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pAnvAzATr FELnivAs

A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest, Balaton u. 7-1I. szitm;

statisztikai szimjel 15701051-7522-312-01; t<irzsk<inyvi nyilvdntartrisi sz6m: 2551292), (a

toviibbiakban: Kiir6), a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zhrtkdrten Muk6d6

R6szv6nyt6rsas6g (sz6khely: 1133 Budapest, Pozsonyi ft 56.; Cg: 0l-10-045784; a

tovdbbiakban: MNV Zrt.) megbizilsibll az iilami vagyonr6l sz6l6 2007. 6vi CVL ttirv6ny (a

tovribbiakban: Vtv.) anemzeti vagyonr6l szol6 2011. 6vi CXCU. tdrvdny (Nvt.) 6s az iilani
vagyonnal valo gazditlkod6sr6l sz6I6 254/2007. (X.4.) Korm.rend. (a tov6bbiakban: Vhr.),
valamint az MNV Zrt. ertekesitdsi szabdlyzathr6l sz6l6 1812010. sz. Vig. utasiths alapjftn a
Vtv 34. $-5nak (2)bekezd6s a) pontja els6 fordulata szerinti

nyilvinos egrfordukis prf lyfzatot

hirdet a Honv6delmi Miniszt6rium vagyonkezel6s6ben l6v<i, 18 darab MiG-298 tipusrft-' 6

darab MiG-29U8 tipusli vadfszrepiildg6p (hajt6miivekkel eryiitt) 6s a hozzr[juk
rendszeresitett2l db RD-33 tipusri tartal6khajt6mii valamint 5 db L-392O tfpusri kik6pzd
repiil6g6p megvitsinlfustra. Az 6rt6kesit6si eljar6s sor6n az elj6r6si cselekmdnyeket
lebonyolit6k6nt a Honv6delmi Miniszt6rium Elektronikai, Logisztikai 6s Vagyonkezelo Zrt.
(a tov6bbiakban: HM EI zrt.) vegzi.

A pillyinaton term6szetes 6s jogi szem6ly, gazdftkod6 6s mhs szewezet - feltdve,
hogy sajrit nev6ben jogosult jogot szerczni 6s kdtelezetts6get v6llalni - vagy ezek polgriri jogi

tarsas6ga (a tov6bbiakban: konzorcium) szem6lyesen vagy k6pvisel6je ritjiln vehet r6szt.

A pillyizaton va16 r6szvdtel feltdtele a Pillyazati Kiirris 6s R6szletes Trij6koztat6
megvasarlasa.

APilIyazati Kiir6s 6s Rdszletes TSj6koztat6t a HM 8Izft.1101 Budapest, Salg6tarj6ni
tt 18. szim alatti objektumfban, ap\lyinat megjelendse napj6t6l, munkanapokon - hdtf6t6l-

csiitdrtrikig 9:00-16:00 6ra kozott, p6nteken 9:00-12:00 6ra kdzott - lehet 6wenm az
ajinlattlteli hatAidl lejhrtSnak napjfiig, el6zetes bejelent6st kdvet6en. A Pfulytuati Kiir6s 6s
R6szletes Tdj6koztat6 vetelfura nett6 150.000,- Ft (azaz szdtzilfrenezer forint) es 27 yo AFA,
cisszesen brutt6 190.500,- Ft (azaz szfizkllencvenezer-otsz(n forinQ. A Pftlyazati Kiirris 6s
Rdszletes Ti$lkorta+'o megf,rzetett vdtelitra a pillyazat eredm6nydre tekintet n6lktil, illetve a
piiyinat visszavon6sa eset6n semmilyen jogcimen nem kdvetelhet6 vissza.

A Pilyinati Kiirrlst 6s Rdszletes Thj5koztat6t a Pilyin6nak (tov6bbiakban:

Ajanlattev6) (konzorciumi Ajrinlattev6 esetdn valamely tagnak) szem6lyesen vagy
meghatalmazottja :iotj6,n, kdzvetleniil a HM El zrt4(tl kell megvrlsarolnia. A meghatalmazott
kdteles kdzokirattal, vagy teljes bizonyit6 erejii mag6nokirattal igazolnt k6pviseleti
jogosults6g6t. A meghatalmazilst a HM EIZrt. munkatiirs6nak 6t kell adni.

Cfm: 1101 Budapest, Salgdtarjfni ft 20. Postacim: 1581 Budapest, Pf.: 6.
Reg: X'dvfrosi Bir6s6g, mint C6gbir6sig Cg.01-10442F4

Addszlm: 10815f 35-2-5f : HU10815135
Telefon: 431-2900; 27 54951, HM: 45-1 11

F axz 27 54972, HM: 45-1 l0
E-mail: v ezerigazgatosag@hmei.hu



A Pillyinati Kifrrls 6s Rdszletes T6j6koztat6 vetelifffut kiz6r6lag 6tutal6ssal t<irt6n6
befizetdssel lehet teljesiteni a HM EIZrt. UniCredit Bankn6l vezetett 10918001-00000005-
07370062 szfimfbanksziml6jara. APilyilzati Kiirris 6s RdszletesTitjlkoztat6 ellen6rt6k6nek
befizetds6t igazolo, az Aj6nlattev6 bankszimlirjat vezetl hitelint6zet Sltal ki6llitott,
b6lyegz6vel elkitott terhel6si bizonylat megl6tdt a HM ElZrt. ellen6rzi.

A,Pfulyinati Kiirfs 6s R6szletes Tdj6kozttt6 dtvfitelfinek tovrlbbi felt6telei:

- a haditechnikai eszkoz<ik 6s szolgSltatfusok kivitel6nek,behozataldnak, transzferjdnek
6s tranzitjdnak enged6lyezds6r6l, valamint a vSllalkozasok tanrisitasar6l sz6l6 160/2011.
(VIII. 18.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rend.) 9. $ (2) bekezd6s szeinti az
Aj6nlattev6 nevdre sz6l6 tev6kenys6gi enged6ly eredeti p6ldrinyrinak bemuta&isa 6s
kozjegyzo, vagy a ki6llit6 61tal hitelesftett m6solatban tdrt6n6 Stadilsa a HM El Zrt.
munkat6rsa r eszdr e, valamint

- a Kiir6 6ltal meghatarozott titoktartfsi 6s 6tvdteli nyilatkozat aliftf.sa.

Kiir6 a pflyi.r;aton val6 rdszvltelt pdlyazati biaosit6k adhs{iltoz kdti. Az
Aj6nlattev6nek v6teli szindekabizonyitfisitra palyazati biztositdkkent az' I. szitmu jegyzeken
felsorolt vaddszreptl6g6pek 6s tartal5ldtajt6miivek eset6ben 700.000.000,- (azaz
hdtszazmilli6) Ft-ot, a 2. szftmu jegyzeken rdszletezett L-392O tipusri L<rkepzo repiilSg6pek
eset6ben 3.000.000,- (azazh|rommilli6) Ft-ot aPSlyazati Kiir6s 6s R6szletes Trljdkoztat6ban
meghatfuozott id6pontig rit kell utalnia a HM EI Zrt. UniCredit Bankn6l vezetett 10918001-
00000005-07370062 szirmt bankszSml6jara. Az 6tutalisi megbizirs k<izlem6nyek rova?iban
fel kell ttintetni az eljafts azonositbji$ ds a megpiilyfnott jegyzdk(ek) sorszitmifi.

Az Ajdnlattevo a binosft6kot magyar forintban kdteles teljesiteni. Az Ajanlattevo a
pSlyazati biztosit6k utiin kamat megfizet6s6t nem krivetelheti.

Nem jar vissza apitlyfnati biztositdk, ha az Aj6nlattevS ajfnlatffi az ajlnlati kcitcitts6g
idfitartama alatt visszavont4 vagy a szerz6dds megk<itdse neki felr6hat6, vagy az 6
6rdekkdr6ben felmeriilt mris okb6l hirisult meg. A nyertes Ajrinlattev6 eset6ben a pilyazati
biztosftdkot a nett6 v6teliirba kell beszrirnftani.

A pfiyirzaton trirt6n5 rdszv6tel felt6tele, hogy az Ajrinlattevd az ajinlat benyujtrlsanak
hatdridej6tol szlmttott 180 napi idotartamra ajinlati kdtdttsdget vrillaljon. Kiir6 fenntartja
tov6bb6 maganak ail a jogot, hogy az Ajhnlattev6t a pillyinati eljrirris sordn legfeljebb egy
alkalommal az ajinlati kdtdtts6g6nek legfeljebb 30 nappal trirtdnS meghosszabbitflsdrahlja
fel.

Pfilyiurtt az l. 6s 2. szAmi jegyzekben meghatitrozott ing6s6gokra egyiittesen vagy
kiildn egy jegyzdkre lehet, a jegyzekenk6nti dsszesftett aj{nlati rir (a tov6bbiakban: Vdtelar)
megjeltildsevel. Az ajrlnlat 6rv6nytelen, amennyiben az Ajinlattevf ajhnlata nem 6ri eI a
legalacsonyabb iisszegii elfogadhat6nak tartott ellen6rt6k (minimfl6r) iisszeg6t.

1. szrimrijegyzdk (apontos adatokat aPilIyilzati Kiir6s 6s R6szletes T6jdkoztat6 lmlrtaImazza):

Ssz. Megnevez6s

1 01 oldalszrimri MiG-298 elfos6 vad6szreoiil6s6o 2 db hait6miivel
2. 03 oldalsz6mf MiG-298 elfoe6 vadflszrepiloeeo 2 db hait6miivel
a
J . 04 oldalszr{mri MiG-298 elfos6 vadaszreoiilfs5,o 2 db hait6miivel
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Ssz. Megnevez6s

4. 05 oldalszdmri MiG-29B elfoe6 vad6szrepiilogep 2 db hait6mrivel

5 . 06 oldalszrimf MiG-298 elfoe6 vadhszr.eprd.l1edp 2 db hait6miivel

6. 07 oldalszimri MiG-298 elfoe6 vadSszrep{iloefip 2 db hait6miivel
7. 08 oldalsz6mf MiG-298 elfoe6 vad6szrepiil6e6p 2 dbhatomtivel

8. 09 oldalsz6mf MiG-29B elfoe6 vadilszrepiil6e6p 2 dbha t6mtivel

9. 10 oldalszrimri MiG-29B elfoe6 vad6szrepiil6e6p 2 dbhat6mrivel
10 . 1 1 oldalszrimri }i4liG-298 elfos6 vadaszreoiillsep 2 db haitdmiivel

1 1 12 oldalsz6mri MiG-298 elfos6 vaddszreptil6edp 2 db hait6mtivel

12. 14 oldalszhmtMic-2gB elfoe6 vad6szreptil6e6p 2 db hait6mrivel
13 . 16 oldalszhmu MiG-29B elfos6 vad6szreptilosdp 2 db hait6mtivel
14. 19 oldalszdmt MiG-298 elfoe6 vadisztepil6e6p 2 db hait6mtivel
1 5 . 20 oldalszitmri MiG-29B elfos6 vadiiszreoiil6sdo 2 db hait6mrivel
16. 27 oldalsztmri MiG-29B elfos6 vad6szreptil6s6o 2 db hait6miivel

t7 . 22 oldalszhm'd MiG-29B elfos6 vadiiszreo0los5o 2 db hait6mtivel
1 8 . 23 oldalszrimri M G-298 e1fos6 vadaszreotil6seo 2 db hait6mrivel

t9. 24 oldalszimtM G-29 UB gyakorl 6 vad6szreptil o g6p 2 db haj t6 mrivel

20. 25 oldalszfrmi MiG-29UB gyakorl6 vadriszrepiiloglp2 db hajt6miivel

21. 26 oldalszitmf MiG-29UB gyakorl6 vadiiszrepiillglp 2 dbhajt6mivel

22. 27 oldalszftmri MiG-29UB gyakorl6 vad6szrepiilog6p 2 db hajt6mrivel

z J . 28 oldalszfumtMic-2guB svakorl6 vad6szrepiil6s6o 2 db hait6miivel

24. 29 oldalszdmt MiG-29UB svakorl6 vadaszreoiil oseo 2 db hait6miivel

tov6bbri:

Megnevez6s Mennyis69
RD-33 tipusti (2. szdria) hait6mii 2r db

A Vhr. 33. $ (1) bekezd6s c) pontja szerinti legalacsonyabb dsszegri elfogadhat6nak
tartott ellendrtdk (minimdlar) az l. szftmijegyzdkben feltiintetett ing6s6gok eset6ben:

Osszesen: 7.739.042.118,- Ft + AFA, azazbruttt6: 9.828.583.490,-Ft (azaz brutt6
kilencmilliird-nyolcszhzhuszonnyolcmilli6-iltszflznyolcvanhfromezer-n6gyszdzkilencven
forint),amelyazitltalflnosforgalmiad6risszegettartalmazza.

2. szim;6 jegyzek (a pontos adatokat aPillyinati Kiir6s 6s R6szletes T6jdkoztat6 tartalmazza):

Ssz. Megnevezds
I ll 4 oldalszitmt L-392O tipusri kikdpz<i repiil6edp

2. 1 3 1 oldalsz 6ffit L-3 9 ZO tipusri kikeozl reotiki s6o
a
J . 1 3 3 oldalsz emn L49ZO tipusri kikdpz6 repiilSe6p
4. 135 oldalszarnf L-392O tipusri ktk6oz6 reoiil6q6o

5 . 136oldalszdmtL-39ZOtipusrikikdpzoreptil6e6p

A Vhr. 33. $ (1) bekezd6s c) pontja szerinti
tartott ellendrtdk (minimrlhir) a 2. szfmfi jeg"z6kben

legalacsonyabb cisszegii elfogadhat6nak
felttintetett ing6s6gok esetdben:
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Osszesen: 35.500.000,- Ft + AFA, azzz bratt6: 45.085.000,- Ft (azaz brutt6
negrveniitmilli6-nyolcvandtezer forint), amely az Sltalanos forgalmi ad6 <isszeg6t
tartalmazza.

A V6telirat az alinlattev6nek egy osszegben, 6tutalassal, az ad6sv6teli szerzldds

hatalybaldpdsdt6l sz6mitott legfeljebb 30 napon beliil kell megfizetnie. Kiir6 halasztott
fizetdst vagy reszletfizetdst nem fogad el.

Az AjrinlattevSnek kdtelezetts6get kell vilLlahtta arra, hogy a pLlydzati kiir6s
mell6klete szerinti ad6sv6teli szerzodds mint6ban megltatinozott valamewryi szerz6d6ses
kikdt6st elfogadj4 azzaL, hogy a HM EI 2rt. az ajinlat 6s az adilsv6teli szerz6d6sminta
ldnyeges tartalmi elemeit nem 6rint6 kdrben az ad6sv6teli szerzodes mint6t m6dosfthatja.

Az ajintatok benyujtlsina 2013.6prilis 26. 12:00 6rdt6l 2013. jrinius 14. 09:00 6r6ig
van lehet6s6g. Az aj6nlatok befogad6srinak v6gs6 hatrlrideje 2013. jfnius 14. 09:00 6ra. A
hatrlrid6 jogvesztS, az ert kdvet6en be6rkez6 aj6nlatok drdemi vizsghlat ndlkiil 6rvdnytelenek.

Az ajimlatok benffitasrinak helye: a HM EI Zrt. 1101 Budapest, Salg6tai6nl tt 20.
szitm alatti sz6khelye.

Az ajanlatot 1 eredeti 6s 4 m6solati pdld6nyban, a Pillyfnati Kiir6s 6s R6szletes
Tdjdkoztat6ban r6szletezettek szerint kell benyrijtani.

Az ajinlat akkor 6rv6nyes, ha megfelel a jogszabSlyokban, a jelen Pfllyinati
Felhiv6sban es aPiiyfnati Kiir6s 6s R6szletes Thj5koztat6ban foglalt valamennyi felt6telnek,
kdtelez6en tartalmazza a Korm. rend. 9. $ (2) bekezd6s szerinti tev6kenysdgi, illetve a 11. $
szerinti t6rgyallsi enged6lyeket, tov6bb6 AjSnlattev6 az Nvt. 3.$ (1)-(2) bekezd6se 6s 13.$ (2)
bekezddse szerinti feltdteleknek (,,r{tltlthat6 szewezet'min5s6g), valamint a Vhr. 27.$ (1)-(2)
bekezd6sdben foglaltaknak megfelel (,,ko4artoz6s-mentes" min6sdg, MNV Zrt.-vel szemben
fennfll6 lejlrt lalr:.ozfs hiinya) 6s az Ajrinlattev6 az esetleges hirinyp6tl6si felhfv6snak is
maraddktalanul eleget tett.

Az ajinlatok 6rv6nyess6g6nek megrlllapitas6t kdvetden az lrrdnyes ajdnlatok az alfrbbi
6rt6kel6si szempontok alapjin keriilnek elbir6l6sra:

Nyertes Aj6nlattev6nek a legmagasabb v6telarat ajarfil Ajrinlattev6 min6siil. A soron
k<ivetkez6 legmagasabb v6teklrat ajrinl6 Ajdnlattevd a mdsodik, az 6t ktjvet6 legmagasabb
vetelSrat ajirnl6 Ajdnlattev6 a harmadik helyezett ajlnTattevfinek mindsiil.

A Kifr6 legk6s6bb 2013.6v jrilius h6 15. napjhig drint a pflyazat eredmdny6rtil. A
pillyiuat eredm6ny6t a HM EI Zrt. hirdeti ki, 6s a pillyizat eredm6nydrol ertesiti az
6rintetteket.

Az elbntlasi hatarid6 egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbithat6,
amelyr6l az 5nntelteket a HM El Zrt. nisbantajdkoztatja.

Kiir6 a Vhr. 42. $-6nak (4) bekezddsdben megjelolt okb6l az eljards
6rv6nytelenit6s6r6l ddnthet, valamint Kiir6 a pfllyizatothil<in indokolassal eredm6nytelennek
nyilvrlnithatja.

Kiir6 fenntartj a jogirt, hogy a pilyfaatot lezar| ddnt6s6ben rigy rendelkezzen, hogy a
nyertes AjrlnlattevS visszaldpdse,vary a Vhr. 41. $ (4) bekezddsdben meghat6rozott feltdtelek
bekdvetkezte eset6ben a pilIyazat soron kovetkez6 helyezettjdvel kdssdn szerzldest.
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Kiir6 a piiyinateredm6nydt az eIbir6L6st k<ivet6en haladdktalanul, de legk6s6bb nyolc
napon beltil irasban kozli valamennyi Ajdnlattevovel.

Az adSsv6teli szeu6d6st a Kiir6 a p6ly{uat eIbir6l6sitr6l tOn6nt 6rtesitdst kdvet6en a
lehet6 legrrividebb id6n, de legfeljebb hatvan napon beltil kdti meg.

Az ad6sv6teli szerzodds hat6lyba 16p6s6nek feltdtele
- az L szamri jegyz5k eset6n az 6rt6kesit6shez az eszkdzdket gy6rt6 orszfigjogut6dja

(Orosz Fdl)-,
- a2. szfimt jegyzlkesetdn azadominyoz6 orszilg (lt{6met Fdl)
ir6sos engeddly6nek becsatolas4 mely eredeti p5Ldinya az adisveteli szeruodes

elengedhetetlen r6sze. Az engeddlynek minden l6gyeges feltdtel vonatkozas6ban
egy6rtelmiien beazonosithat6an tartalmaznra kell a konkr6t 6rt6kesit6si tranzakci6hoz i'rlrt5no
hozzfujirulfust. Amennyiben az enged6ly nem magyar nyelven kertilt ki6llitdsra, az ercdeti
nyelven kirillitott enged6lyt hiteles magyar forditasban is be kell csatolni, ennek lninyhban az
enged6ly nem tekinthet6 6rv6nyesnek.

A P6ly6zati Felhivas kdzzltdtele 6s a Palyinati Kiirds 6s Rdszletes T6j6koztat6
6n6kesitdse, valamint a szeruod€,stervezet Aj6nlattev6 illtali elfogadilsa nem min6stil
szerzoddses ajanlatnak, igy Kiir6 szitmiranem eredmdnyez szerz6ddskdtdsi ktitelezetts6get.

A pfulyazat tov6bbi rdszletes felt6teleit a Pelyazati Kiir6s 6s R6szletes Thj5koztatS
tartalmazza.

Az eljnas lezinasirig minden, az eljar6ssal 6sszefiigg6 kapcsolattart6sra - aPfilyazati
Kiir6s 6s Rdszletes Tijdkoztatb megvrisarlisina sz6l6 eLozetes igdnybejelen6s kiv6tel6vel -

ktzar:6lag ir6sban (telefaxon, illetve postai irton megkiildiitt lev6lben) keriilhet sor. Minden
m6s esetben a Kifr6 6s a HM EI Zrt. visszautasit minden szem6lyes, vagy nem
dokumentrllhat6 kapcsolattart6si form6t.

A pilLyinattal kapcsolatos tov6bbi informrici6k k6rhet6k a HM EI Zrt.-tol. (k6pviseli:
M6r6 Lajos, vezffi,gazgat6, 1101 Budapest, Salg6tarjrlni trt20. Fax: +36-1 275-0972).

Az 6rt6kesit6si eljrlrrlsban kapcsolattart6: Varga Mihrily (Tel: Tel: 431-2900/17l
mell6k).

Budapest, 20l3.6prilis I n

\
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