekkel
nem rendelkezik. a minosdgi dtvdtel sordn az adott tem€k meglelelcisegenek
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elbirrlldsa, az Elad6 6ltal biztositott bizonylatok, igazoldsok, nyilatkozatok,
vizsg6lati jegyz6kdnl'vek alapjen tdrtdnik.

6.3.8. A megfelelos6gi igazolis

a szamla befogad6sri,nak felt6tele.

6.3.9. A Vev6 minrisdgbiztosit6si

ds szakmai k6pvisel6je riltal

vdgrfhajtott ellen6rz6sek

eredm6nyei nem mentesitik az Eladot a szerzoddsben rdglzitett j6trilkisi vagy
egydb felel6ssdgei ds kdtelezefts6gei al6l. beledrtve az E.lado iiltal v6gzend6
v6gellen6rzdsi vizsgiilatok vdgrehajtrisrit is.

a

kdvetelmdnyeknek megfelelnek. A
nemmegfelel6re min6sitett termdkeket az Elad6 t6rit6smentesen cserdli.

6.3.10.A term6kek megfeleloek, amennyiben
6.4. Mennls6gi Atvdtel szabillyai

teljesit$i helyen tdrt6nik. A
mennyisdgi 6tvdtelr6l Vev6 6tv6te16rt felel6s kepvisel6je kirillida az AradAs'

6.4.1. A mennyis6gi atvdtel

a min<isigi ewdtelt kdvet6en, a

Awdteli jegyzokdnyvet vagy akiirja a szillit6levelet.
l

6.4.2. Amennyiben a mennyis6gi ritv6telt megel6zoen brirmilyen. aitermekek minos6g6t
befoly6sol6 probl6ma meriilt fel. a Vev6 atveteldrt felel<is l(6pviseloje fenntartja
azon jog t, hogy megvizsgillja, 6s sziikseg eset6n visszautasitsa a termekeket
fiiggetleniil an6l, hogy a termdkeket a min6s6g ellen<irz6skor miir megvizsgiilta 6s
megfelelonek mi ntisitette.
6.4.3. EIad6 k<ireles a jdrmrivek iitadiisakor az

alAbbi dokumentumqkat is rendelkez6sdre

bocsiijtani:
- Kezelesi karbantartiisi utasitiis;
SzervizkrinYv:
Alkatr6sz katalogus (online. elektronikus form6rumri alkatresz katal6gus is
elfogadott)

-

7.
7.

Term6kazonositisi kiivetelm6nyek" kodifi k6cfi

l.Elad6 NCAGE-k6dja:

7.2. Ha az ajanlattdteli szakaszban Elad6 nem rendelkezik NCAGE k6ddal. a szerztid6s
allir6srit kdv;t6 10 munkanapon beliil kdteles adatot szolg6ltatni a N.ITO Kereskedelmi 6s
Korm6nyzati Cegk6d kiadrisih oz. Az adatszolg6ltatrishoz sziikseges f{rma nyomtatveny 6s
kitrilt6si irtmutat6 HM Vedelem gazdas gi Hivatal Kutatas-fej lesadsi. Minos6gbiaositdsi 6s
Biztonsrlgi Beruhrizrlsi Igazgat6srlgt6l szerezheto be.

szrillitando termekekrol a "Kodifikrici6s zirad6k" szerint k<iteles adatot
gyrirt6t6l
szolgiiltatni a szerzod6sk6t6st kdveto 30 munkanapon beliil. Amennyiben tdbb
szariraznak a sz6llitand6 termekek ugy azokat gy6rt6 szerint egy frljlban, de kiildn lapon kell
feltiintetni, minimum az alitbbi te{edelemben:

7.3. Elad6

a

7.3.1. Ktil{itldi gyrirtmdny

eset6n:

Gyrirt6 adatai (n6v, cim, telefon/ NCAGE, ha van)

Szerz6dds

Szerz6d6s

Cikkszfm (az a sz6m

NATO Rakt5ri

Megtregyzlsl

szerinti

szerinti

amelyet a gy6rt6
azonosit5sra haszn6l)

Szrim (NSN), ha

R6szletes
megnevez6s

foly6szrfut

Az

megnevez6s

ismert

a Microsoft Excel adatt6bla elektronikus
formiiban. A file ndv: NCAGE(vagy az Elad,6 neve)-szerz6d6sazonosit6("i "
karaktereket "_" karaktene cser6lve).xls. Az Elad6 felel az alv llalkoz6i 61tal
el6rillitott term6kek adatszolgiiltatris66rt is. A kodifik6ci6s adatszolg6ltat6s
adatszolgiltatds preferilt form6ja

teljesit6s6r6l sz6l6 igazol6s a sz mliltoz csatoland6, kifizetds6nek felt6tele.
7

.3.2.Hazai gyrirtmri,ny esetdn a kdvetkez6vel eg6sziil ki.
Az adatszolgiiltatiis r6sze m6g a jellemz6 technikai adatok cikksziimonkdnti
bont6sban. Minimum adatok: meret, srily, szin, sz6llithat6sdg. funkci6k' jellemz6
mrik<id6si param6terek.

7.4.A

term6kkodifikdci6s adatszolg6ltatdsi kdtelezettsdg

szerz6d6ssze96

magataft esnak min6siil.

8.

Fizet6si felt6telek, a teljesit6s igazolisa

abban, hogy Elad6 teljesitdse dkkor tekinthet<i
megiillapodnak
szerz6d6sszerfin ek, ha az Elad6 a 2.2. pontban felsorolt, a miiszaki leitiisnak mindenben
i rltad6smegfelel6 eszkdzdket a 4. pontban meghatiirozott hatdrid<iben 6tadja, 6s
jogosult
a
6tv6telt igazol6 okmdny aliir{sra kertlt. Az Elad6 r6szszii.rnla ben

8.1.A Felek

r6szteljesit6seket kdvet6en.

Anyagelldt6
8.2. A teljesit6s elismer6s6nek alapvet<i kdvetelm6nye a Magyar Honv
Raktrlrb6zis, mint tulajdonos nev6re 6s cim6re (1163 Budapest, Ujszisz ut' 37-39.) kieilitott
ok (tartal6kkulcs,
forgalmi okmri.nyok, a forgalomban val6 r6szv6telhez sziiks6ges
szercz;ifiza\
p6tker6k, emel6. izz6 k6szlet, ker6kcser6hez, illewe izz6cser6hez sziil
stb.)
mell6ny
kithat
mennyis6gri
eltiirt
kateg6ri6j6nak megfelel6 egdszs6giigyi doboz,
minden egyes j6rmrih6z val6 biztosit6sa.
8.3. A 8.1. pontban meghatdrozottak figyelembev6tel6vel valamennyi szrilnla ki6llit6srira 6s
iiltalii,nos forgalmi [d6rol sz6l6 2007.
benyujtAsara
-CilXVtt a Vev6 6ltal igazolt teljesitEit kdvettien, az
tdrveny 163. $-ban foglaltak figyelembe vdtelevel kertilhet soi. A Vevo szakmai
eri
k6pvisel6je 61tal a 2.4. pont szerint ki6llitott teljesit6sigazolas. a minosdgi ritvdtelrtil. k6'sziilt
megfelel6sdgi igazoliis, valamint az iitades-atv6telt igazol6 jegyz6k6nyl vagy sziillit6lev6l
minden eseiben a sziimla ki6llitSsrinak felt6tele 6s egyben kdtelez6 mell6klete. Elad6 a
szdml6t egy eredeti ds hiirom miisolati pdldrinyban a vonatkoz6 jogszabrilyi eloiriisoknak
megfelel6en rillitja ki.

jogszabrilyi el6iriisokon tril minden esetben tartalmazza a
szerz<id6sazonosit6t, a szerz6d6s trirgy6t 6s Elad6 jelen szerztid6sben meghatdrozott adatait.
Ennek hiany6ban Kdltsdgvisel<i a sziimla kdzhezv6tel6t<il sziimitott 5 munkanapon beliil - a
kifogisolt tdtelekre vonatkoz6an - a fizet6si hat6rid6re halaszt6 hat6llyal, ir6sban (telefaxon
8.4. Elad6 szrimlaja

a

vagy lev6lben) kiegdszit6s c6ljrib6t a sz6ml6t visszakiildi a kibocs6t6 r6sz6te, amely esetben a
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fizet6si hatrfu-id6 a szab6lyszeriien benyujtott szimla Kdltsdgviselo dltali kdzhezv6tel6nek
napj6t6l szdmit6dik, igy a K6ltsdgviselS kdsedelme kizirt.
8.5. Abban az esetben. ha a Kcilts6gviselti kifog:isoLisa megalapozatlan, akkor az eredeti
hatririd6n beliil kell a szimla kiegyenlitdsere int6zkednie.
8.6. A szi,ml6t a K6lts6gvisel6 nev6re 6s cim6re kirillitva,
eljuttatni. A szerz6dds Kdltsdgvise[6je:

a Kiiltsdgvisel6 cim6re kell

MH Anyagell6t6 Rakt6rbdais
Ad6szrim:

Sz6mlasziim:

Cim:

15714132-2-51
10023002-00290115-00000000
I 163 Budapest, lJjszisz utca 37-39.

A

k6zhezv6tel6t6l
3.1. pont szerinti v6teliirat a Ktiltsdgviselo az Elado szirmlij
jelen
6ra a
It
bankszrirnl6j
szerz6ddsben
6t
az
Elad6
szlmitott 30 napon beliil utalja
Kbt. 135. $ (l), (5)-(6) bekezd6sei, illetve a Polg6ri Tdrv6nykdnryrol sz6l6 2013. dvi V.
Vev6 hivatkozik
t6rv6ny (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:130. $ (l) bekezdes6ben foglaltak
az adlzls rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. Ttirv6ny (Art.) 36/4. $-ra.
8.7.

irja el6:
olyan
tisszefiigg6sben
a) Elad6 nem fizet. illetve szimol el a szerz6d6s teljesit6sevel
k6lts6geket, melyek az 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szennti felteteleknek nem
megfeielo ursasag tekintet6ben meriilnek fel, 6s metyek Elado ad6kiiteles j<ivedelmenek
csdkkent6s6re alkalmas:
b) a szerz<idds teljesitdsenek teljes id<itartama alatl tulajdonosi szerkqzetet Vevo szdm6ra
megismerhetciv6 teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezdds szerinti $Yletekrol a vevtit
halad6ktalanul 6rtesiti.
8.8. Vev<i a Kbt. 136. $ (1) bekezdds6ben foglaltaknak megfeleltien az

Kdltsdgviseki k6sedelmes fizet6se eset6n kdteles az Elad6nak alPtk. 6:155.
el<iirt k6sedelmi kamatot ds behaitrisi k6ltsdgetalAn)'t fizetni.

8.9. A

9.

Garancia,

j6till6s

I

szerint

]

9.1. Elad6 a megrendelt p6nc6lozott gdpj6rmiivekre az iitaddst6l szimifva ... (minimum 24
h6nap) h6nap. illetve ... (minimum 60.000 km) km. a kdnnyri terepjrirlo g6pjrtu'mtivekre ....
(minimum 5 6v), illetve .... km (minimum 200.000 km) j6trillist v6llal; att6l fiiggtien. hogy
melfk k6vetkezik be hamarabb.

9.2. Elado a teljes k6rii alkatr6sz utdnp6tldst

..

. 6vig (legalibb l 2 dv) biztbsitja'

9.3. Elad6 6ltal atadott piincelozott g6pjdrmrivek az i{adls id6pontjbt6l szrimitva ... dv
(minimum 5 6v). a kdnnyri terepjrir6 gepjrirmiivek... 6v (minimum 8 6r') :itrozsdiisodris elleni
gyiirt6i garanci6val rendelkeznek.
9.4. A j6rell6s a Vev6 6tv6tel6rt felelos k6pvisel6je 6s Elad6 k6pviseldje
szrlllit6lev6l vagy 6tadris-riff6teti jegyzok<inyv aliinisanak idopontjrit6l kezdodik.
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iiltal

felvett

10. A kiitb6r

6s a

k6sedelmi kamat

10.1. Elad6 a Ptk. 6:186. $ alapjin kritber fizet6s6re k<itelezi mag6t a tO.l-lO.Z. pontokban
foglaltak szerint.
10.2. Amennyiben az Elad6 a szerz<iddsben viillalt kdtelezettsdget neki felrohat6 okb6[
k6sedelmesen tetjesiti, tigy kesedelmi k6tbert k6teles fizetni. mellnek merteke a
kesedelmesen 6tadott termek nett6 6rtek6nek 0,3Yo-a lnap. A k6sedelmi k<itber maximrilis
mdrtdke a szerzridds nett6 6rt6k6nek l5%-a. Amennyiben Elad6 teljesit6se a viillalt hatririd<it
legal6bb 30 nappal meghaladja. a Vevo jogosult a szerz6d6st6l elillni, illetve felmondani a
szerzriddst.
10.3. Hibris teljesitds esel6n az Elad6t kdtbdrfizet6si k6telezetts6g terheli. melynek id6tartama
a minris6gi kifogris bejelentdsdt6l a termdknek a Vevohtiz kifogdstalan n'lin6segben tdrt6no
ritadrisig eltelt id6 ds m6rt6ke a hibrisan 6tadott term6k netto ert6kenek 0,3[o-a /nap. A hibds
teljesit6si kdtb6r maximelis mdrtdke a szerz6des nett6 6rt6k6nek l5%-a.
amennviben az
10.4. A VevS jogosult a szerz6d6st6l ekillni, illewe felmondani a
eset6n a fenn6ll6
Elad6 a teljesitdsi hauirid6t legalibb 60 nappal meghaladja. hib6s telj
nem
eleget, vagl' a
kdtelezefts6g6nek a r6sz6re meghatdrozott hatrlridon beliil
tovdbb6
szerzoddsb6l fakad6 egydb kdtelezetts6get sulyosan megszegi. Ezekben az i
a
felr6hat6
meghirisul,
ha a szerz6d6sben viillalt kdtelezetts6g teljesitdse az Elad6nak
d
Vev6 meghirisukisi kdtbdrre jogosult. mellTrek alapja a hib6s vagy a nem d ljesitdssel 6rintett
mennfs6g nett6 ertdke, m6rt6ke ann ak 20%o-a.
10.5. A Vev6 k6tb6rigdnydnek 6rven1'esit6se nem zir4a ki a szerzoddsszeg6sb<il eredti egydb
ig6nyek 6rv6nyesit6sdnek lehet6sdgdt.
Srilyos szerzoddszeg6snek min6stl kiildndsen, de nem kizir6lagosan:
titoktartasi
szerzod6sben
Elad6 vagy Alvriltalkoz6ja megs6rti
k<itelezetts6g6t;
teljesitds6be val6
Elad6 megszegi a szerz6d6sben a ktizeli hozz{tartozo
bevonAsira vonatkoz6 rendelkez6st;
Elad6 a Vevti ir6sbeli enged6lye ndlkiil a szerz6des drtdk6nek 0%-rit meghalad6
m6rt6kben miis Alvrillalkoz6t vesz ig6nybe;
illetve a
szerz6d6s teljesit6se soran
hamis
adatot
szerz6d6skcit6s sor6n ldnyeges
szol96ltatott;
Elad6 szerz6d6sszegdst kdvet el. 6s a szerz<idess zegdsl az arrq tdrtdno tdbbszdri
felsz6litris ellen6re sem sziinteti meg, vagy ism6tl6doen hasonlp szerztid6sszeg6st

a

-

-

-

- A
-

kdvet el.
10.6. A k6sedelmi 6s a hibris teljesitesi k<itb6r megfizetdse nem mentesiti aA Elad6t a teljesites
kdtelezetts6ge al6l.
10.7. A kdtbert az Elado a Vevo riltal kirillitott felsz6lit6 levdl alapjrin. annak k6zhezv6tel6tol
szrimitott 30 napon beliil k<iteles megfizetni.
10.8. Abban az esetben, ha a Kdlts6gvisel6 jelen szerz<id6s 8.7. pontjdban meghat6rozott
hatririd6hdz kdpest kdsedelmes fizetdst teljesit, a ki nem fizetett sz6mla 6stzege ut6n az Elad6
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ftszerc a Ptk. 6:155. $ (1) bekezd6s6ben meghatiirozon mdrt6kii kdsedelmi kamatot kdteles
frzetni. Az Elad6 k6sedelmi kamatrinak 6rv6nyesit6se cdljrib6l szirnlat rillit ki a Kdlts6gvisel6
nevere es cim6re. Elad6 a Ptk. 6:155. $ (2) bekezd6s6ben meghatiirozott esetben behajtdsi
k<ilts696taliLnyra j o gosult.

11. Akadilykiizl6s

ll.f.

Ha a szerzodo Felek valamelyike el6rekithat6lag nem tud szerz6d6sszeriien teljesiteni,
m6sik Felet az akad|ly felmeriil6se idtipond6ban, annak megjel6l6s6vel
kdteles
haladdktalanul. de legk6sribb 48 6ran beliil iriisban 6rtesiteni az akadiiy jelleg6nek, illetve
viirhat6 megsziin6se idej6nek feltiiLntetesevel.

a

11.2. Akadilykdzl6s a fenti felt6telek mellett is csak rigy fogadhat6 e[, ha annak a m6sik f6l
igazolt tudomdsiira jutiisa megel6zte az akadiiyozott feladat v6grehajtasi hauiridejdt.

r{By a szerztiddsktitds
idopontjriban mrir ismert, olyan - teljesit6st hiitr6nyosan befolyrisol6 - k(rtlm6ny, melyet az
akadrilykdzl<i f6l tudomrisa ellendre, a teljesit6s paramdtereinek meghat{rozisakor nem vett
I 1.3. Nem minostil akadritynak az akadrilykdzl6 f6l 6ltal az ajrinlatt6tel.

1

I .4.

Akad6lykiizl6s esetdn az az k6zlo f6tnek bizonyitrlsi k6telezetts6ge iran.

11.5. Akad6lykdzl6s eset6n a szerzodi) Felek kdzdsen ddntik el anriak k<ivetkezm6nyei
irrisban
visel6s6nek megosztiiset, felszrimolisrlnak feladatait es hatrlridej6t.
r6gzitik 6s a jelen szerzoddshez csatoljrik.

12. Minds6gi, mennyis6gi kifog{sok
. A Vev<i - a j6t6llasi id6n beliil - min6s6gi kifogrist nyujthat be
iitadott eszkdz<ik vonatkozdsiiban, amennyiben az rendeltet6sszeni
szerinti tdrol6s mellett meghib6sodik.
I 2.1

a

j

szerz<idds alapjan

illetve el6iriisok

jegyz6k6nJv' -ben
jegyzok<inyv''

Vevo szakmai k6pvisel6je j6tdlkisi ig6ny6t ..Min6segi
rrigziti ds azt a Yevo az Elado r6szdre megkiildi. A ..Min6sdgi
minim6lisan az allbbi adatokat |artalmazzr.
12.2.

A

a szerzod6s szirna (beszerzds azonosit6):
a

reklamiilt term6k azonosit6 adatai;

j6t6llisi idciszak hatdmapjai;
a kifogrisolt termek etvdtelt kdvet6 tiirol6srira. kezel6sere
felhaszndt6 szervezet riltali ritvdtel id<ipontja. tdrol6si k

adatok (a
leiriisa trirolils

idritartama. hasmiilatbav6tel id6ponda);
a kifogds trirgya (a hibris miikddds. megadott paramdterekt<il \'dl6 eltdr6s, a term6k
rlllapot,iban bekdvetkezett viiltozas leirasa. a keletkezds id6pontjri.ra. kSriilmdnyeire
vonatkoz6 informrici6k. nyilatkozat a rendeltet6sszeni alkalmaz6sr6l. el6iriis szerinti
taroldsi feltdtelekol)i
a kifogris rendez6s6re tett javaslat, elviirds (csere, javit6s'
kifizet6se).
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a

term6k 6rt6kenek

12.3. Minosdgi kifogrist a Vev<i a meghib6sodris (k6vetelm6nyekt6l val6 eltdr6s) dszlel6s6t6l
szirnitott legr6videbb id6n beliil. de legk6s6bb az azt kdveto 15. nap elteltdig jelenthet be. A
..Min6s6gi kifog6s jegyztlkdnyw'' megkiild6s6nek postai ritfutrisi ideje a l5 napos hatdrid6be
nem sz6mit bele.
12.4. Mennyisdgi kifogrist a Vev<i az eszlel6st6l sziirnitott legrdvidfbb id<in beliil, de
legk6sribb az 6szleldst6l szirnitott 15. nap eltelt6ig jelenthet be. A .,Mennyis6gi kifogris
jegyz6k6ny.v'' megkUld6s6nek postai ritfutrisi ideje a t5 napos hatilrid6be hem szrimit bele.
12.5. Elad6

a ..Min6s6gi kifog6s jegyz6k6nyv" vagy ..Mennyis6gi kifogas jegyz<ikdnyv"

int6zkedik 6s lehet6v6 teszi a meghib6sodott, vagy mennyis6gileg kifog{solt termdk miiszaki
k6pviselcije
szernl6jet. A kivizsg6l6s soriin a Vev6 drdekeit a Vev6 mi
k6pviseli.

A

12.6.
bejelentett mincis6gi, vagy mennyisdgi kifogrls kir
minos6gbiztositasi kdpvisel6je, a Vevti szakmai kdpvisel6je,
rdszviteldvel tdrt6nik, melynek eredmeny6t ..Vizsgrllati jegyzokdnyv"
kifogris jegyzokdnlw"-ben rdgzitik, melyet a jelenlevrik al6irdsukkal hite

a

Vevri
az Elad6 egyiines
vagy ..Mennyisdgi

12.7. A ..Vizsgrilati jegyzokdnyv" r'agy ..Mennyis6gi kifogris jegyzcikdnyv" 4 p6ldrinyban. a
szokiisos jegyz<ik6nyvi kell6keken ttl, az al6bbi tartalommal kdsziil:
Jelen szerzodds szdma;
a jegyzrikdnyv nyilviintartiisi szima;
a kifogris trirgy6t k6pez6 term6k azonosit6 adatai;

-

vizsg6lati m6dszer;
aj6triltrisi 6s szavatossegi idtiszak hatrlrnapj ai:
a jegyz6kdnyvben rdgzitett t6nyek vizsgdlatdnak eredmdnyei
a vizsgiilat sor6n feltiirt toviibbi inform6ci6k;
a

:

a kifogris minositdse, megalapozoftsdg6nak, alaptalansiigdnak me$hatdrozdsal
a kifogris rendez6s6re tett javaslat.

benyujtott kifogris kivizsgrilasa, a meghibasodris elhadtasa] - a meghibdsodiis
jelleg6tol fiigg6en - tdrt6nhet az iizemeltet6 szervezet. illetve Eladi telephely6n. Jogos
kifogiis eset6n a j6tfllesi igeny kivizsgril|s hoz, a meghibdsod{s megsziintetes6hez
12.g.

A

kapcsol6d6 sz6llit6s szervez6se 6s k6lts6gei Elad6t terhelik.
12.9. Elad6 a jogosnak elismert kifogasok eset6ben krireles azoknak a] tifogasra vonatkoz6
jegyz6kdnyvben foglaltak szerinti rendez6s6t az annak keltdtol szrimitod 5 munkanapon beliil
megkezdeni, 6s azt azok megsziintetes6ig folyamatosan v6gezni.

12.10. A bejelentett minris6gi kifogris kivizsgaliisat k6vet6en ..Vizsgailhti jegyztik<inyv"-ben
reklamdci6
megalapozatlannak minositefi min6sdgi kifogris esetdben, Eladi
megtdriti.
tivlsgatasavat kapcsolatban addig felmeriilt - igaiolt kOltsdgeit a K6ltsbgvisel6

- a

4',7

13. Vis maior
13.1. Vis maior esem6nyek

Az al6bbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akaratrin kiviil all6 - egyik f6lnek sem felr6hat6
k6riilmdnyekk6nt mentesitik a Feleket jelen szerz6d6s alapj:in terhel<i krttelmeik teljesitdse
al6l, felt6ve, hogy ezen kdriilm6nyek ajelen szerz6d6s al6ir6s6t k6vet<ien j<innek l6tre, illetve
a jelen szerz6d6s al6iris6t megel6z6en jottek l6tre, 6m kdvetkezmdnyeik - melyek g6toljik
vagy kdsleltetik a szerz6d6s teljesit6s6t - az emlitett id6pontban m6g nem voltak el6re
l6that6k, igy kiil<inrisen:
a) term6szeti katasztr6frik (vill6mcsapils, ftldreng6s, arviz, hurrik6n 6s hasonl6k);
b) ttiz, robban6s, j6,rv6ny;
c) radioaktiv sugrlrzis, sugdrszennyez6d6s;
d) h6boru vagy mds konfliktusok, megsziillis ellens6ges cselekm6nyek, mozg6sit6s,
rekvir6l6s vagy embarg6;
e) felkelds, forradalom, l6zadis, katonai vagy egy6b 61lamcsiny, polgrirhdboru 6s
terrorcselekmenyek;
zendiil6s, rendzavar6s, zavarg6sok.

f)

13.2. Vis maior esem6nyek kihatrisai
13.2.1. Annak 6rdek6ben, hogy b6rmely vis major esem6ny a fenti
szerz<id6ses kdtelmek teljesitdsdt akadrilyoz6 tdnyez6k6nt

dsszhangban a

legyen.

a

jelen szerz6d6s teljesit6sdben akad6lyozott f6lnek inisban
ia kell a
a tijdkonal{st
m6sik felet a fenti ktildnleges ktirtilmenyek bekdvetkeadr6l.
illet6 szerzodo
kdvet6en,
az
meglenni
aa
n6lktil
kell
k6sedelem
indokolatlan
felhozhat6
F6l felismerte a kdtelmek teljesit6se al6l mentesit6 i
jel<ilni
varhat6
teljesit6s
meg
kell
fenti
6rtesit6sben
k6riilm6nyek felmeriilt6t. A
kdsedelmi id6szakrit is, amennyiben ez felm6rhet6 az adott pr
13.2.2. Amennyiben a mentesiilds indoka megsziinik, rlgy err<il a
6rtesiteni kell (irrisban is), tovribb6 lehet6s6g szerint arr6l is
a mentesiil6s indokrit jelent6 kiildnleges kcirtilmdnyek
int6zked6seket mikor foganatositjik.

a m6sik Felet is

i kell. hogy
k6sedelmes

14. Szerz6d6s mridositisa, megsziintet6se
14.1. Felek tudomdsul veszik, hogy ajelen szenodds kizfuilag iriisban a
m6dosithat6.

141. $-a alapjan

14.2. Jelet szerzrid6s kdziis megegyez6ssel, iriisban 30 napos hatririd6vel megsztintethet6 a
Ptk. 6:212. $ szab6lyainak alkalmaz6s6val.

Felek iriisban, kdzdsen aliiirt okiratban rendelkeznek a szerz<id6s megsziinds6vel
kapcsolatos elszri,rnol6sr6l, 6s a Feleknek a megsziintet6srol rendelkez<i okiratban
meghatdrozott megsziindsi id6pontig m6g fenn6ll6 6s teljesitendo feladatair6l.
14.3.

A

A

szenoddst brirmelyik f6l azonnali hat6llyal felmondhada a mrisik f6lhez eljuttatott
ir6sbeli 6(esit6ssel, amennyiben a mrisik f6l a szerz6d6sben v6llalt l6nyeges k6telezetts6g6t
srilyosan megs6rti, 6s azt nern orvosolja az erre vonatkoz6 ir6sbeli felsz6litris kbzhezv|telit
kdver<i 5 napon beliil sem. A kdtelezetts6g teljesitds6re felhiv6 ir6sbeli felsz6titiist nem kell
1.4.4.

a

szerztiddsszeg6s olyan sril1.u, hogy
tovdbbiakban nem viirhat6 el a szerzod6s fennta(esa.

megkiildeni, ha

a

sdrelmet szenvedeft fdltol a

14.5. Vev6 kdteles a szerzod6st felmondani a Kbt.-ben meghatiirozottak s4erint, amennyiben:

Elad6ban kdzvetetten vagy k6zvetlenil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szon6ly vagy szem6lyes joga szerinti jogk6pe3 szervezet, amely
tekintet6ben fenn6lI a 62. $ (l) bekezd6s k pont kb) alpondriban meghatArozott felt6tel. Ennek
6rdekeben a szerz6dds teljesites6nek teljes id6tartama alatt Elad6 a tulajdonosi szerkezetlt a
Vev6 szirniira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezdds szerinti iigyletek6l a
Vev6t halad6ktalanul ertesiti.
Elad6 k6zvetetten vagy krizvetlenil 25%o-ol meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez valamely
olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerinti jogkepes szervezetben, amely
tekinteteben fenndfl a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjriban mcphatarozott felt6tel.
Erurek 6rdekeben Elad6 a Kbt. 143. $ (3) bekezdds szerinti ti$lletekr<il a Vevrit
halad6ktalanul ertesiti.

15. Kapcsolattartis
15.1. Kapcsolattart6k a Vev6 r6sz6r6l:

A szerzod6ssel kapcsolatos jognyilatkozatok tdtel6re jogosult:
N6v:
Beosa6s:
E-mail:
Telefonszdm:
Vev6 k6pvisel<ije a kifizet6ssel ds iitv6tellel kapcsolatos k6rddsekben:
Nev:
Honv6delmi szervezet:
Beosztds:

E-mail:
Telefonsz6m:
Ugyint6z<i:

E-mail:
Telefonsziim:
Vev6 kepviseloje a szakmai teljesit6ssel kapcsolatos kerd6sekben:
N6v:
Honvedelmi szeryezeti
Beosztds:

E-mail:
Telefonsz6m:
Ugyint6z6:
E-mail:
Telefonsz6m:
Vevo kdpviseloje a min6s6gbiztosit6ssal kapcsolatos k6rd6sekben:
N6v:
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Honv6d elmi

szer.,t ezet'.

Beosztiis:
E-mail:
Telefonsz6m:
Ugyint6z<i:
E-mail:
Telefonsz6m:
1 5.2. Kapcsolatrart6k Elad6 resz6r6l:
N6v:

Beoszt6s:

E-mail:
Telefonsziirn:
15.3. A szerzod6 Felek rdgzitik, hogy egym6s kdzdtt minden nllatkopatot vagy egy6b
6rtesit6st irisban, sziiksdg szerint tdrtivevenyes lev6lben, e-mailben vagyl telefax fitjrin kell
megkiildeni, amely akkor tekintheto szabiilyszeninek , ha azt a kapcsolamrt6 szemdlyek
r6sz6re k6zbesitettdk. Az 6rtesit6s akkor v6lik hat6lyoss6, amikor azt a cimzett igazoltan

iiwette.

i

15.4. Aze-mail vagy telefax ritjrin tdrteno k6zbesitds eset6n a nyilatkozat r'[gy 6rtesites akkor
vrilik joghatalyoss6, amikor a cimzell azt igazohan kdzhez vette: arr6l automatikus vagy
kifejezett visszaigazol6s drkezett.
15.5. Siirgos esetben sz6beli kapcsolanartiisi mod is megengedett. ameru:t iben az ertesit6s I
keriil. Ennek
munkanapon beliil a 15.3. pontban meghatiirozott m6don is megkiil
hirinyrlban a nyilatkozat a hatdrido elteltdt kdvet6en hatrill'talannA v6lik.

tertivev6nyes ajdnlott postai kiildem6nyt a k6zbesitds
15.6.
k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az alve1elt megtagadta. Ha a
eredm6nflelen, mert a cimzett az iratot nem vette 6t (M a feladohoz
az ellenkez6 bizonyitris6ig a postai
6rkezett vissza), az iratot
megkis6rl6s6nek napj6t kdveto 6t6dik munkanapon kell kdzbesitettnek

A

6s6nek napjrin
az6rt volt
kereste jelz6ssel
masodik

-

-

Ferek megrillapodnak, hogy a f'ent megleldlt kapc.{lanart6k. a vev6
nev6ben utasit6sra jogosultak 6s a tetjesit6sigazol6 szan6ly6ben vag! adataiban t6rt6nt
villtoziisr6l a mrisik felet halad6ktalanul 6rtesitik. A kapcsolattart6k. a Vevo nev6ben
utasitAsra jogosultak es a teljesit6sigazol6 szem6ly6nek vagy adatainak val!ozisa nem minostil
15.7.

A

szerzod<i

modositasanak.

aa szerzodes
szerz<idds m6dositiisiinak.

I

15.8. A szerzod<i Felek megiillapodnak abban. hogy kizrir6lag a jelen szetzod6s 15.3. - 15.7.
pontjaiban meghatiirozottak szerint megett szerzciddsi nyilatkozatdkhoz fliz<idhetnek
joghat6sok.

16. Titoktart6s

A

Felek a jelen szerz6d6sset. illetve az annak sor6.n teljesitett szolg6ltat;issal
16.1.
kapcsolatosan k6lcs<iniisen kijelentik, hogy a teljesites sordn tudom6suka jutott minden
iniormrici6t ds adatot bizalmasan kezelnek 6s meg<iriznek, ezeket a m6sik [6] eltizetes, irdsbeli
hozzi\iruthsa hiriLnydban nem hozz6k nyilvanossigra vagy illet6ktelen harmadik szem6ly

tudomiisiira. Elad6 a birtokdba kertilt informiici6kat kizir6lag a jplen szerz6d6sben
meghatiirozott feladatok teljesit6se 6rdek6ben haszndlhatja fel. Elado kij{lenti, hogy a jelen
szerz6d6s szerinti titoktaflasi kdtelezetts6get alkalmazottaival. valamint a teljesitdsbe bevont
kdzremii{<ddokkel is betartatja azzal. hogy e rendelkez6sek beta(dsedrl lds betartatasd6rt is
felel<iss6g terheti.

16.2. A szerzodo Felek rdgzitik. hogy a titoktartAsi rendelkez6sek megszeg6se esetdn a Vev<i
jogosult ajelen szerzriddst6l azonnali hatdllyal eldllni. illewe aa felmondani.
16.3. Elad6 v6llalja, hogy az informdci6s <inrendelkezesi jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l
sz6l6 2011. 6vi CXII. torv€ny 27. $ (3)-(3a) bekezd6seire figyelemmel iizleti titok cimen nem
tagadja meg a t6j6koztat6st a jelen szerz<idds ldnyeges tartalmrir6l. Elad6 a jelen szerz6d6s
allirlsiryal tudomdsul veszi, hogy nem min<isiil iizleti titoknak az az adat, amelynek
megismer6s6t, vagy nyilviinosse$a hozataliit t6rv6ny kdzdrdekb6l elrendelli.

17. ZA16 rendelkez6sek
szerztidds teljesitds6be alvrillalkoz6kat csak a Kbt. I 8. g-6ban foglalt
feltdtelekkel ds kizdr6lag a Vevo el6zetes irdsbeli enged6lydvel vo hat be. Elad6 az
alvdllalkoz6k teljesites6drt rigy felel, mintha a tevekenys6get maga v€geA volna el.
17.1. Elad6

a

17.2. Elad6 k6telezi magiit ana, hogy szerz6des teljesit6se soriin nev6b n 6s alvdllalkoz6ja
nev6ben sem jrir el a Vev6vel munkav6gz6sre ir6n1ul6 jogviszonyban ill6 szem6ly, vagy
annak a Ptk. 8:l $ (1) bekezd6s 1. pontja szerinti krizeli hozzifiartozl.

vzati Ellen6rz6si
7.3. Elado a 3551201I . (XII.30.) Korm. rendelet alapjrin elismen a
Hivatal jogosultsiigdt a szerz<iddssel ds a teljesitessel kapcsolatos kik 6sek ellenorz6s6re
mind sajiit maga, mind alviillalkoz6i vonatkoziisiiban.
I

trirv6ny 5. $ (5)
7.4. Elad6 elismeri. hogy az Allami Sz,lmrev6sz6k a 201 1 . dvi
beszerz6seket
bekezddse alapjtin vizsgdlhatla az llamhizlartds alrendszereibcil finanszi
a Vevondl
6s az allamhaztart6s alrendszereinek vagyoniit drint6
term6szetes
eljiir6
vagy
kdpvisel
(vagyonkezel6ndl), a Vevti (vagyonkezelo) nevdben
ir.iietpet 6s jogi szemelyndl. valamint azokndl a szerzodo felekn6l. akik. illetve amelyek a
szerr6i6s tel.leiiGs66rt felel6sek. tovribb6 a szerz6dds tetjesit6s6ben kcizreiniikddti valamennyi
gazdrilkod6 szervezetn6l.
I

17.5. Jelen szerz6d6sben nem szabilyozott kerd6sekben a Felek jog iszonyira iranyad6
jogszab6lyok, igy ktlcindsen, de nem kiz6r6lagosan a kiizleszerz6sel I sz6l6 2011. 6vi
6l lamhrlztartrisr6l
CVIII. t<irv6ny. a Polgriri Tdrv6nykdnyvrol szol6 2013.6vi V. tiirvdny.
sz6l6 201 1. 6vi CXCV. tdrv6ny, valamint a v6grehajt6sii'ra kiadott 368/20 l. (XII. 31.) Korm.
rendelet rendelk eztsei az irdnyad6k.

t7.6. A Felek a szerzrid6ssel kapcsolatos esetleges vitas iigyeiket torekednek tiirgyaliisos titon
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredm6nyre. akkor a jogvita peres riton tdrt6n6
eld<int6sere a Polgriri Perrendtart6sr6l sz6l6 1952. 6vi III. tdrveny szerinti bir6sig
illet6kess6g6t ismerik el.
17.7. A Honvedelmi Minisztdrium 6s a Magyar Honv6dsdg aLirendehjeinil bektivetkez<i
toviibbd az alban szereplo egyeb
szervezeti vriltozisok miatt a jelen szerzod6s alanyai
jogosultak
a szerzod6s szerlint eljdmi.
szervezetek -jogut6d szervezetei kdtelesek ds

-

5l

17.8. A jelen szerz<id6s elv6laszthatatlan mell6klet6t k6pezi:
1. sziimu mell6klet - Miiszaki leinis ( oldal)
2. szhmi mell6klet - Term6kkodifikdci6s zdrad6k (2 oldal)
3. sziimri melleklet - Felajdnlis HM VGH KMBBI iitv6telre
4. szrirnri melleklet - Megfelel6s6gi Igazokis ( I oldal)
5. szrimri mell6klet - Atlithatos6gi nyilatkozat (2 oldal)

(l

oldal)

17.9. A jelen szerz5d6s egyiitt 6(elmezend6 a szerzriddskdt6st megalapoz6 k6zbeszerz6si
eljrir6s irataival (igy kiikindsen: aj6nlati felhivris 6s az egydb k<izbeszerzesi dokumentumok,
az eljfurls sorrin feltett k6rd6sek 6s azokra adott v6laszok, Elad6 ajrinlata) m6g akkor is, ha
ezen iratok nem keriilnek a szerztiddshez csatoldsra.

.

17.10. Jelen szerzod6s . . sz6mozott oldalt tartalmaz, 6s 6 (hat)
megegyezo p6ldanyban k6sziilt. melyb6l 5 (dQ pdldriny Vev6t, I (egy)
meg.

l

17.I
A jelen szerzrid6st a Felek elolvasris 6s drtelmez6s utdn, mint
megegyez<it irjak aLi. A szerz6d6sben szerepl6 felt6teleket Vev6 ds
A szerz6d6st a felek akiinisukkal irv6nvesitik. Jelen szerz6dds mi
napjri,n l6p hatrilyba.

sz6 szerint
Elad6t illeti

mindenben
ismeri 6s elfogadja.
f6l riltali al6irrisa

Budapest,2016.

Budapest,20l6.

;;:i;;r." s,."";.
foigazgato

Honv6delmi Miniszt6rium Beszerz6si
Hivatal
Vev6

A szerz6d6sbtil ered6. K6ltsdgviselore harul6 kdtelezens6geket vrillalom.
Budapest,20l6.

Nary Attila Pzredes
parancsnoK

Maryar Hoiv6ds6g
Anyagell{t6 Rrktirbrizis
Kdlts6gviselci
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8.

sz. melldkler

Az egrs6ges eur6pai kiizbeszerz6si dokumentum formanyomt{tv6nya

I. r6sz: A kiizbeszerz6si eljdrdsra 6s az aj{nlatk6r6 szervre vagr a kpzszotgiltat6
ajinlatk616re vonatkoz6 informdci6k

A KoZBESZERZTSI ELJARASRA VONATKOZ6

II. RESZ: A GAZDASAGI SZEREPLoRE VONATKOZ6
A: A GAZDASACT SZTRTPIoRB VON.CTXOZo INFO
Vdlasz:

Azonosilris:
N6v:
Uni6s ad6szrim (HEA-azonosit6 sziim), adott esetben:

Ha nincs uni6s ad6sziim (HEA-azonosit6 sz6m), kerjiik
egy6b nernzeti azonosit6 sz6m feltiinteteset, adott esetben,
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tl
tl
tl

CI6K
CI6K

ha sziiks6ges.
Postai cim:

t

...1

Kapcsolattart6 szem6ly vagy szem6lyekl:

t.

....1

Telefon:

t...

.l

E-mail cim:

t...

l

Internetcim (adott

e s e t be

t.....1

n):

Vdlasz:

iltaldnos informdci|:
A gazdasrigi

Csak ha

;.p16

szerepl<i

a

mikro-, kis- vagy k6z6pvrltlalkoz6sE?

[] Igen [] Nem

kiizbeszerz6s fenntartotte:.A gazdas6gi [] Igen [] N erh

tdd"tt -ith.b', .r*rrilis vrillalkozis! vagy v6dett

munkahely{eremt6si programok keret6ben fogja teljesiteni

s

Ha igen, mi a

szerzoddst?
hdtrdnyos

fogyatdkossrlggal 6l<i vagy

t.. l

helyzetii munkavrillal6k sziaaldkos ariny a?

sziiks6ges, k6{iik, adja meg, hogy az 6rintett
munkaviillal6k a fogyat6koss6ggal 6l<i vagy hiitriinyos

Ha

helyzetii munkaviillal6k mely kateg6ririjriba

vagy t....1

kateg6ririiba tartoznak.

I N". alkalmazhat6

Adott esetben, a gazdaslgi szerepl6 szerepel-e az elismert [] Igen [] Net t]
(minositett) gazdas6gi szerepl6k hivatalos jegyz6kdben.
vagy rendelkezik-e azzzl egyen6rt6kii igazolissal (pl.
nemzeti (elo)min6sit6si rendszer keret6ben)?

IIa igen:

K6riiik vilaszolia mes e szakasz tovibbi r6szeil e r6sz
B. szakaszit 6s amennviben relevins. e r6sz C.
szakasziL adott esetben tiiltse ki az V. r6szt valamint
mindenk6ppen tiiltse ki 6s iria al6 a VI. r6szt.
a/ K6rjiik, adott esetben adja meg a jegTz'tk vagy az
igazotiis nev6t 6s a vonatkoz6 nyilvdntart6si vagy igazol6si

a)1....)

b/ (intemetcim. a kibocsrito hatosrig
b) Ha a felv6telr<il sz6l6 igazokis vagy tanrisitviiny vagy testiile!. a dokumentiici6 pontos
hivatkoziisi tdatai):
elektronikusan el6rhet5. k6rjiik' tiintesse fel:
szdmot:

K6rjiik, tiintesse fel a referenciikat, amelyeken a felv6tel t.....tt.....1t
vagy a tanrisitiis alapul. 6s adon esetben a hivatalos c)[......1

c,)

jegyzdkben el6rt min<isit6stu:

d/ A felvetel vagy a tanfsitds az dsszes eloin kivrilaszrrisi
szempontra kiterjed?

d/ U lgen [] Nem

Ha nem:

kiviil k6riiik. how .KIZ,4ldIlG akkor tiiltse ki a
hi6nvz6 inform6ci6t a lv. r6sz A.. 8.. C. vasv D.
Ezen

szakaszriban az esett6l Itss6en.
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lt. l

ha a

vonatkoai hirdetminy

vag

kiiz.beszerzdsi

dokumentumok ezt eldirjdk:
e) A gazdasagi szerepl6 tud-e igazolist adni a e/ [] Igen [] Nem
trirsadalombiaosit6si jriLrul6kok 6s ad6k megfizet6sdr<il,
vagy meg tudja-e adni azt az inform ci6t, amely lehet<ivd
teszi az ajiinlatk6r<i szerv vagy a krizszolgriltat6 ajrinlatk6r6
szitmAra, hogy ktizvetlentil beszerezze azt brlrmely
tagorszig dijmentesen hozzAfdrheto nemzeti ( int ern e r ci m. u)k i bocsd td hat6s ag
adatbrizis6b6l?
yagt testiilet. y' dokumentdci6 pontos
Ha o vonalkoz6 informdci6 elektonikusan elirhet4, kirjilk,
hivatkozasi ad$tai):
adja meg a kovetkezd informdcidkat;

t---)t--lt1.lt. .l

Rdszvdtel

A

Vdlasz:

lormdja:

gazdas6gi szereplti miisokkal egytitt vesz

r6sa

a

[] Igen [] Nem

ktizbeszerz6si eljrir6sban?E

F
EI

Ha igen:
gazdasrigi szerepl5 csoportban a)t I
betdltdtt szerepdt (vezet6, specifi kus feladatokdrt felelos.

a/ Kerjiik,
...

adja meg

a

):

b/ Kd4iik. adja meg, mely

gazdasiigi szereplok

a

b): I

l

k6zbeszerz6si eljdrrisban egyiitt rdszt vevti csoport tagiai:

c/ Adott esetben a r6sa vev6 csopon neve:

c): I

Riszek

Vdlasz:

Adott esetben annak a r6sznek (azoknak a r6szeknek) a
feltUntet6se, amelyekre a gazdasrigi szerepl6 pilyiuni

tl

kiv6n:

B: A GAZDASAGI SZEREPLo KtPVISEL6IRE VONATKOZO

RMACI6K

Kdpviselet, ha van:

Vdlasz:

Teljes n6v;
a szi.ilet6si id<i 6s hely. ha sztiks6ges:

t
t

Beosztris/milyen minosdgben j rir el:

t......1

Postai cim:

t

Telefon:

t.... .l

E-mail cim:

t....1
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l;

l
...1

Amennfben sziiks6ges, rbszletezze a k6pviseletre vonatkoz6 inforn*ici6kat (u1t......1
kepviselet formdja, k6re, c6lja stb.):

C: MAS szERvEzETEK KAPACITASAINAK IGfNYBEVfTELfRE
VONATKOZO INFORMACIOK

D: Informici6k azokrfil az alvillalkoz6kr6l' akiknek kapacitisait

a

nem veszi ig6nvbe

III.

KIZARASI OKOK
A: BiJNTETOELJARASBAN HOZOTT iTBIPTBXTNL KAPCSOLATOS OKOK
TTESZ:

ffi[.E;ffi--'-"f$Effi.Hffiffi
Ax irdnyelv 57. cikke (1) bekezdisdben loglalt Vdlasz:

okokat vigrehajtd nemzeti

rendelkezisek

sserinli biinletdeljdrdsban hozott ililetekkel
kapcsolatos okok:

Joger6sen elit6lt6k-e a gazdasdgi szerepldt [] Igen [] Nem
vagy a gazdasrigi szerepl<i igazgat6, vezetb
vagy feliigyel6 testtilet6nek tagjrit. illetve az e
testiiletek k6pviselet6re, az azokban val6
d6nteshozatalra vagy azok kontrolljiira rag) testiilet, a
vonatkoz6 jogkiirrel rendelkez<i tagjdt a fent adatai):
felsorolt okok valamelyik66rt olyan iteletben,
amelyet nem t6bb, mint 6t 6r,vel ezel6tt hoaak,
vagy amelyben a kdzvetleniil meghatiirozott
kizri,rris idotartama toviibbra is alkalmazand6?

Amennfben igen, ke{iik,x adja meg

pontos hi'atkozdsi

a

a) Ditum:[ ], pont(ok): I

krivetkezo informrici6kat:

ok(ok):[ ]

Elit61,€s ddtuma, adja meg, hogy az l-5.
pontok kdziil melyik 6rintett, valamint az it|let
b) 1... . ..)
ok6t (okait),
c) A kizirdsi idriszak hossza
b) Hatarozza meg az elitilt szern6ly6t [ ];
pont(ok) [ ]

a)

c)

Amennyiben

az it6let

kiizvetleniil

meg6llapitja:

Ha a

[....

]

ds az

drintett

vonatko2fi inlrlmdcio clekrronikusan

eldrherd.

kiriiik. adjd meg a

kdverkezd

informaciokar : {i nterne tclm, a ki bocsa to hat6sag
rap5) testiilet, a dokumenlacio pontos hiratkozdsi

aditoil: J...

.1t.. .)t

.ilt . ..)'

it6letek eset6n hozott-e a gazdasrigi szerepl6 [] Igen [] Nem
olyan int6zkeddseket, amelyek a relevii,ns

kiz

risi

okok ellenere

igazolj6k

megbizhat6s6gdtx (6ntiszt6zris)?

Amennyiben igen, k6rjiik, ismertesse ezeket az

t

.....1

int6zked6seketx:

B: ADOFIZETfsT vacv A TARSADALoMBlzrosiTAsr rAnulfx FIZETEsERE
VONATKOZO KOTELEZETTSEG MEGSZEGf SEVEL KAPCSOLATOS OKOK
Add vap tdrsadalombiztosittisi itiruli k Jizetise :

a

Vdlasz:

gazdas6gi szereplti dsszes [] Igen [] Nem
ad6k
6s t6rsadalombiztosit6si
kiitelezetts6g6t az
j6rul6kok meglizet6se tekintet6ben, mind a
sz6khelye szerinti orsz6gban, mind pedig az

Teljesitette-e

ajrinlatk6r6 szerv vagy a ktizszolg6ltat6 ajdnlatkdr<i
tag5llam6ban, ha ez elter a sz6khely szerinti
orszrigt6l?
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Tirs adalombiztositdsi
Ha nem, akkor kdrji.ik. adja meg a k<ivetkez6
inform6ci6kat:
a7 Erintett orsziig vagy tag6llam
b) Mi az 6rintett 6sszeg?
c) A k6telezettsegszeg6s meg6llapitasAriak m6dja:
I ) Bir6s6gi vagy koztgazgatdsi hatirozat:
- Eza hatiiLrozat jogeros 6s v6grehajthat6?

-

a) 1.. ...)

a) [......1

)

b)t......1

b)l
cf

[] lgen []

Nem

K6rjiik, adja meg az it61et vagy a hatirozat

diitumdt.

-

itelet eset6n, amennyiben err6l kdzvetlen[l

rendelkezik,

a

kizirdsi id<itartam hossza:

c2) I

2) Ery6b m6d? K6{iik, r€szletezze:

d)

a

gazdasiryi szerepl6
k6telezetts6geit oly m6don, hogy az eseddkes
Teljesitette-e

ad6kat, tiirsadalombiztosit6si jri,rul6kokat

6s

c2)[

az d)

l..l

d/ [] lgen [] Nem
Ha i!en, k6rjiik, r6szletezze:

)

[] lgen []

esetleges kamatokat 6s birs6gokat megfizette, vagy Nem
Ha igen,
ezek megfizet6s6re k6telezetts6get vdllalt?

t....ll

k6{iik,
rbszletezze'.

t

..

1

Ha az ad6k ragl tdrsadalombiztositdsi jarul1kok (internetcim,

befizetisire vonatkozo

elektronikusan eldrhet6. kerjiik.

dokamentdcii

adja meg

kavet kezd informdci6kor :

a kibocldt6 hat6sag vagt
pontos hivatkozdsi
a
dokumentfoi6
testiilet,

a adatai):

x

t lt..tt l
VAGY
KOKz!

C: FIZET6SKf PTELENSEGGEL, OSSZEF6RHETETLENSI
SZAKMAI KOTELESSEGSZEGT,SSEL KAPCSOLATOS

,*frWstrt

f
Esetleges lizetdskdptelensdg, iisszefirhetetlensdg vagt
sza k m

ai kiite le ssi gsze gd s

A

gazdasrigi szerepl<i tudom6sa szerint megszegte-e
kiitelezetts6geit a kiirnyezetv6delmi, a szoci6lis 6s a
munkajog ter6n4?

Ha igen,
szerepl<i

amelyek e

hozott-e

olyan

a

gazdasdgi
int6zked6seket.

kizrirrisi okok ellen6re

igazoljrlk

megbizhat6sdg6t

(6ntiszt6z6s)?

[] Igen [] Nem

Amennyiben igen,

k6{tik,

ismertesse ezeket az intdzkedeseket:
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1......1

[] Igen [] Nem

A gazdavigi szerepl6 a kdvetkezo helyzetek biirmelyikdben
van-e:

a/ Cs6deljir{s, vagy
b/ Fizet6sk6ptelens6gi elj6ris vagy felsziimol6si elj6rds
alatt rill, vagy
c) Hitelez6kkel cs6deryezs6get kdtiitt, vagy
d) A nemzeli t6rv6nyek 6s rendeletek szerinti hasonl6
eljiiriis kdvetkezt6ben brirmely hasonl6 helyzetben van4,
vagy
e) Y agyorritt felszrirnol6 vagy bir6s6g kezeli, vagy
izleti tev6kenys6g6t felfiiggesztette?
Ha igen:

f

-

Kerjtik, r|szletezze:

K6rjtk, ismertesse az okokat, amelyek miatt m6gis
k6pes lesz az alkalmazand6 nernzeti szab6lyokat es
iizletfolytonoss6gi int6zked6seket figyelernbe

v6ve

szerzod6s telj esit6sere4.

a

(inlernetcim,

Ho a vonatkozd informdci6 elektonikuson el6rhel6. kirjiik. vag) testi;let,
adja meg a kdvetkezd informitciikat:
hit'atkozdsi

t

..tt

Elkdvetett-e a gazdasrigi szereplti stlyos szakmai
ktiteless6gszeg6stP?

[] Igen []

Ha igen, kdrjiik, r6szletezze:

t......1

kibocsdt6 hat6sag
dolumentici1 pontos
adatail:

.lt. ....t

Ha igen, tett
6ntisztriz6 i

a gazdrc gl szereplo
[] Igen []

Nem
k6rJtik,
igen,
ismertesse ezbket az int6zked6seket:

t

Kiitiitt-e a gazdas{gi szerepl6 a verseny torziths
megillapodist mris gazdasiigi szereplokke[?
Ha igen. k6rjiik, r6szletezze:

t

..1

c6lz6 [] Igen [] Nem

tl
Ha igen, tettfe a gazdasrigi
ontisztino inidzked6seket?
Nem

Amennyiben igen,

szerepl<i

[]

Igen []

k64iik,

ismertesse ezeket az int6zked6seket:
...1

t

a

gi

gazdas
szerepltinek b6rmilyen [] Igen [] Nem
6sszef6rhetetlens6grdll a k6zbeszerz6si eljiriisban va16
rdszv6tel6b<il fakad6an?
t...1

Van-e tudomdsa
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Ha igen, kerjiik, reszletezze:

Nyrijtott-e a gazdasdgi szerepl6 vary valamely hozza [] Igen [] Nem
kapcsol6d6 v6llalkozris tanicsad{st az alinlalktro szervnek
vagy a kdzszolgriltat6 ajdnlatk6ninek, vagy r6szt vett-e m6s
m6don a kdzbeszerzflsi eljir s el6k6szit6s6ben?

t...1

Ha igen, k6rjiik, r€szletezze:

Tapasztalta-e a gazdas|gi szerepl6 valamely koriibbi [] Igen [] Nem
kdzbeszerz6si szerz<idds vagy egy ajdnlatk6r6 szervvel
k6t6tt kordbbi szerz<id6s vagy kordbbi koncesszi6s
szerzrid6s lejirat el6tti megsziintet6s6t vagy az emlitetl
korribbi szerz6d6shez kapcsol6d6 kdrt6ritdsi kdvetel6st vagl'
egy6b hasonl6 szankci6kat?

t...1

Ha igen, k6rjiik, r6szletezze:

Ha igen, tet$e a gazdasdgi szereplti
<intisztriz6 ini6zkedeseket? [] Igen []
Nem

kerjiik,
igen,
ismertesse e)eket az int6zked6seket:

r'l
t......1

[] Igen [] Ne!

Meger6siti-e a gazdas6gi szerepl6 a kdvetkez6ket?

a) A kizitrisi okok fenn nem rillds6nak, illefve a kiviilaszttisi

kritdriumok teljesiil6s6nek ellenorz6s6hez sziiksdges
inform6ci6k szolgiltatrisa sorin nem tett hamis
nyilatkozatot,
b/ Nern tartott vissza ilyen informiici6t,

c) Kdsedelem ndlki)l be tudta nyrijtani az ajiinlatkdrri szerv
vagy a kdzszolgdltat6 ajrinlatk6r6 riltal megkivrlrt kiegdszito
iratokat. 6s

d) Nem kis6relte meg jogtalanul befolydsolni az ajrinlatk6r<i
szerv vagy a krizszolgiiltat6 ajrinlatk6r6 ddntdshozatali
folyamatiit, vagy olyan bizalmas inform6ci6kat
megszerezni. amelyek jogtalan el6nydket biztositaniinak
szitmira a ktizbeszerz6si eljrirAsban, vagy gondatlansdgb6l
olyan f6lrevezet<i inform6ci6kat szolgiiltatni' amelyek
erdemben befolydsolhatjrik a kizdrirr.a, a kiviilaszt6sra vagy
az odait6l6sre vonatkoz6 d<int6seket.

Vdlasz:

Tisztdn nemzeti kizdrdsi okok

Vonatkoznak-e a gazdasiigi szerepltire azok a tisztin [] Igen [] Nem
vonatkoz6
nemzeti kizir6si okok, amelyeket
ktizbeszerz6si dokumentumok
hirdetmeny vagy

a

a
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(internelcim,

a

kibocsatd hatdsdg ragt
dokumentdcii pontos
Ha a vonatkaz6 hirdetminyben vagt a kiizbeszendsi
dokumentumokban megkivdnt dokumentdcii hivatkozdsi adatai):
elektronihs formdban rendelkezisre dll, kdrjiik, adja
meg o kivetkzd informdcidkat;
meghat6roznak?

testiilet, a

t tt tt

ltz

Amennyiben a tisztin nemzeti kizirisi okok [] Igen [] Nem
fennillnak, tett-e a gazdasrlgi szerepl6 dntis^in6
intezked6seket?

Amennyiben igen, k6{iik, ismertesse ezeket

az

t......I

int6zked6seket:

IV. RESZ: KIVALASZTASI SZEMPONTOK
A kivdlaszttisi szempontokal illelfien (a sx,akasx, vagt e rdsz A-D
szerepl kijelenti a kdvetkezdkel:
A: AZ dSSZES KIVALASZTASI SZEMPONT AI.T,qJ-ANOS

M inde n

, a gaTdasdgi

el irt kivtilaszltisi sxempont le lj es[lise
[] Igen [] Nem

Megfelel az eloirt kiv:ilasarisi szempontoknak:

A: ALKALMASSAG SZAKMAI TEV6KENYSf G

A

lkalmassdg szakmai tevi ke nysig vigzisdre

1) Be van jeryezve a leteleped6s helye szerinti
tag6llamrinak vonatkoz6 szakmai vag
c69nyilv6ntartisiba$:
Ha a vonotkoz6 informdci6 elektronikuson
kdrjiik. adja meg a kdvetkezd informdcidkor;
2) Szolgdltat:[snyf jtdsra

irinyuki

t...1

(internetcim, a kibocsdt6 hat6sdg vag,,
testiilet, a dokuntlntdci6 pontos
eldrhetd.
... .l
hiyarkozdsi adardi) t...

lt

lt

szerz6d6sekn6l:

A gazdasdgi szerepl6nek meghatiirozott enged6llyel kell- [] Igen [] Nem
e rendelkeznie vagy meghat6rozott szelrezet tagiinak
kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasdgi szereplo Ha igen, ke{iik, adja meg, hogy ez
leteleped6si helye szerinti orsz6gban M adott miben rill, 6s jelezze, hogy a gazdas6gi
szereplo rendelkezik-e ezzel: [ ...] []
szol gilltatiist nyijthassa?
Ha a vonatkozd informdciti eleklronikusan eldrhet6. lgen [] Nem
(internetcim, a kibocsdt6 hatisdg vagv
kdrjiik. adja meg a kdvetkezd informdci6kor;
tesl let, a dokunrentdci' pontos
hi'tatkozdsi adatai) t... ...1 t... . I t
l

6t

B: GAZDASAGI ES PINZIJCYI HELYZET

Gaxdasdgi is pdnziigti helyzet

t ..1

la) A

€v:

t

gazdasrigi szereplti (..6ltald,nos") 6ves
"'1
6rbev6tele a vonatkoz6 hirdetmenyben vagy a d,rbev6tel:[......][... ]pdnznem
kdzbeszerz6si dokumentumokban el6irt szamir dv: [......] arbevdtel:[......][...]pdnznem
p6nziigyi 6vben a k6vetkezo:

6v: [.. . ... ] rirbevdtel][......1[...]p6nznem

Vasv

lb) A gazdxlgi

szerepl6 itlagos 6ves 6rbev6tele a
vonatkoz6 hirdetm6nyben vary a kiizbeszerz6si

dokumentumokban

el6irt szimf 6vben

e

(6vek

szitma,

rirbev6tel):

'atlagos
t... ..1.t..... .1t...1pefr2nem
(internelcim, a kilocsatd hatdsag vagt
.

kdvetkez6s Q:
test let, a dokument$cii pontos hiratkozasi
Ha a vonotkozd informdcii eleklronikusan elirhet4, adatai)
kerjilk. adja meg a kdvetkezd informdci6kot;

[......][ !f I

2a) A gazdasigi szereplo dves (,.specifikus")

6v:

t.l

t"'l

irbev6tele a szerz6d6s iltal 6rintett Izleti teriiletre rirbevdtel:[......][... foenznem
vonatkoz6an, a vonatkoz6 hirdetm6nyben vagy a ev: [... . .. ] Arbevdrelj[......][...]p6nznem
kdzbeszerzesi dokumentumokban meghatrirozott
6v: [.. ... ] arbev6tell[......][...]p6nznem
m6don az el6irt penziigyi 6vek tekintet6ben a
kdvetkez<i:

vary
2b)

A

gazdasAgi szerepl6 6tlagos 6ves 6rbev6tele a

teriileten 6s a vonatkoz6 hirdetm6nyben vagr a (6vek szdma, iitlagos
k6zbeszerz6si dokumentumokban el6irt szimI 1......1,t ...1t...1P&rznem
6vben a kdvetkez6s:
(internetcim, a ki$ocsdto hat6sdg vagy
Ha a vonotkozd informdcii elehronikusan elirhet1. testi;let, a dokumenfuci6 pontos hiratkozdsi
kerjiik, adja meg o kattetkezd informdcidkat:

3)

adotai): [... ...] [

. t]t l

az (6ltal nos vagy specifikus)
vonatkoz6
inform6ci6 nem ell
6rbev6telre
Amennyiben

rendelkez6sre a kdrt idoszak eg6sz6re vonatkoz6an.
k6qiiik, adja meg a gazdasiigi szereplo ldtrejdttdnek
dritum6t vagy aa az idtipontot, amikor megkezdte
iizleti tevekenys6g6t:

4) A vonatkoz6 hirdetm6nyben vagy a kdzbeszerz6si (az eloirt mutat6 dzonosit6sa - x 6s
dokumenrumokban meghatarozott p6nziiryi ardnya - 6s az ertek f:
mutat6k$ tekintet6ben a gazdas6gi szereplo kijelenti, t......1. t... .lr!
hogy az el6irt mutat6(k) t6nyleges drt6ke(i) a
(internetcim, a kibocsat6 hat6sag vagt
k6vetkezo(k):

f

Ha a'tonatkozd infornaci1 elehronikusan eldrhetd, testiilet, a dokumenbci6 pontos hivatkozdsi
kerjiik. adja meg a kawtkezd informdcidkar;

adatai).

[...

.]t ,lt

..1

5)

Szakmai felel6ss6gbiztosit{sdnak biztositdsi

dsszege a kdvetkezo:

t...

j,t......1t...lpenznem

(internetcim,

a

kibocsatd hat4sdg vaglt

Ha a vonolkozd informdcii eleklronikusan eldrheld, testiilet, a dokumentdci6 pontos hiyatkozdsi
adatai).

kdrjilk, odja meg o kivetkezd informdcidkot:
esetleges egi6b gazdasigi vary p6nziigri
kiivetelm6nyek tekintetdben, amelyeket a vonatkoz6

6) Az

hirdetm6nyben

vagy a

t

..

[......J[.. .]t.. . l

1

kdzbeszerz6si

dokumentumokban meghatiroztak, a gazdasigi
szereplo kijelenti a k<ivetkez6ket:
(internetcim, a kiboaat6 hatdsdg vagt
Ha a vonatkozd hirdetminyben vagt, a kizbeszerzisi
pontos hi'atkozdsi
dokumentumokban esetlegesen meghatdrozott test lel, a dokumenrrtci6
Yt . ..]
vonatkozo dokumentdci6 elektronikus formaban adarai): [...
rendelkezdsre dll. kerjilk. adja meg a kbvetkezd
informdci6ktt:

..lt

C: TECIINIKAI

fS SZAKMAI ALKALMASSAG

Vdlasz:

Technikai ds szakmai alkalmassdg

Evek szdmf (ea az id<iszakot
vonatkoz6 lhirdetm6ny vagy

a
a

folyamrinr a gazdasiigi szerepl<i a krizbeszerz{si dokumentumok
meghat{rozott tipusri munkikb6l a kdvetkez6ket v6gezte: hatirozzdk feg): t...1
Ha a legfontosabb munkik megfeleli elvdgzds,lre ds Munkrik: [. . . ...1

A referencia-idoszak

eredmdnvire t onalkozd dokumentdci6 elektronikus .formdban (internetciti,

rendelkezisre

dll. kirjiik. adia meg a

kibocsato hat6sag

kaw*ezd t'ag

dokumentdci6
adatai):

ponlos
..1t.....

informdciokat:

t.

:itffi
A referencia-id<iszak folyam6n{ a gazdasrigi szerepl<i a
meghatdrozott tipusokon beliil a kiivetkez6 f6bb
sz6llitdsokat v6gezte, vagr a kdvetkez6 f6bb
szolgiltatisokat nyrijtotta: A lista elk6szitesekor k6rjiik,
tiintesse fel az iisszegeket, a diitumokat 6s a ktiziileti vagy
magiinmegrendeltiket{

a

:

Evek szlmb (ezt az idtiszakot
vonatkoz6 hirdetmeny vagy

kdzbeszerz-dsi
hattuozzi* l".e)
Lerras

l

6sszegek

drltumok
megrendel6k

2) A gazdasagi szereplo a kdvetkezo szakembereket vap' t......1
miiszaki szerrezetekeig veheti ig6nybe, kiil6nds tekintettel

min6s6g-ellen6rz6sdrt

felelos szakembereke

a

vagy

szervezetekre:

Epit6si beruhriz6sra vonatkoz6 kcizbeszerz6si szerz<iddsek
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t.

...1

'

a
a

dokumentumok

t.

l

a gazdasagi szereplo a kdvetkez6 szakembereket
vagy miiszaki szervezeteket veheti igdnybe a munka
eset6ben

elvtgz|s6hez:

3) A gazdasdgi szerepl6 a min6s6g biztositisa 6rdek6ben a t......1
kdvetkez6 mfiszaki hitteret veszi ig6nybe, valamint
tanulminyi 6s kutat6si l6tesitm6nyei a kdvetkez<ik:

4) A gazdasdgi szerepl<i a kdvetkez<i ellitisilinc-irinfltisi t......I
6s ellenorzdsi rendszereket tudja alkalmazni a szerz6d6s
teljesit6se sor6n:

ffi

'r" ,'f-'fl, - -.L:T
rFiai;'.'qg"t:
litr'-'-l

,,t- L '--;.*--LL"z

gazdasigi szerepl6 lehet6vi teszi termel6si vary miiszaki tl Igen [] N$n
kapacitdsaira, 6s amennyiben sziiks6ges, a rendelkez6sere

A

6116 tanulminyi

6s kutat6si eszkiiziikre 6s

min6s6gellen6rz6si int6zked6seire vonatkoz6 vizsgilatokg
elv6gz6s6t.

6) A krivetkez6 iskolai v6gzetts6ggel 6s szakk6pzetts6ggel
rendelkeznek:

a) A

szolgAltat6 vagy maga

vonatkoz6 hirdetm6nyben

a

vrlllalkoz6, 6s/vag,

vagy a

...]

(a a) [...

kdzbeszerz6si

dokumentumokban foglalt kdvetelm6nyektol fiiggoen)
b) Arurak vezetoi szemdlyzete:

b)

t..... l

A

gazdasiqi szerepl<i a k6vetkez6 kiirnyezetv6delmi t......1
7)
int6zked6seket tudja alkalmazni a szerztid6s teljesit6se sorrin:
8) A gazdasdgi szerepl6 6ves itlagos statisztikai illominyi- Ev, 6ves 6tlAgos statisztikai
l6tsz6ma 6s vezetcii letszAma az utols6 hiirom 6vre rillomdnyiJdtszrirn:
vonatkoz6an a k<ivetkezo volt:
t....1,1...".1,

[......],[... ,.],
t.....

.

1 ,

t....

r.

I.

6v. vezet6i [6trri-,
t
1,t... I l,
rl,
t

I,t
l,r ll

t

kdvetkezo eszkiizdk, berendez6sek vagi m(szaki t...
felszerel6sek fograk a gazdas6gi szerepl6 rendelkez6sere
iil I ni a szerzodds teljesitisehez:

9) A

l0) A

gazdas:igi szereplti

a

szerz<idds k<ivetkez6 r6sz6re

(tzaz sz zal6kfira) nbzve kiv6n esetleg harmadik f6llel
szerz6d6st kiitni{:

..

.l

t.... l

::,1,ififi '' fuLiseid ''irrtzffi
[] Igen [] Nem
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A

gazdasAgi szerepl6 szrillitani fogja a leszillitand6
term6kekre vonatkoz6 mintikat, leirriLsokat vagy f6nykepeket,
amelyeket nem kell hiteless6gi tanrisitvrinynak kisernie;

Adott esetben a gazdasrigi szerepl6 tovrlbbri kijelenti, hogy [] Igen [] Nem
rendelkez6sre fogja bocsritani M el5irt hiteless6gi
igazol6sokat.

(internetciml a kibocsdt6 hatisig
Ha a vonatkozd informdci6 elektronikusan elirhet1, kirjilk, vagy test lel, a dokumentaci6
p ont o s hiv a ll<.o z d s i ad a t ai) :
ctdjo meg a kdvelkezd informdci1kat:
t......t t......1 t......1

[] Igen []N$m

a gazdasagi szerepl6 a
vagy a kdzbeszerz6si

Rendelkez6sre tudja-e bocsitani

vonatkoz6 hirdetm6nyben

dokumentumokban foglalt, a hatiiskdrrel rendelkez6k6nt
elismert hivatalos min6s6gellenrirz6 int6zetek vagy hivatalok
6ltal ki6llitott bizonyitvdnyokat, amelyek miiszaki leiriisoka
vagy szabviinyoka val6 egydrtelmii hivatkozilssal igazoljitk a
term6kek megfelekisd g6t?

Amennyiben nem, rigy k6{iik, adja meg ennek ok{t, 6s azt,
hogy milyen egy6b bizonlt6si eszk6z6k bocsdthat6k

a kibocsdt6 hatdsdg
a dokumentdci6

rendelkez6sre:

Ha q vonatkozd informdci6 elektronikusan eldrhet1, kirjilk,
adja meg o kdvetkezd informdci6kst:
D:

MIN6Sf,GBI ZTOSiTASI RENDSZEREK TS XoNT.TYTZN
VEZETfSI SZABVANYOK

Mindsdgbiztosittisi rendsze rek is kdrnyezetvidel mi vezetds i
szabvdnyok

Be tud-e nlujtani a gazdasilgi szerepl<i olyan, liiggetlen
testtilet 6ltal kiillitott igazolis! amely tantsitja, hogy a
gazdas6gi szerepl6 egyes meghatarozott min6s6gbiztositisi
szabvinyoknak megfelel, ide6rwe a fogyat6kossdggal 6lok
szirtlra biztositott hozzAf6r,Es&e vonatkoz6 szabvenyokat
is?

t......1 t. ....1

Amennyiben nem, rigy k6{iik, adja meg ennek ok6t,
valamint azt, hogy milyen egy6b bizonlt6si eszk<iztik (internetcim,
a kibocsdt6 hatdsdg
bocsiithat6k rendelkez6sre a min6sdgbiaosit6si rendszert
vagy test let, a dokumentdci6 pontos
illet6en:

Ha a vonatkazd informdcii elehronikusan elirhet . kirjtik.
adja meg a knve*ezd informdcidknt:
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hivatkozdsi

t. lt ll ]

adatai):

Be tud-e nytjtani a gazdasAgi szereplti olyan, fiiggetlen
testiilet 6lta1 kiallitott igazolist amely tanrisitja, hogy a
gazdasiryi szereplo az elfirt kiirnyezetv6delmi vezet6si
rendszereknek vary szabvinyoknak megfelel?
Amennyiben nem, rigy kerjiik, adja meg ennek okiit,
valamint azt, hogy milyen egyeb bizonltdsi eszkdzdk
bocsdthat6k rendelkez6sre a kiirnyezetv6delmi vezet6si
rendszereket vary szabvinyokat illet6en:
(internetcim, a kibocsdt6 hatisdg
Ho a vonatkozi i4formdci6 elehronikusan elirhetd. kirjilk, vagy testiilet, a dokumentdci6 ponlos

hivatkozasi

adja meg a kt;vetkezd informdcidkot:

V. r6sz: Az alkalmasnak min6sitett r6szv6telre jelentkez6k

adatai):

csdkkent6se

A gazdasigi szerepl6 kijelenti a k6vetkez6ket:
Vdlasz:

A szdmok csdkkentise

A gazdasrigi szereplo a k6vetkez<i m6don felel meg a t...1
rdszvdtelre jelentkezok szrimrinak cs<ikkent6sdre
alkalmazand6 objektiv 6s megkiil6nbtiztetesmentes
szernpontoknak vagy szabiilyoknak:
[] Igen [] Neme
Amennyiben bizonyos tanusitviinyok vagy egy6b
igazolisok sziiks6gesek, k6{iik, tiintesse fel
mindegyikre nezve, hogy a gazdas6$ szerepl<i
rendelkezik-e a megkivent dokumentumokkal:

Ha e tanisitvdnyok vagr, egt,lb igazoldsok valamell,ike
elektronikus for:mdban rendelkezdsre dlf , kiriilk, hogt

mindegtikre nizve

adja meg a

a klbocsat| hatLsdg vagrt
test let, a
bkumentdcii pontos
adaroil
hivotkozdsi
t .. .1 t . ...1 t ... ...111
(internetcim,

..

..

kdvetkezd

informdci6kat

VI. r6sz: Zir6 nyibtkozat
nllatkozat kdvetkezmenyeinek teljes tudatdban kijelenti(k), hogy a fenti
II-V. r6szben megadott informilci6k pontosak 6s helytrlll6ak.
Alulirott(ak) kijelenti(k), hogt a hivatkozoll tanusin'dnyokat ds egyib igazoldsokat kdrisre
Mpes(ek) lesz(nek) kisedelem nilk l rendelkezisre bocsdtani, kivdve amennyiben:
o) Az ajdnlatkird szervnek vagt a kazszolgitltatd ajdnlatkdrdnek lehetds$e tan arra, hogt
egt bdrmely tagtil!amban ldv6. ingtenesen hozzdfdrhet6 nemzeti oi1thdzisba beldpt'e
kbzvetleniil hozzdjusson a kiegiszitd iratokho/i, t'ogt
Alulirott(ak)

a hamis

b) Legkesdbb 2018. okt6ber |8-dn4 az ajanlatkird

szemezetnek vagv
ajdnlatMrdnek mdr birtofuibon ran az drintelt dokumentdcid.

a

kizszolgd at|

Alulirot(ak) hozzdjarul(nak) ahhoz, hogt [az I. rdsz A. szakaszdban megadott ajdnlalkird
szerv vog) kazszolgdltatd ajdnlotkdrSl hozzdfdrjen a jelen eg,,siges eurhpoi kbzbeszerzdsi
dokumentum [a megfeleli risz/szakasz/pont azonositdsa] alott a fa k6zbeszerz6si eljilrris
azonositesa: (nivid ismertet6s, hivatkoziis az Euripai Uni6 Hivatalos ltpjdban kdzzttett
hirdetm6nyre, hivatkoziisi szrim)l c6ljdra megadott inform6ci6kat igazol6 dokumentumokhoz.
Keltez6s, hely, 6s

-

ahol megkivrint vagy sziiks6ges

- allinis(ok):

r A a5. a 2010, CXXX. torv6ny 12. (2) bekezdise alapjih hat6lyit vesztette.
$
5
az ajanlatker6
A Bizons6g szervezeti egysdgei az elektronikus EsPD-szolgAltatdst dijmentesen
szervek, a kozszolgiiltat6 ajrinlatk€nik, a gazdasiigi szerepkik, az elektronikus szolgii ltatok] es mds drdekelt felek
rendelkez6sere.
r Aj6nlatk6r6 szervek r6szdre: vagy az eljrlnist megindit6 fethiv6sk6nt alkalmazott Eld+tes tdjdkoztat6. vagy
Szerz<iddsr<il sz6l6 hirdetmdny.
Kdzszofgdltat6 ajilnlatkir6k riszlre az eljiinist megindit6 felhivdskint alkalmazott ld6szakos el6zetes
t6jekoztat6, Szerztiddsr6l sz6lo hirdetmeny, vagy a Min6sitesi rendszer megletenil szolo hildetmdny
! A yonotkozti hirdetminy I. szakaszanok Ll pontjdbol dtmasoland6 informacio. Kdziil kdzbeszerzes eseten
kdrjuk feltiinremi minden rdszwevri beszerzo nevet.

I

5
a

Ldsd q vonqtkoz6 hirdetminy IL
Lotd o vonatk/:'zo hirdetmin+' IL

'!

fenUh ism€telje meg a kapcsolattarto szemelyeke vonatkoz6 informeci6t, ahiinyszor sziikseges.
L6sd a Bizonsag 2003. m6jus 6-i ajrinlds6t a miko-, kis es krizepv6llalkozilsok meghat5roz6s6r6l (HL L

I.I is IL l.3 pontjdt.
l.l pontjot.
124.,

2003.5.20.,36. o.). Ez az informiici6 csak statisaikai cdlbol sziiks6ges.
Milnovdllalkoz6s: olyzn v6llalkoz6s, amely lO-nil kevesebb fdt foglalkorat. es amelynek dves forgalma 6s/vagy
dves mdrlegfiidsszege nem haladja meg a 2 milli6 eur6t.
Kisvallatkoz6s: olyan v6llatkozds, amely 5o-nil kevesebb fiit foglalkoaat, es amelynek &es forgalma eslvagy
dves merlegftiosszege nem haladja meg a l0 milli6 eur6t;
Kdz6pvilllatkozris: olyan v6llalkoz6s, amely nem miko- es nem kisvdllalkoz6s. es amel1 250-nel kevesebb ftit
foglalkoztat,6s amelynek eves forgalma nem haladja meg az 50 milli6 eurot. ds,/ragX'dves [ndrleg{iitisszege nem
haladja meg a 43 millio eurot.
e Lesd a szerztidesrdl szolo hirdetmdny lll.l.5. pontjat.
D Azzz fo celia a fogyatekosseggal dlti vagy hdtninyos helyzetii szemelyek szociiilis ds szEkmai beilleszkedese.
x A hivatkozisok ds a min6sitis, ha van ilyen, a tanusitiison szerepelnek.
u Nevezetesen egy csoport, konzorcium. ktiziis v6llalkoz6s vagy hasonl6 rdszekdnt
! Pl. a minrisig-ellen6rzdsben riszt vev<i miiszaki szervezetek esetdben; IV. rdsz C. szakasz, 3. pont.
! A szervezett b0ndzes elleni ktizdelemrdl sz6lo,2008. okt6ber 24-i 2008/841,{B tafticsi kerethadrozat (HL L
300.. 2008.I L t 1.. 42. o.) 2. cikk6ben meghatirozottak szerint.
tr Az Eur6pai Kdztissegek tisztvisel6it es az Europai Uni6 tagiillamainak tisavisel6it drint6 korrupci6 elleni
kiizdelemr6l szol6 egyezmeny (HL C 195., 1997.6.25., l. o.) 3. cikkeben 6s a Tan6cq 2003. jtilius 22-i, a
magdnszektorban tapasztalhat6 korupci6 elleni kiizdelemrtil szdl6 2003/568/lB kerethatdrpzatdnak (HL L 192.,
2003.7.31..54. o.) 2. cikke (l) bekezdeseben meghatirozottak szerint. Ez a kizdr6si ok mag6ban foglalja az
aj6nlatkdr<i szerv (kitzszolgiiltato ajenlatker6) vagy a gazdasrigi szerepl6 nemzeti joldban meghat6rozon

komrpci6t is.
Az Eur6pai Kozossegek pdnziigyi irdekeinek vddelmdrril szol6 egyezminy L cikke drielmiben (HL C 316.,
1995.11.27.,48. o.)
r A terrorizmus elleni kiizdelemrol szolo, 2002. jtnius l3-i 2OO2/47 5llB taniicsi keret{atiirozat (HL L 164.,
2002.6.22.,3. o.) t. es 3. cikk€ben meghatdLrozonak szerint. Ez a kiziirasi ok magdba$ foglalja az emlitett
kerethaterozar 4. cikke szerinti. btncselekminlre val6 felbujtdst, biinsegdlla vagy kisdrl€teti
t a p6nziigyi rendszereknek a pdnzmosis. valamint terroriznus finansziroz6sa celjdra val6 felhaszn6liis6nak
megeltizdsdr6l szol6, 2005. okt6ber 26-i 2005/60/EK europai parlamenti ds tandcsi tfdnyelv (HL L 309..
2005.I 1.25., 15. o.) L cikkdben meghatarozottak szerint.
D Az emberkereskedelem megelozdsiriil, ds az ellene folltatott kUzdelemrril. az aldozatok vddelmdr<il,
valamint a 2002 629.1B randcsi kererhat6rozat felvdlrisdrol szolo. l0l l. 6prilis 5-i 20ll 16 EU europai
parlamenri 6s tan6csi iniuryetv (HL L IOL. 201 1.4.15.. L o.) 2. cikkeben meghat6rozottak slerint.
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fediitc

fe.juk

sziikseg szerint ismitelje.
sziikseg szerint ismdtelje.

K6riiik, sztikseg szerint ism6telje.
e2Ot+/ZqlEU ir6nyelv 57. cikke (6) bekezdes6t vegr€hajt6 nenzeti rendelkezesekkel 6sszhangban.
Az elkdveten biincselekmdny jellegdt figyelembe vdve (egyszeri. ismdtelt. szisaematikus) a magyardzatnak
ti.ikroanie kell e me$ett intdzkedesek megfeleliisdget.

x f6duk sztiksdg szerint ismdtelje.
b l-i,sd u 2Ol4t24lEU ininyeh'57. cikkenek (4) bekezd6s6t.
! E kiizbeszenis alkelmazdssban a nemzeti jogban, a vonatko:d hirdetmimben vag,' a kiizbeszet 6si
dokumentumoAban wg,a 2014/24/ElJ irdn-v-eh l8. cilike (2) bekexlisiben hiratkozoltqk szerint
D Ldsd q nemzelijogot, a vonotkoz6 hirdetminvt vagt a kizbeszerzdsi dokumentumokqt'
4 Ez1 * informdci6t nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-fl pontotban ldlsorolt esetek

valamelyikdben a gazdas6gi szerepkik kiziniset a nemzeti jog kdtelez6ve tene az eltdrds lehet6sege ndlkiil abban
az esetben, ha a gazdasdgi szereplo mindazondltal kdpes a szerz<idds teljesitesere'

!

Adon

"r"tbe,
meghotdrozdsait.

l,isi q ninzeti jog, o

vonatkozo hirdetmint yag,

o

k6:bes,er:dsi dokum('ntumok

\ A nemzeti jogbon, a yonatkoz6 hirdetmiryben yagt, o kiizbeszerzisi dokumentumokban jelzetlck s;erint.
! f64utq sziikseg szerinr ism6telje.
\ I iOt+tZqf;jU iranyelv XI. melldkleteben leirtak szerint egies tqgdllqmok ga:dos,igi szereplqinek eg'es
esetekben az adolt mellikletben meghatarozou eg_yib ki;r'etelmiryeknek is meg kell felelnitk.
! Csak amennyiben a vonatkoz6 hirdetmeny vagy a ktizbeszerzdsi dokumentumok lehet6vi teszik
I Csak amennyiben a vonatkoz6 hirdetmdny vagy a kozbeszerzdsi dokumentumok lehetove teszik.
'o Pl. zz eszk6zdk ds a forr{sok arinya
r Pl. az eszkoz6k 6s a forrisok arinya.
$ K64tik, trtksdg szerint ismetelje.
e Az ;jrinlatkdr6 izervek nem t6bb, mint or ever irhatnak el6, es etfogadhatnak tit dvn6l regebbi tapasztalatot
{ az alantatkerrt szervek nem tdbb, mint herom dvet irhatnak elti, 6s elfogadhama( h6rom evn6l regebbi
tapaszralitot.

!

pedig
Vagyis minden megrendelilt fel kell sorolni. es a list6nak tartalmaznia kell mind a [6zi.ileti. mind
mag6nmegrendel6ket az erintett szillitesok vagy szolgdltatil'sok tekintetdben'

!

a

miiszaki szervezeteke vonatkoz6an, akiket amelyeket nem <tzvetleniil a gazdas.igi
veszi. a.ll rdsz c'
szerepki viillalkozisa alkalmaz, 6m akiuamelyek kapacitiisdt a gazdasdgi szerepltl igdnybe
kell kitolteni
doklrrentumot
szakasz6ban meghatdrozottak szerin(. kii16n-kiil<in egys6ges eur6pai kiizbeszerzisi
Azon-szakemberekre

is

{ A vizsgiilaLt az aj6nlatkdro szerv vagy - amennyiben az ut6bbi ezt j6\ Ahag)ia sz6llit6/szofeltat6 szikhelye szerinti orsz6g egy erre illet6kes hivatalos szerve vegezheti cl.
! f.lnir.l.i a figyelmet, hogy amennyiben a gazdas6gi szereplo 0gy hat6rozott, hogy e szerz6dds

nev6ben

a

egy resz6re
a teljesitdsihez. akkor
alviillalkoz6i szerz6dist kdt. es az alv6lialkoz6 klpacitriiait igdnybe veszi annak a rdsznef
t<ilts6n
ke.ifif., nogy -ina"gyik ilyen alv6llalkoz6ra nez.,L kiiliin egysdges europai kozbeszerze.l dokumentumot
ki. l6sd a fenti Il. resz C. szakasz6t.
Ke4tik. egyettelmiien adja meg. melyik elemre vonatkozik a valasz'

d
&
'
$

Kerltik szliksdg szerint ismdtelje.

K"riiik t.i.ik..g szerint ismetelje
tt kibocsato hotostig wg
F.liiu., hogy a gazdasiigi szerepl6 megadta a szuksdges informici6t (inrerttetcim, qi,inlolkird
s:em t'o11' a
qmeltteszi
E
lehet6't
e.t
lestttlet, a dok-u'neitrici| pontos hirothoisi adatqi).
vonqtko:6
o
kell
csatolni
ehhe:
fuoz:alirisre
iarrroigattub aianlarkiri szdmdro Amennf iben s;iik,,iges'

"''jotihagl'ast.24 FU irdnyelv 5q. cik.k'e (5) bekezdese
e iot+

mdsodik albekezddsdnek nemzeti vedrehajtasat6l fuggoen'
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