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1. ptLv tztu x6vnrnr,vrfNYnr

1. 1. A phly 6nati kiir6sban alkalmazott egyes kifej ez6sek 6rtelmez6se

1.1.1. Megbizott:

Az 6rt6kesit6si elj rirdsb an az alilbbiakban meghatlr ozotl szew ezet j ar el :

Neve: HM Elektronikai, Logisztikai 6s Vagyonkezelo Zrt. (HM EI Zrt.)
K6pviseli: M6r6 Lajos, vezerigazgato
Cime: 1101 Budapest, Salg6tarjdni ft 20. sz.
Telefon: 431-2900;275-0951;
Telefax: 275-0972;

1.1.2. Piiyinfz

Az a termlszetes szem6ly, jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili gazdiikod6 szewezet
vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet, aki, illetoleg amely az ertekesit6si eljanlsban

ajanlatottesz;Piiyfz6nakmin6stil a ktilfoldi szdkhelyti vSllalkoz6s magyarorszhgifr6ktelepe is'

Nyertesk6nt tdrt6n6 kihirdetdse eset6n azonos a l6trejdv6 ad6sv6teli szerzodds Vev6j6vel,
ftiggetlentil att6l, hogy a tev6kenys6ghez alvilllalkoz6t, teljesit6si seg6det ig6nybe kivrln-e venni.

1.1.3. Atad6:

A HM vagyonkezelds6ben l6v6 ing6s6gok felett nyilviintartisi, futaddsi 6s elsz6mol6si,
tov6bb6 szhmla befogadrlsi es szinrla kibocs6t6si joggal rendelkez6 szewezet parancsnoka, a

miniszter krizvetlen alarendeltseglbe,krizvetlen, illetve fenntart6i irhnyitdsaal6tartoz6 szewezet

vezet6je.

1.1.4. A piiyflzat c6lja:

P 6Iy in6v al aj funlatfuak e I fo gad6sa e set6n adris v dte li szer zo d6s me gkcitd s e.

1.1.5. A pillyinat tiPusa:

nyilvanos pillyiuat

1.1.6. A fordul6k szima:

egy

1.1.7. Szerz6d6s:

Az 6rt6kesitdsi eljilrits nyertes Pi/ryhz6ja 6s a Megbizott kozdtt l6trejtiv6 ad6sv6teli
szeru6d6s.

1.1.8. Az eljir6s jelig6je:

,,Kiil6nf6le inkurrens iizemanyag technikai eszkdzdk 6s anyagok,
U AZ-469 terepj ar6 gdpkocsik 6rt6kesit6se"

1.1.9. Az eljirhs azonosit6ja:

s12N05

1.1.10. Az ajdnlatt6tel:

Ajanlatot lehet tenni aptiyinatrkiir6s 1.2. pontj6ban felsorolt jegyzdkekre ktil0n-kiil6n.
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1.1.11. Az aifinlatt6tel nYelve:

Az eljirits nyelve magyar. Ennek megfelel6en a piiyhzatot magyar nyelven kell

benffitani, az elj1ris sor6n mindennemri levelezds 6s dokument6lt sz6beli kapcsolattart6s

magyar nyelven tbrtenit. A joghat6s kiv6lt6sara csak a magyar nyelvii nyilatkozatok' okiratok

att<aimasak. A p6ly6z6 a nem magyar nyelven k6sziilt okm6nyr6l magyar nyelvii ,,felel6s"

fordit6st kOteles becsatolni aiinlattha.
A Megbizott a ,,fele16s" forditiis alatt azt 6rti, hogy az adott fordit6st vagy hivatalos

fordit6 kdszitette 6s a megfelelo m6don hitelesitette, vagy a Pi.1ryfz6 k6szitette 6s c6gszeru

alSir6ssal hitelesitette, de tartalm66rt mindk6t esetben aPdlyfzf felel6s.

Az 6rt6kesit6sre sz6nt inedstigokrdl (tovdbbiakban: Arukt rdszletes informdcidkat az l.-

5.sz6mrir6szletesthilkorta''r,ktartalmazzirk.

1.3. R6szletes thi6koztat6kz

Az 6rt6kesit6sre szirfi vagyont6rgyakrol b6vebb inform6ci6t 6s a nyilv6nos pillyi.zati

eljar6s r6szletes szabilyait * 
"gy"s 

jegyz6kekr6l kiil<in-kti16n k6szitett r6szletes t6j6koztat6

tirtalmazza, amelynek megv6s*l*u, 6s a benne foglaltak tudom6sul v6tele az adott

vagyont6rgyakravonatkoz6an apiiyilzaton val6 r6szv6tel elengedhetetlen felt6tele.

A r6szletes t1jekoztat6k az ajdnlat szempontj6b6l l6nyeges, f6bb mriszaki adatokat,

benyfjtand6 nyomtatv6nyokat 6s az adhsvdteli szerzodes tervezet6t tartalmazzfk.

Ap1lyazaton va16 r6szv6tel alapfelt6tele ardszletes tiijdkoztat6(k) Megbizott6l tort6n6

megvrlsarl6sa. Piiyiz1 csak arra a jegyzel<re nyrijthat be palyinatot, amelynek rdszletes

t6j 6koztat6j6t me gv6s aro lta.

A Megbizott ig6ny eset6n n P6lyin6 rlsz1re a r6szletes t6i6koztat6 megvrisdrldsft

megel6zden a vfsdrlfs helyszin6n betekint6st biztosft a R6szletes t6i6koztat6kba.

1.2. Az 6rt6kesit6si elj6r6s t6rgya, mennyis6ge 6s f6bb tipusai:

Jegz6k Megnevez6s Mennyis6g F6bb tipusok Megjegyz6s

I
Kiil6nf6 le itzemany ag-
technikai szakanyagok

435 tdtel

- iizemanyag tilrol6 eszkdzOk (kann6k,

hord6k, ballonok),
- izemany ag kezelS e szktiz0k

(szivatfyrik, mdr6eszkdzOk 6s
berendezdsek),

- ktiltinfele fa- 6s fdmhullad6knak
min6sitett irza hasm|lati eszkdzdk.

2.
rJzemanyag

g6pj6rmtivek I.
76 db

- UZA.T.ruRAL-375-D, thgk.
- 2,5 t-s iizasz6ll. p6tkocsi,
- 24 m3-es :drza sz61l. nyerges p6tkocsi,
- PSZG-160 szivatlyti 6llom6s

J .

'0zemanyag

gdpj6rmtivek II.
32 db

- T Z- 500 repozemanYag t0lt6,
- TZA-7,5-500A repiizemanyag t0lt6,
- ATZ-10,5-fi37 nzatdlt6 thgk.
- RABA-853.03 nyerges vontat6 thgk.
-KAMAZ-4310 AC-7 uza t0lt6 thgk'

4. Uzemanyag tarl6lyok 153 db

- 4 m'-es k6nnyti tart6lYok,
- KC-20 kontdner alutart6lY,
- 5 m3-es ac6ltart6lY,
- TC-10 kontdnerbe dpitett iiza.kut

) .
UA2-469 terepjdr6

gdpkocsi
3 d b - UAZ-469 terepjar6 g6Pkocsi



Az 6rt6kesit6sre sz6nt vagyont6rgyak 6rubemutat6k keret6ben 0n6ll6an megtekinthet6k

az 1tvetelhelyszinein. Az 6rubemutat6lon val6 r6szv6tel felt6tele a r6szletes tfj6koztat6k

el6zetes megv6sf rl6sa.

Az arubemutat6k helye 6s id6pontja:

Megnevez6s
Atad6 alakulat

megnevez6se
Tirolis helyszine:

Arubemutat6
id6pontja

Ktil<infdle iizemanYag-
technikai szakanyagok

MHLEKIRB
6300 Kalocsa,
Fokt6i Iit 9-l l.

2012.10. 08-t6l
2012.10.27-ie

MH VEK
UzemanyagRaktar

6044 Het6nyegYhflza,
Bels6nvir 280.

2012.10.08-t6l
2012.10.20-ie

I zemany ag g6pj 6rmtivek I

MH LEK IRB
6300 Kalocsa,
Fokt6i ft 9-1 l

2012.10. 08-t6l
20r2.r0.27-ig

MH 64. Boconiidi
Szab6 J6nos

Losisztikai Ezed

7401 Kaposvdr,
Fiiredi tft146lA

2012.10.08-t6l
2012.10.20-ig

MH 54. Veszpr6m
Radar Ezred Medina

2012.10. 08-t6l
2012.10.l3-ie

MH 12.
ARRABONA Ldgv.

Rak6ta Ezred

9030 GY6r,
Lik6cs LaktanYa rit I

2012.10.08-t6l
2012.10. r3-ig

MH 37. II. Rak6czi
F. Miiszaki Ezred

6600 Szentes,
Csoner6di ft 108.

2012.10. 08-t6l
2012.10.13-ig

MH 5. Bocskai
Istv6n Ldv6sz

Dandar

4225Debrecen,
Fiiredi it 59-63.

2012.10.08-t6l
2012.10.20-ig

MH 25. Klapka
Gydrgy

Liiv6szdandiiLr

2890Tata,
Bacs6 Bllaifi 66.

2012.10.08-t6l
2012.10. r3-ig

MH VEK
Uzemanyag Raktar

6044Het6nyegYhflza,
Bels6nvir 280.

2012.10.08-t6l
2012.10.20-ie

MH 54. Veszprdm
Radar Ezred

,'
Kup

2012.10. 08-t6l
2012.10.l3-ig

lJ zemany ag g6pj 6rmrivek II

MH 59.
Szentgy0rgyi Dezs6

Reptil6 Ezred

6000 Kecskem6t
Reptdri rlt 4

2012.10. 08-t6l
2012.10.27-ig

MH P6pa
Bazis Repiil6tdr

8500 P6pa,
Vaszari ft l0 I .

2012.10.08-t6l
2012.10.l3-is.

MH 86. Szolnok
Helikopter Ezred

5000 Szolnok,
Kili6n ft l.

2012.10. 08-t6l
2012.10.l3-ig

MH LEK IRB
6300 Kalocsa,
Fokr6i ft 9-l l.

2012.10. 08-t6l
2012.10.27-ig

MH 64. BoconSdi
Szab6 J6nos

Loeisztikai Ezred

7401 Kaposvir,
Fiiredi :6t146lA

2012.10. 08-t6l
20r2.r0.20-ig

Uzemanyag tart6lyok MHLEKIRB
6300 Kalocsa,
Fokt6i ft 9-1 1.

2012.10. 08-16l
2012.10.27-ig

UAZ-469 terepj6r6

g6pkocsik
MHLEKRTR

4461 Nyirtetek
D6zsa Gy0rgy it 121

2012.10.08-t6l
2012.10.13-ig

* A Medina 6s Kup b6zisokon tdrolt l-l db eszkiiz megtekint6se csak kiiliin ig6ny szerint keriil biztosit6sra.

Az 6rubemutat6n val6 r6szv6teli ig6nyt a megadott id6intervallumon beliili nap pontos

megf elol6s6vel el6re meg kell adni a Megbizott reszere'
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1.3.1. A r6szletes t6i6koztat6k ellen6rt6ke:

A r6szlete s tdjekoztat6k megv6srlrolhat6ak jeryz6kenk6nt brutt6 t2 700'' Ft, azaz

brutt6 tizenkett6 e zet -h6tszin forint6rt.

l.s.2.Ar6szletesthi6koztat6megk6r6s6nekhatirideje:

Ap1lyfnati hat6ridot megellzo utols6 munkanap munkaid6 (h6tf6t6l csiitdrtrikig 09.00 -

15.30 6ra, p6nteken 09.00 - 12.00 6ra krizott) v6g6ig. A rdszletes tt$6koztat6k zdkken6mentes

biztosit6sa 6rdek6ben a megv6s6rl6s el6tt k6rjiik, telezzlkig6nyiiket Megbizott kapcsolattart6ja

r6sz6re. Az l.3.pontban felitintetett 6rubemutat6 zdr6 id6pontja ut6ni - p6tl6lagos - arubemutat6t

a r6szletes tdjdkonat6 megviisiirl6sa eset6n sem tud biztositani a Megbizott.

1.3.3. A r6szletes t6i6koztat6 megvris6rl6s6nak felt6telei:

A r6szletes t6i6koztat6 6tvehet6:

- 2012. szeptember 18-t6l aMegbizott cim6n,

- a r1szletes t6jekoztat6(k) ellen6rt6k6nek a Megbizott UniCredit Bankn6l vezetett

10918001-0OOOOOOS-07370062 szdmt szirmltra tdrt6n6 6tutal6sr6l s2616

visszavonhatatlan banki megbizhs htadhsitval, (Az 6tutallsi megbizhs

kcizlem6nyek rovat6ban fel kell tlintetni az eljaras azonositSjht' a banki terhel6si

6rtesit6r6i az itadhsalkalm6val m6solatot nem 611 m6dunkban k6sziteni),

- a jelen p1lyazati kiirds mell6klet6ben szerepl6 16. sztmt formanyomtatvany -

firydzaii i{fsdr1lap - kett6 p6ldrinyban tort6n6 kitolt6s6vel, az azon szerepl6

titkoss6gi nyilatkozat aliliritsa ellen6ben la r6szletes tf\lkoztato iltadisttt

Megbiz-ott k6pvisel6je alilirhsdvaligazolja,mely alfiirits pecs6t n6lkiil hiteles/,

- a Megbizott cim6n szem6lyesen, vagy meghatalmazott utjhn vehet6(k) rit.

,qmenn"yiUen meghatalmazolt jttr el, koteles kozokirattal, vagy teljes bizonyit6

erejii mag6nokirattal igazolnik6pviseleti jogosults6g6t 6s annak m6rt6k6t.

A p6ly6zati kiir6s 6s a r6szletes t6j6koztat6(k) 6ltal az Aruval kapcsolatban koz<ilt 6s

ismertetett adatok, inform6ci6k a Megbiz ott 6ltal ismert el6zetes adatszolghltat6son alapulnak. A

Megbizott javasolja minden p6iyhz6na4 hogy a fent emlitett r6szletes tdjdkoztat6n feltil saj6t

felJ6ss6g6ie es k<lttsegere szerezzenbe minden olyan kieg6szit6 informiici6t amagyatorszfryi

jogi-gaz{as1gi k<irnyJzetrol, illetve szabhlyoz6-rendszerr6l, amely v6sarl6si szfndeka

kdrtiltekint6 megalapo zdstrttoz sziiks6ges lehet.

Megbizott az anyagok t6teles felsorolSs6t, valamint az eljar6sban alkalmazand6

formanyomtatv6nyokat - a rdszletes t6j6koztat6 l. pontja alapjfin - a_rlszletes t6j6koztat6

6tv6tel6nek napj6i6l sztmitottkett6 munkanapon beltil Microsoft Office Word 6s/vagy Excel 97-

2003 form6tumban elektronikusan megkiildi Pi./ryhzl r6szere, a Pi./ryinf tital a 16. sz6mf

formanyomtatv6nyon - P 6./ry 6zati Kis6r6lapon - me gi elcilt e-mail cimre'

A pfiytg1at 6rv6nyess6gi felt6tele a r6szletes thj6koztat6(k) megv6sarlSsht igazol6

bizonylat(ok) m6solatan ak a pillyinathoz tort6n6 csatol6sa'

1.4. AP6iy6zati kiirfs 6s a r6szletes t6j6koztat6hasznfllata

A pfiytnati kiir6st 6s a r6szletes t5j6koztat6t a szellemi alkot6sokr6l sz6l6 jogszab6lyok

oltalomban r6szesitik, m6sol6sa, a jelen aiara" keretein kivtil tort6n6 b6rmilyen - viitozatlan

vagyvitltoztatottform6bantdrtdnS-f elhasznillSsa jogellenes.

Megbizott a R6szletes I6jekoaat6t nyomtatott form6ban, Piiyhzilnk6nt egy p6ldanyban

biztosida.
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A p1Iyinati kiir6s visszavon6sa eset6n Pi'/ryfz6 kdteles a rdszletes tdidkoztatdt telies

eg1szibei a Megbfzottrlszlrevisszaszolg6ltatni. Megbfzott csak ebben az esetben t6riti vissza

Pidyilrzl r6sz6re a rdszletes tdidkoztatd drdt.

1.5. Piiyfuzatibiztosit6k m6rt6ke 6s befizet6s6nekm6dja:

a. A p1lyfnati biztosit6k <lsszeg6t jegyz6kenk6nti bont6sban a kdvetkez6 tilblazat

tartalmazza:

Jegyz6k szitma P {.Jy 6zati bizto sit6k 6rt6ke

1 I 600 000.- Ft

2. 3 600 000.- Ft

3 . 2 000 000,- Ft

4. 1 100 000.- Ft

5 . 10 000,- Ft

b. A pillyazati biztosit6k megfizetds e az 1wenyes pflyilzat feltdtele.

c. A p6ly6zati biztosit6kot aPilyhz6 az AtaOO (Magyar Honv6ds6g Logisztikai Ell6t6

Krizpont) Magyar Allamkincsthmfl vezetett 10023002-00290115-00000000 sz6mf

banksz6mlfijfuia tort6n6 iitutal6ssal fizerheti be. Az rltutal6si megbizhs kiizlem6nyek

rovatiban fel kell tiintetni az eljdrfus azonosit6jht 6s a megpdlytnottjegyz6k(ek)
sorsziim6t.

d. A p1lytnati biztositdk a v6telarba beszfimit. A nem nyertes Pdlyilzilk rdszlre a

p1lyazati biztosit6kot, az eredm6nyhirdet6s rcpifut kdvet6 8 napon beliil a Megbizott

visszautalja, ami ut6n a Megbizott kamatot nem fizet.

e. A p1lyazaton szerepl6 Piiryizl elveszti a pilydzati biztosit6kot, 6s az minden ktildn

etiarai, el6zetes figyelmeztet6s 6s felsz6lit6s n6lkiil a Megbizottat illeti, hap6lyinat6t

a p6ly ir;ati kdtcitts6 g idej e al att v i s szavonj a.

f. A nyertes Pi;1yin(t elveszti a pflyinati biztosit6kot, 6s az minden ktildn el1in6s,

el6zetes figyelmeztet6s 6s felsz6lit6s ndlktil a Megbizottat illeti, ha:
. a szerz6d6s megkdt6se neki felr6hat6an vagy drdekkdr6ben felmeriilt ok miatt

hirisul meg;
o a v6telt6l b6rmely okn6l fogva el6ll, vagy nem teljesiti a mdt megk<itcitt

szeruodls felt6teleit;
o ha a mdr megkdt<ltt szerzodls a neki felr6hat6 vagy 6rdekkdr6ben felmertil6

m6s okb6l hirisul meg'

1.6. Ap6ly6zatok benyfjtrfsrinak hatrirideje, helye, m6dja 6s tartalma:

1.6. 1. A pi"/ty fuzatok benyrijtrlsi hatrirideje (aj 6nlatt6teli hat6rid6):

2012. okt6ber 29-6n 13.00 6rdig.

1.6.2. A piiy ilzatok benyfjtSsfnak helye:

a. A piiyazatot szem6lyesen, illetve meghatalmazott ntjan (a HM El Zrt.: 1101

Budaplst, Salg6tarjdni rit 18. sz.) kell benytijtani a Megbizotthoz a bead6si hatirid6
lej6rt6ig.
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b. A piiyhzat benyrijt6sara munkaidoben (h6tf6tol csiitdrtdkig 09.00 - 15.30 6ra,

p6nteken 09.00 - 12.00 6ra kdzdtt) van lehet6s6g a Megbizott kapcsolattart6jdval

t<irt6nt el6zetes egyeztet6s utiln.

c. A Pilyhz1 k6pviseloi az erkezeshez vegylk figyelembe, hogy az dptiletbe val6

bejut6s biztons6gi okokb6l hosszabb id6t vehet ig6nybe (kb. 20-30 perc).

d. A Megbizott a pillyinatot akkor tekinti hatarid6re benyrijtottnak, ha az a 1.6.1.
pontban megjelolt hattrid6re, aL6.2. pontban megadott cimre be6rkezett.

1.6.3. A piiyhzatok benyrijt6sfnak m6dja:

a. Apillyazatot cdsielzds ndlkiili, zdrt borttdkban kell benyfjtani.

b. A zfurtborit6kon fel kell ttintetni a k<ivetkez6ket:

. az 6rt6kesit6si eljrir6s jelig6j6t: ,,Kiiliinf6le inkurrens iizemanyag technikai

eszkiiziik 6s anyagok, lJ AZ-469 terepj6r6 g6pkocsik 6rt6kesit6se" ;
o zI rCsak bizottsdgilag bonthat6" 6s
. a nHilt6rid6 el6tt nem bonthatrf fel" feliratokat, valamint
. az eljhrfus azonosit6t: S12N05

c. A piiyinatot dt p6ld6nyban (egy eredeti ds nigy mdsolati pdlddnyban),

ronciol6smentesen nem bonthat6 kdt6sben, folyamatos oldal- vagy lapsziimoz6ssal 6s

tartalomjegyze|kel eIlifiva, 6s valamennyi oldalfit clgszeru al6ft6ssal

maginsiem6lyekn6l eredeti al6irilssal ell6tva kell benyfjtani. A pillyazat

borit6lapjan fel kell tiintetni az"Eredeti",yd1y a "M6solat" feliratot (6rtelemszenien),

az cisszes oldal- vagy lapszSmot, a P6lyaz6 nev6t, sz6khely6t, tovhbb| a jelen

elj6r6sban kijelolt kapcsolattart6 szem6ly nev6t, telefon- 6s faxsz6mdt, e-mail cim6t.

(Roncso|lsmentesen nem bonthat6nak tekinti a Megbizott azt a pfiyhzatot, amely
lapjai csak a p\lyfzat s6riil6se 6ltal cser6lhet6k, b6rmilyen kdt6sben, de a

lapozhatoshgdt meglartva pl. aP6lyin6 az <isszes lapot kereslc.d.lfiizte,6s a fiiz6st

ler agasztv a b 6ly e gzo 1 enyo mattal e llStta. )

d. A c6gszeni al6ir6s alatl a tarsas6g k6pviseletdre felhatalmazott termeszetes szemdly
aliirhsi cimpfldanynak megfelelo al6fu6sht, valamint a tarsas6g belyegzojerck
egyiittes alkalmaz6s6t kell 6rteni.

e. Amennyiben aPf./ry6z6 az eredeti p6ld6ny megjeldl6se n6lki.il nyujtja be pillyinatifi,
rigy a Megbizott az 6t p6ld6nyb6l vdletlenszeriien kiv6laszt egyet, azt eredetinek
nyilvanida 6s a tovSbbiakban eredetik6nt kezeli.

f. A pdlyazatok formai vagy tartalmi eltdr6se eset6n a Megbizott az etedeti p6ld6nyt

tekinti hitelesnek, ez alapiln kertil 6rt6kel6sre a p6ly inat.

g. Az eljarhs tfngytfi,jelig6jdt, azonosit6jdt apillyazaton, 6s valamennyi - az eljirhshoz
tartozo - dokumentumon fel kell ttintetni.

1.6.4. Bontfs:

A hat6rid6ben bedrkezettpfiyinati aj6nlatokat tartalmazS zSrt borit6kokat a Megbizott a

pSlyazatihat6ridS lej6rt6nak napjSn, a Megbizott sz6khely6n nyilvfnosan bontja fel.

Az ajtnlatok nyilv6nos felbont6sakor Megbizott ajelenldvSkkel ismerteti azP6lyin6k
nevdt, sz6khely6t (lak6hely6t), az ajdnlatokkal kapcsolatos tov6bbi rdszletet azonban nem hoz
nyilv6noss6gra

1.6.5. P 6ly flzatok m6dositf sa :

A P{|1yiz| az ajdnlattdteli hataridl lejirtdig m6dosithatj a, vagy visszavonhatja pillydzati
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ajinlatfut. Az ajhnlatt6teli hat6rid6lejhrtht kdvet6en a benyrijtott ajanlatok csak a Rendelet 39. $
(2) bekezd6se szerinti 6rtargyal6s sor6n, illet<ileg egy 6rv6nyes ajrlnlat eset6n Megbizott
felhiv6s6ra m6dosithat6k, de az ajfunlati arak nem csdkkenthet6k

1.6.6. A p6ly inatokkal kapcsolatos pontositisok:

A Rendelet 38. $ (2) bekezd6se szerint Megbizott az aj6nlatok bont6sa utan
felvildgosit6st kdrhet a Pi.dyizitkt6l annak 6rdek6ben, hogy a pfiyazatok 6rtdkel6se, illetve
rjsszehasonlit6sa elv6gezhet6legyen. A Megbizott k6rd6seit, illetve azol<ra az lrintettPi.Iyhzil
6ltal adott vflaszokat ir6sban kell rrigziteni. A Megbizott felhfvj a aPiiy6zt6k frgyelm6t, hogy a
felvil6gosit6s-k6r6sre adott v6laszaik semmilyen formdban nem jelenthetik a benyrijtott pillyinat
m6dosit6s6t.

1.6.7. A pfllyfnatok tartalma:

Apillyazati ajanlatnak tartalmaznia kell apiiyazatikiir6sban 6s a r6szletes trlj6koztat6ban a
Megbizott 6ltal rendelkez6sre bocs6tott, a r6szv6teli felt6telk6nt felsorolt tartalmi
k<ivetelm6nyek szerint kitdltdtt, tov6bbi felt6telek tlmaszthsa n6lkiil elfogad6lag, c6gszenien
alfirt, a p 6ly azati ki ir6s mell 6kl et6ben fel s oro lt formanyomtatv 6nyokat.

1.7. Ajinlati kiitiitts6g id6tartama:

P6lyhz6 ajanlati k<ltcitts6ge akkor kezdodik, amikor az ajtnlatok benyujt6srlra nyitva 6116
hatlido lejhrt. A Pi.1ry6z6 ajdnlatithoz a pfiytnati kiir6sban meghatttrozott benyrijt6si hatarid6
lejartlt6l szfimitott 90 napig kcitve van kivdve, ha Megbizott ezen idon beltil a nyertes
Pi;Jyilzfvzl szeruodest kdt, vagy a pillytnati felhiv6st a Rendelet 34. $ (3) bekezd6se szerint
visszavonja,vagy apdlydzatot eredm6nytelennek min6siti. P6lyi.z6 ajinlati kdtdtts6g6t ktjteles a
Megbizott ir6sos megkeres6s6re legfeljebb 30 nappal meghosszabbitani. AmennyibenPi.Jyfrz6
azercdeti,vagy ameghosszabbitott kritritts6g ideje alatt visszal6p, pillyazati biztosit6k6t elveszti.

1.8. Erv6nyes a piiyinati jelentkez6s, ha:

a. ail. a pillyazati kiir6sban meghatdrozott, illetve szabillyszenien meghosszabbitott
pttlyazati hat6rid6ben nyrijtott6k be, 6s

b. a Pi./lyfz6 a pillydzati biztositdkot az elSir6soknak megfelel6en bocstitotta
rendelkezdsre, tov6bb6

c. a Pi.J,yinf a piiyfuatdt folyamatos sorsz6mozhssal 6s tartalomjegyz6kkel ell6tva,
valamennyi oldallt cdgszerd al6ir6ssal - maghnszem6lyekn6l eredeti alilir6ssal -

ell6tva, roncsol6smentesen, nem bonthat6 m6don, risszeflizve nyrijtotta be, valamint

d. apillyazati kifr6sban 6s a r6szletes t6j6koztat6ban meghatfurozott felt6teleknek eleget
tesz, 6s aP6lyiz6 a Megbizott 6ltal rendelkez6sre bocs6tott formanyomtatv6nyokat -

tov6bbi felt6telek timrasztisa n6lktl elfogad6lag al6irja. (A
formanyomtatv6nyokban megfogalmazott szovesre vonatkozo keziritssal vagy m6s
m6don tett kieg6szit6s esetdn a formanyomtatv6ny nyilatkozat egesze 6rv6nytelen.)

1.9. Ifrv6nytelen n pfulyfzati jelentkez6s, ha:

a. azt ap6lytnati kiirrisban meghatfurozott benyfjt6si hatarid6 lejlrtautan nyrijtottrik be;

b. a PilJryinil a ptiydzati kiir6sban 6s a r6szletes t6jdkoztat6bart el6irt kcitelezoen
benyrijtand6 iratokat, nyilatkozatokat 6s okm6nyokat nem, vagy hi6nyosan nyfjtotta
be, vagy az okminyok valamelyik6nek 6rv6nyess6ge lejdrt;

c. aP6lyhz6 aMegbizottal a Rendelet 42. $ alapjiln meg nem engedett kapcsolatban
5.J:
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aPiiy|nltiibbv6ltozattpillytnarotnyrijtottbe;

a p1lyinati biztosit6kot a P6lyhz6 nem a pillydzati kiir6sban meghathtozott m6don

fi)ercbe, illetve ha ennek befizet6s6t a Megbizott szirml1jdtvezeto penzintezet nem

igazoltavissza;

az 6w6nyess6gi felt6telek b6rmelyikdnek rdszben vagy eg6szben a hi6nyp6tl6st
kdvetoen sem felel meg;

ha a Pdlyiz6, vagy az 6rdekk<ircbe tartoz6 m6s szem6ly a pillyinat titkoss6g6t

megs6rti;

ha aPilyitz6 pillyinata a piiyinati kiir6sban es az adottiegyzll<re vonatkoz6 r6szletes
tfujekoztat6ban foglaltaknak b6rmely okb6l nem felel meg;

i. P6lyhz6 hianyp6tl6s6ban megviitoztatta az eredeti aianlatfnak l6nyeges tartalmi
elemdt;

j. ha a pllyinat elbir6lSsakor az cisszeferhetetlens6gi szabalyokat megs6rtett6k, illetve

ha valamelyik Phlyi-zl az eljirds tisztashgdt vagy a tObbi Pdtyin| erdekeit srilyosan

s6rt6 cselekm6nvt ktivetett el.

1.10. Eredm6nytelen a pillyinati eljfrdso ha:

a. Megbizotthoz nem erkezett 6rv6nyes pdlyazati ajinlat;

b. a benyrijtott pfllyizatok egyike sem felelt meg a piiyLzati kiir6sban foglalt

felt6teleknek;

c. ha Megbiz ott a pfulyitzati kiirds 1.9 pont j. bekezd6s6ben megjeldlt okb6l az e\fu6s

6rv6nytelenitds6r6l dontcltt;

d. a legjobb 6rvdnyes ajhnlat elfogad6sa Megbizott szitmitrajelent6s vagyonveszt6ssel
jftma.

1.11. Eredm6nyhirdet6s 6s szerz6d6skiit6s:

Ap6ly6zati aj6nlatok elbir6l6sa apillydzati hatarid6 leiilrtdt kdvet6 30 naptari napon beliil

tort6nik, m.ty iAOturtamot a Megbizoti egy alkalommal legfeljebb tov6bbi 30 naptari nappal

meghosszabUittrat. Ebben az esetben az ajtnlatik<itcitts6g id6tartama is ar6nyosan, legfeljebb 30

nappal meghosszabbodik.

A p1lyazat eredm6nye a Megbizott honlapj6n keriil kdzz5tdtehe

(http://www.hmei.hu/trmeizrt_inkurrencia.html), valamint a dcint6srtil minden Palyaz6 fr6sban

6rtesit6st kap.

A Megbizott 6s a nyertes Pi'/ryind az irbsba foglalt szerzodlst a pillyilzat elbir6l6sar6l

sz6l6 6rtesit6st k0vet6en a lehet6 legrrividebb id6n, de legfeljebb tizenot munkanapon beltil

megktitik.

1.12. Megbizott fenntartja iog6t' hogy:

a. a Rendelet 41. $ (6) bekezd6se alapjan eredm6nytelennek nyilv6nitsa az elifurdst,

b. a nyertes Pii1yhz6 visszal6p6se eset6n, vagy ha a pillyiuat nyertes6vel a

szerz6d6skot6s meghirisul, vagy a szerzodls alfuirbsa ut6n a nyertes a szerz6d6st nem

teljesiti 6s ezert a Megbizott a szeruod6st6l el61lt, vagy a felek megsztintett6k, vagy

felbontottdk an, Megbi2ott jogosult a soron kcivetkezS Pi.1ryhz6val - amennyiben
annak ajinlata a Rendelet el6ir6sainak es pillydzati kiir6sban foglaltaknak megfelel -

szerzoddstkdtni vagy az ajinlati k<itdttsdg lejfirtautan rij pillyinatot kiirni.

d.

e.

h.
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c. aphlygzatifelhiv6st az ajinlattlteli hatSrid6 letelte el6tt visszavonja. Err6l apillyinati

felhiv6s kozl6s6vel megegyez6 helyeken 6s m6don az ajinlart6teli hatarido lej6rta

eldtt k6teles hirdetm6nyt megjelentetni. A felhiv6s visszavon6sa eset6n a Megbizott

k6teles a r6szletes tajikoztflt: visszaszolgSltathsa ellen6ben a r6szletes tdjdkoilat6

ellendrt6k6t visszafizetni'

2. EGYEB INFORMACIOK

2.1. Altalfnosinform6ci6k

a. A Megbizott akiajtnlott Aru min6s6g66rt, mriszaki Sllapotilert, al6that6 6s esetleges

rejtett hibrikert szavatossiigot nem v6llal, alkatreszut6np6tl6st nem biztosit.

b. Jelen felhiv6s szerves rdszdtkdpezik apillydzati kiir6s melldklet6ben felsorolt,6s az

6rtdkesitend6 vagyont6rgyak pillytnatanak benyrijt6s6hoz sziiks6ges (el6irt)

nyomtatv6nyok.

c. A Rendelet 39. g (1) bekezd6se szerint, ha a Megbizott meg6llapit6sa szerint a
p6lyin6 az ajhniata i6nyeg6t nem 6rint6, formai okb6l hib6s (hianyos) ajanlatot

nyrijtott be, 6nk6nt vagy a Megbizott felhiv6siira legfeljebb ot napon beliil p6tolhatja

a hianyokat az alilbbi iratok vonatkozSs6ban:

o a kizir6 okokkal, az alkalmass5ggal kapcsolatos igazol6sok 6s nyilatkozatok,
illet6leg a ptlyazati kiir6sban a ptlyinat r6szek6nt benyfjt6sra el6irt egy6b iratok

ut6lagoi csatoliisa, hi6nyossrigainak p6t16sa, valamint egy6b, a pillydzattal

kapcsolatos formai hianyok p6tl6sa.

o A hianyp6tl6sr6l a Megbizott egyidejrileg, k<izvetleniil, ir6sban kdteles

thjdkoztiini az <isszes Piiyhzlt, megjeldlve ahatdridot, tov6bbri pillyazatonklnt a

hianyokat.

o A meghatalmazottkdzremukodds6vel elj6r6 Pi./ryizS meghatalmazfusahi6nyp6tl6s
keret6b en nem p 6to lh at6, az aj anl at me ghatalm az6s hiany 6ban 6rv6nytelen.

o pi;1yirz6 hianyp6tl6sa semmilyen form6ban nem eredm6nyezheti az eredeti ajhnlat

l6nyegestartalmielemeinekmegvitltortalilsht.

d. Az aj1nlat 6rv6nyess6g6t a Megbizott a hianyp6tl6sra rendelkez6sre 6116 id6 leteltdt

kcivet6en 6llapitj a meg.

e. Az ajfnlatteteli hatfri do lejififitk<jvet6en a benyrijtott ajanlatok csak a Rendelet 39. $
(2) bekezd6se szerinti itxtfurgyalils sor6n, illet6leg egy 6rv6nyes ajfnlat esetdn

Megbizott felhiv6sara m6dosithat6k, de az ajSnlati arak nem csdkkenthet6k.

f. A Rendelet 33. g (5)-(6) bekezddseiben foglaltak szerint Pi.Jyin6 a - megfelel6

aj1nlattdtel 6rdek6ben a ptiyazati kiir6sban 6s a r6szletes tij6koztat6ban

foglaltakkal kapcsolatban irSsban kieg6szit6 (6rtelmezS) tfujlkoztathst kdrhet az

Megbizott6l, vagy az illtala meghathrozott szewezettol az ajinlattlteli hatarid6

lejftrttfimegelozo-i. napig. Megbizott athjekoztat6st rigy adja meg, hogy azzal egyes
p6iyfz6l<nak nem kedvezm6nyez, illetve nem s6rti aP6lyhz6kes6lyegyenl6s6g6t.

g. A Megbizott felhivja a Phlyhzl figyelm6t, hogy a kieg6szit6 thilkoztalls k6r6s6re

nyitva]ll6 hatarid6 Iej6rt6tk6vetden, illetve az ajdnlartdteli hat6rid6 lei6rt6t kdvetoen,

az er edm1nyhirdet6si g a P l-/ry 626 me gkeres6seire, k6rd6seire nem v6laszol.

h. A Megbizott a Pdly 6z6k szhmffi a pillyhzatok bont6stig, a pillyinatok tartaTmdt a

dontdshozatalig -, iietve a Rendelet 39. $ (2)-(3) bekezd6s6ben megjel<ilt t6rgyal6s
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megkezd6s6ig - kriteles titkosan kezelni, an6l felvil6gosit6st sem kivtil6ll6knak, sem

a p6ly inaton r6szvev6knek nem adhat.

Kapcsolattartfs

Az eljhris lezfuilsdig minden, az eljfuilssal 0sszefiigg6 kapcsolattart6sra - a r6szletes

thj6koztat6 megvhsinlfusfira sz6I6 el6zetes ig6nybejelent6s kiv6tel6vel - kizdrdlag
Iidsban keriilhet sor. Minden m6s esetben Megbizott visszautasit minden szem6lyes

vagy nem dokument6lhat6 kapcsolattart6si form6t.

A Piiy6z(t valamennyi, az eljirSs sor6n a Megbizottnak megkiild6sre keriilo

okmanyon, 1ev61en, faxon ttintesse fel az eljar6s tirgyht,jelig6j6t, valamint az eljarils
azonosit6jrlt.

Az ert1kesit6si eljrir6sban kapcsolattarto: B6nyei Zsolt (Tel: 431-29001611 mell6k).

Melldkletek:

l. sz. mell6klet: Formanyomtatviinyok, 17lap

Budapest, 2012. szeptember ly - n
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1. sz. szfumu mell6klet az 628- 712012 Nyt. sz6mhoz

FORMANYOMTATVANYOK
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L. sz. formanyomtatvinY

,,Ajfnlati adatlap"

a piiy 6zat me gnev ez6 s 616 I 6 s az fir aj fulatt6 I telj e s mennyi s 6 gre

P 6.try 626 neve, sz6khelye:

Arai6nlat:

A S12N05 pillyinati kiirisban szerepl6 iegyz6kszfmri vagyontdrgyak
vonatkozdsiban

azazbrutt6 forint

Amennyiben tiibb jegyz6kre tesz ajdnlatot, akkor ennek megfelelden ktiliin-kiiliin

j egyz6kenk6nt 6s soronk6nt kell jelen formanyomtatvdnyt kitiilteni.

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly az6 k6pvi sel6j 6nek
cegszeri al6ir6sa

Fsz. Megnevez6s Mennyis6g
Nettti

ajinlati 6r
Ft

Brutt6
ajf,nlati 6r

Ft

I

2.
J .

Osszesen:
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2. sz. formanyomtatvdnyl

,,Pi,Jyizati adatlapo'

a p6ly az6 (c6g) adatair6l

1.) A c6g neve ds rdvidltett elnevezdse:

2.) A c6g sz6khelye:

3.) A c6g levelez6sr cime:

4.) A c6g telefonsz6ma, telefax szitma; ha van e-mail cime:

5.) A k6pviseletre jogosult(ak) neve(i):

6.) Cdgegyzdkszitm:

8.) A c6g ad6sz{na.

9.) A c6g penzforgalmi jelzoszdma:

10.) A c6g kapcsolattart6ja:

2ll. sz. Mell6klet: P6lydz6 az ajinlattlteli hatririd6t6l visszaszitmitott 30 napt6ri napn6l nem
r6gebbi eredeti, vagy krizjegyzo 6ltal hitelesitett c6gkivonata

212. sz. Mell6klet: az ajfinlatot aliir6 szem6ly al6fr6si joght 6s alilirhsht igazolf
dokumentum (alilirasi cimp6ldrlny) eredeti p6ldrlnya vagy kozjegyzo Sltal hitelesitett
m6solati pllddnya.

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6siignak.

P aly az6 k6pvi sel6j 6nek
c6sszerii alfiirhsa

I Term6szetes szemdly Piiyin6 eset6n a fenti adatlapon szerepl6 inform6ci6 drtelemszenien - a rendelkezdsre 6116
adatok ftiggvdnydben - keriiljOn megad6sra.
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3. sz. formanyomtatvdny

Nyilatkozat
a titoktart6si kotelezettsdsr6l

P {iy 625 neve, sz6khelye :

Alulirott kijelentem, hogy pirlyhzati aj5nlatom 1artalmilt a szerz6d6skdt6sig, illetve az ilIarri
vagyonnal val6 gazdiikod6sr6l sz6lo 25412007. (X. 4.) Kormanyrendelet 39. $ (2) - (3)
bekezd6s6ben megjel<ilt nyilvrinos 6rt6rgyal6s megkezd6s6ig titokban tartom I az illtalam
k6pviselt szewezet titokban tartja* .

Bizalmasan kezelem a Megbizott itltal a r6szletes tdjekoztatoban vagy brlrmely m6don
rendelkez6sernre bocs6tott valamennyi tdnyt, adatot, inform6ci6t, azol<r6l harmadik
szem6lyekn ek thjekoztatdst nem adok.

Biintetdjogi felel6ss6gem tudat6ban kijelentem tov6bb6, hogy felhfvtam a frnansziroz6 bank,
konzorcion6lis ajfinlat eset6n a konzorciumi r6sztvev6k, valamint meghatalmazott jogi
k6pvisel6m, illetve az ajdnlat elk6szit6sdhez illtalarn laz iilalam k6pviselt szervezet Sltal*
igdnybe vett, felhatalmaziissal rendelkez6 egy6b szakdrtok figyelm6t, hogy a titoktartSsi
kdtelezetts6g r6juk is kiterjed.

*a megfelel6 r,6sz aldhilzand6

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly az6 k6pvi seldj 6nek
cegszeri alflirt"sa
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4. sz. formanyomtatviny2

Nyilatkozat

a fenn6ll6 kdztartoz6sokr6l

P 6ly in6 neve, szdkhelye:

biintetdjogi felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy az iltalam kdpviselt gazdasdgi tiirsas6gnak
apillyinat benyrijtrisanak id6pond 6ban az ad6zfus rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. tcirv6ny 178. $-
arrak 20. pontja szerinti, hatvan napn6l r6gebben lej6rt esed6kess6gti koztarlozilsa, illetve a
Vagyonkezel6 Honv6delmi Miniszt5riummal, illetve az MNV Zrt-vel szemben fenn6ll6 tartozdsa
nincs.

Nyilatkozom tov6bbrl, hogy a P6lyiz6nak a Magyar Honv6ds6ggel szemben fenn6ll6 tartozdsa
nincs, illetve elfogadom, hogy amennyiben van ilyen tartozilsa, az az eljbr6sb6l tclrt6n6 lnzfuilst
eredmdnyezi.

L__l Kijelentem tovhbb6, hogy az Sltalam k6pviselt gazdashgi t6rsas6g az ad6zds rendj6r6l
sffi6 2003. 6vi XC[. tcirv6ny szerinti koztartozhsmentes ad6z6i adatbinisban szerepel, valamint
a szdkhely szerinti dnkorm6nyzat illtal ki6llitott igazol6ssal tanrisitom, hogy az illtalam k6pviselt
gazdasdgi t6rsas6gnak nincs lej rlrt kdztartozdsa.

t] A melldkelt 30 napn6l nem r6gebbi eredeti vagy krizje gyzo illtalhitelesitett, a hat6skdnel
rendelkez6 hat6s6g, illetve a szdkhely szerinti dnkorm6nyzat itltal ki6llitott igazol6sokkal
tanfsitom, hogy az |ltalam kdpviselt gazdasdgi tarsas6gnak nincs ad6-, viim-,
tarsadalombiztosit6si jitrulekfizet6si kdtelezetts6get illet6en lejhrtkoztartozdsa.

A megfelel6 r6szt k6rjiik X-el jelezze!

4ll. sz. Mell6klet:

412. sz. Mell6klet:

413. sz. Mell6klet:

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly az6 k6pviseldj 6nek
cdsszeri alfiirtsa

2 Term6szetes szemdly Pilydz6 esetdn a gazdasdgitarsasiig alatt termdszetes szemdly 6rtend6.
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5. sz. formanyomtatvdny

Nyilatkozat

a p6ly inati b izto sit6k me gfi zet6 s6r6 I

P 6iy 626 neve, sz6khelye

A mell6kelt - apillyazati biztositekbefrzetes6r6l sz6l6 - hivatalos banki igazol6ssal (befizet6si
bizonylattal) igazolom, hogy apillyazati biztosit6kot a

S12N05 szdmrfi eljdr6s ..... ieryz6k szr[mri vagyontfrgy(akra) vonatkozt6^n ̂z dltalam
k6pviselt gazdasilgi tdrsasrig megfizette.

Tudomfsul veszem, hogy pillyazatom - minden tov6bbi vizsgitlat ndlktil - 6rv6nytelen abban az
esetben, ha a HUF-ban befizetendo pillyazati biztosit6k b6rmely okb6l legk6s6bb az aiLnlatteteli
hatinido lej6rt6nak.napjfun24.00 6r6ig nem 6rkezik be a Magyar Honv6ds6g Logisztikai Ell6t6
Kozpont Magyar AllamkincstSrnal vezetett 10023002-00290115-00000000 sz6mri sz6ml6jara.

5ll. sz. Mell6klet: hivatalos banki igazolils

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly in6 k6pvi sel6j 6nek
cegszeru al(ir6sa
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6. sz. formanyomtatviny

Nyilatkozat

a phly iu;ati rdszvdtelhe z szerzldlskiit6si j o gosultsdgr6l

P iiy 5n6 neve, sz6khelye

nyilatkozom, hogy nyertess6gem eset6n aszerz6d6sal6ir6sfraazalilbbi szem6ly jogosult:

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly az6 k6pvi sel6j 6nek
clgszeru alilirisa



20

7. sz. formanyomtatvfny

Nyilatkozat

a p 6ly azati felt6telek elfo gad6s ar6 I

P fiy 626 neve, sz6khelye

kijelentem, hogy a pillyinati kiir6sban szerepl6 felt6teleket elfogadva, apSlyinattfrgyittkdpez6
Lrut az iitalatn sziiks6gesnek tartott m6rt6kig megismerve, a rdszletes tilekoztat6ban foglaltak
ismeret6ben 6s saj6t meg6llapit6saim alapjan teszem meg pillyiu;ati qitnlatomat, azol<kal
kapcsolatban a k6s5bbiekben semminemri ig6nnyel, perrel vagy m6s kcivetel6ssel a Megbizottal
es az Atad6val szemben nem 61ek, illetve az iitalarn k6pviselt szervezet sem 61.

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly az6 k6pvi se ltij 6nek
cdsszeri alfiirdsa
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8. sz. formanyomtatvi{ny3

Nyilatkozat

a cs6d-, fel sz6mol 6si, v6 gelszilmol6si elj ar6sr6 I

P f.Iy 626 neve, sz6khelye :

Btintetojogi felel6ss6gem tudatiiban kijelentem, hogy az ilItalam kdpviselt gazdashgi trlrsas6g
ellen cs6d-, felsz6mol6si eljar6s nem indult, tovSbbS v6gelsz6mol6sSt a tarsas6g dnmaga ellen
nem kezdemdnyezte,jogut6d ndlkiili megsziintetdse, megsziin6se nincs folyamatban.

Tanirsitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6Ly az6 kdpvi seldj 6nek
cdsszerJ- alilirilsa

3 Ez a nyilatkozat csakcdgekre 6rtelmezhet6, egy6b Piiydzokaaknem kell erre vonatkoz6an nyilatkozriuk.
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9. sz. formanyomtatvfny

Nyilatkozat

a szerz6d6skot6s feltdteleinek elfogad6srir6l

P 6ly in6 neve, sz6khelye

Tudom6sul veszem, hogy a Megbizott 6s az Atad6 aMagyar Allam tulajdonjog6t a teljes vetel{r
kiegyenlftds6ig fennffija, valamint az adhsvlteli szeruod6sben egyoldahi el6llasi jogot k0t ki
azon esetre. ha a v6telar hatarid6ben nem kertil kifizet6sre.

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly in6 k6pvi sel6j 6nek
cdgszeru alfiirisa
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10. sz. formanyomtatvfny

Nyilatkozat

az ajanlati kdtcius6gre 6s ajrinlati biaositdkra vonatkoz6 feltdtelek elfogaddsrir6l

P hly 6r;6 neve, sz6khelye

Elfogadom az ajhnlati kdttitts6gre, az ajinlati biztosit6k m6rt6k6re 6s megfizet6s6nek m6djara
elveszt6s6re vonatkozb feltdteleket.

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly iu5 k6pvisel 6j 6nek
cfgszerii alfiirasa
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Nyilatkozat

1 1. sz. formanyom tatvilnya

aszerzoddskdt6si jogosults6g6fi vhtzils1nakk'tzinirsdr6l

P 6ly 626 neve, sz6khelye

tudomasul veszem, hogy ameruryiben az fltalarn k6pviselt gazdasdgi tarsas6got nyertesnek
nyilv6nitjrik, tgy szerz6d6sk0tdsre az illtalam kdpviselt gazdasiryi t6rsas6g helyett m6st nem
jel0lhetek ki.

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly in6 k6pvi sel6j 6nek
clgszerft aliirhsa

a Termdszetes szem6ly palyful esetdn a gazAashgikirsasdg alalttermdszetes szemdly 6rtend6.
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L2. sz. formanyomtatvinys

Nyilatkozat

a szeruo ddstervezet elfo ead6s6r6l

P 6ly 626 neve, sz6khelye

nyilatkozom, hogy az iitalam kdpviselt gazdasilgi tarsas6g a r6szletes tdjlkortat6ban
rendelkez6semre bocs6tott ad6sv6teli szerzodds tervezetet, es azon beliil kUkind sen apillyinatban
vrillaltak szerzodlsszeni teljesit6sdnek biztosit6kait elfogadom, nyertess6g eset6n a szeruodlst
v illtozatlan felt6te lekkel me gkrit<im.

K<itelezetts6get v6llalok arra, hogy a ptlyazatban foglalt v6llakisokat - nyertess6g eset6n - teljes
kclnien 6s hianytalanul telj esitem.

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P aly azo k6pvi seloj 6nek
cdgszeni altirtsa

5 Term6szetes szemdly P6lyaz6 esetdn a gazdasdgitinsaslgalalltermdszetes szem6ly 6rtend6.



26

13. sz. form anyom tatv 6ny6

Nyilatkozat

a teljesft6si seg6dr6l

P 6ly in6 neve, sz6khelye

Nyilatkozom, hogy az iitalam k6pviselt gazdasiryi tarsas6g nyertess6 nyilv6nit6som esetdn a
szeruo des telj esit6se 6rdek6ben

kivfinlnem kivfn*
teljesit6si seg6det ig6nybe venni.

Teljesit6si seg6d ig6nybev6tele eset6n adja meg a teljesit6si seg6d nev6t 6s sz6khely6t, valamint
jel6lje meg, hogy milyen tev6kenys6ghezveszi ig6nybe (sziilittrs,tttrolils, hullad6kkezelds, stb.).
Amennyiben ez enged6lyk<iteles tev6kenys6g, irgy csatolja az igenybe venni kivrint teljesit6si
seg6d vonatkoz6 enged6ly6t. Tov6bb6 mell6kleten nyrijtsa be az ig6nybe venni kivrlnt teljesit6si
seg6d (alv6llalkoz6, megbizott, stb.) nyilatkozatdt arca vonatkoz6an, hogy nyertess6g esetdn az
al6bb megjeldlt tev6kenysdg terdn a pfiytzatot benyrijt6 gazdashgi tarsasSggal egyiittmtiktidik.

Teljesit6si segdd neve:
Telj esit6si seg6d sz6khelye :
Tev6kenys6g megj el6l6se:

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

*Megfelel6 r6sz al6hrlzand6!

I3ll. sz. Mell6klet: Teljesit6si seg6d (alvitllalkoz6,megbizott, stb.) nyilatkozata
P 6ly tn6v al t0rt6n6 e gyiittmtikcid6 s6r6 I

P 6ly az6 k6pviseloj 6nek
c6sszer[i alfirilsa

6 Term6szetes szemdly P6lybz6 eset6n a gazdas6gitiirsas6g alatt termdszetes szemdly drtend6.
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| 4. sz. fo rm anyo m tatv 6ny7

Nyilatkozat

a hatrilyos jog betart6s6r6l

P 6ly 626 neve, sz6khelye

Nyilatkozom, hogy az illtalarn kdpviselt gazdashgi tirsas6g tudomdsul veszi, hogy az arra
jogosult szervek azeljirds (rltv6tel, szfilliti-s,rakinozis vagy ipari tev6kenys6gs6g stb.) folyaman
brirmikor ellen6rizhetik tev6kenys6g6t.

P ety az6 k6pvi sel6j 6nek
cdgszeri alfuirdsa

'Termdszetes sz-em6lyP5lyaz6 esetdn a gazAasdgitiirsas6g alatttermdszetes szem6ly 6rtend6.



28

15. sz. formanyomtatv 6ny

Megtekint6si ig6ny

Ig6nybejelent6:
Cimzettz HM EI IECS
Telefax: (2) 275-0972
Felad6:
(cdgn6v)
Telefax:

A ieevzdk szdma: Arubemutatdft) helve: Ar ub emutatd ft) idfn onti a:

Risztvevdk adatai:

l .

Ndv:
Anyia neve:
Sziil. helv 6s id6:
Lakcim:
Szem. is.. szitm:
Mobil telefonsz6m:

)

N6v:
Anyia neve:
Sziil. helv 6s id6:
Lakcim:
Szem. is. sz6m:
Mobil telefonsz6m:

G6pkocsi rendsz6m:

F6nyk6pez6si ig6ny6t, k6rem, jelezze: igen nem

Amennyiben tiibb jegyz6k frubemutat6jin vesz r6szt, akkor ennek megfelelden
kiiliin-kiiliin j egyz6kenk6nt kell e fo rmanyom tatv 6ny t kitiilteni 6s megkiild eni.

Kelt: 2012. h6 nap

Tanfsitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P aly az6 k6pvi sel<ij 6nek
c6gszerti alfirflsa
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16. sz. formanvomtatvinv

Pfiyitzzti Kis6r6lap

Alulirott kijelentem, hogy a ..... ..... jegyzlkre vonatkoz6 pillyinati
r6szletes tdjekoilat6t szem6lyesen* / meghatalmzott 6ltal* fitvettem, egyrittal nyilatkozatot
teszek, hogy pillyazati ajinlatom tartalmSt a szerzodeskdtdsig titokban tartom.

Tudom6sul veszem, hogy a fenti inkurrens szakanyagok 6rtdkesit6s6re vonatkoz6
nyilv6nos phlyazattal kapcsolatos, sz6beli vagy ir6sbeli drdekloddsek soriin megismert adatok 6s
informrici6k szolg6lati titoknak min6stilnek.

Bizalmasan kezelem a Megbizott 6ltal a rdszletes tfijekortafban vagy brlrmely m6don
rendelkez6semre bocs6tott valamennyi t6nyt, adatot, inform6ci6t, azol<r6l harmadik
szem6lyeknek - a frnansziroz6 bankkal, 6s konzorci6lis ajanlat eset6n a rdsztvev6kkel val6
kapcsolattart6s eseteinek kiv6tel6vel - tAj6koztatist nem adok. Minden kdrtilm6nyek kdzdtt
biztositom, hogy ezek az informftci6k 6ltalam, illetdktelen szemdlyek r6sz6re hozztferhet6v6 ne
v6ljanak.

P6ly6z6 neve:

R6szletes thj 6koztat6t ri tvette :
fk6ovisel6^ meshatalmazott)

P6lyilz6lev6lcime:

PSlyAzfl e-mail cime:

P6lyiz6 ad6szrima:

P6lyflz6 telefonsz6ma:

P6ly6z6 fax szdma:

P fily 526 p6nzfo rgalm i jelzilszhma:

R6szletes tijfikoztatfl
6tv6tel6nek/6taddsinak
Id6nontia:

2012.
6v h6 nap

Megbizott k6pvisel6je
P flly Szati r6szletes tfj6koztat6t Stadta

*a megfelelS rdsz aldhilzandd

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly 526 tP 6lyiz6 k6pvisel6j 6nek
a16irdsa

P 6ly 6zati r6szletes thi6koztat6t ftvette

P irly fn6 k6pvi seldj 6nek
clgszeri ali.1rrf.sa


