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1. ptl; nztu rovnrnwnNvnr

l.l. A pfulyinati kiirisban alkalmazott eryes kifejez6sek 6rtelmez6se

f .l.l. Megbizott:

Az 6rt6kesitdsi elj6rrisban mint Megbizott az alilbbiakban meghat6rozott szewezetiilt el:

Neve: HM Elektronikai, Logisztikai 6s Vagyonkezelo Zrt. (HM EI Zrt.)

K6pviseli: M6r6 Lajos, vezdrigazgat6
Cime: 1101 Budapest, Salg6tarjani ft 20. sz,.

Telefon: 431-2900;275-0951;
Telefax: 275-0972;

1.1.2. Pi,Jyfz6:

Az a term|szetes szemdly, jogi szemdly, jogi szem6lyis6g n6lkiili gazdilkod6 szetvezet

vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, aki, illet6leg amely az lttekesitdsi elj6r6sban

ajrinlatot tesz; P6ly6z6nak min6stil a kiilfbldi szdkhelli v6llalkoz6s magyarcrszdgi

fi6ktelepe is.

Nyertesk6nt t<irt6n6 kihirdet6se eset6n azonos a l6trej<iv6 ari6sv6teli szeruodds Vev6j6vel,

ftiggetlentil att61, hogy a tev6kenys6ghez alvSllalkoz6t, teljesit6si seg6det ig6nybe kivan-e

venni.

1.1.3. Atad,6:

A HM vagyonkezel6sdben l6v6 ing6s6gok felett nyilv6ntart6si, 6tad6si 6s elsz6mol6si,

tov6bb6 sz1nlabefogad6s;i 6s sz6mla kibocs6t6si joggal rendelkez6 szewezet parancsnoka' a

miniszter k<izvetlen al6r,endelts6g6be, kOzvetlen, illetve fenntartoi irhnyitilsa al6 tattozo

szewezetvezetoie.

1.1.4. A pfilyizat cd:lja:

APSlyaz6val, ajinlatdnak elfogad6sa eset6n ad6sv6teli szerzodes megkdt6se.

1.1.5. A phlyizat tiPusa:

nYilv6nos Pitlyr[7a1

1.1.6. A fordul6k srzima:

egy

1.1.7. Szerz6d6s:

Az 6rt6kesit6si eljaras nyertes Piiryfz(fia 6s a Megbwaftt kdzdtt l6trej6v6 ad6sv6teli

szerzod1,s.

1.1.8. Az eljr{rfs je)lig6je:

,,Kiilonf6le gumihullad6kok 6rt6kesit6se"

1.1.9. Az eljdrrls azronosit6ja:

s12N08
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1.1.10. Az aj:inlatt6trel:

Aj6nlatot lehet tenni apiiyinatikiir6s 1'2. pontj6ban szereplo t6telre'

1.1.11. Lz aiflnlatt6tel nYelve:

Az elltris nyelve magyar. Ennek megfeleloen a palyinatot magyar nyelven kell

benyirjtani, az eljhrits r;or6n mindennemu levelez6s 6s dokument6lt sz6beli kapcsolattart6s

magyar nyelven tort6nil,:. A joghat6s kiv6lt6s6ra csak a ntagyar nyelvri nyilatkozatok,

okiratok alkalmasak . A.lriiryhz6 a nem magyar nyelven k6sziilt okm6nyr6l magyar nyelvti

,,felel 6 s" fordit6st kotel e s bec satolni ai lnlatih a.

A Megbizott a ,,fe:lelos" forditts alatt azt erti, hogy az adott fordit6st vagy hivatalos

fordit6 k6szitette 6s a rnegfelelo m6don hitelesitette , vagy a llf.Jyi.z| k6szitette 6s c6gszeru

al6ir6ssal hitelesitette, cle tartalm6drt mindk6t esetben aPi.Jy6z,5 felelos.

1.2. Lz6rt6kesit6si eljir6s tirgya, mennyis6ge 6s f6bb tipusai:

Fsz. ilrlegnevez6s EWC k6d Mennyis6g (kg)

I GunLihulladek 16 01  03 233 073 + 20 o/o

Tfroldsi hely:

F6nyk6pek:

MH LEK Inkurrencia Rakt6r B6zis l(alocsa
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A pily1zati kiir6s az Arwa| kapcsolatban krizolt 6s ismertetett adatok, inform6ci6k a

Megbizott 6ltal ismert elozetes adatszolg6ltat6son alapulnak. l\ Megbizott javasolja minden

pi11y6z(tnak, hogy a sajdt feleloss6gere 6s kolts6 gdre szerczzern be minden olyan kieg6szit6

inform6ciot a magyarorsz6gi jogi-gazdas6gi k6rnyeze1rol, ililetve szabiiyozo-rendszerrol,

amely v6srirlSsi sz6nd6ka. k<iriiltekinto megalapozdsi*toz sziiksdges lehet.

Megbizott az eljirS:sban alkalmazando formanyomtatvdnyokat az igenyles napj6t6l

sz1mitott kett6 munkanapon beltil Microsoft Office Word 6s Excel 97-2003 form6tumban

elektronikusan megkiildiPhlyiz(t r6sz,6re, aPiiyhzl iital a l',t. sztmrf formanyomtatv6nyon

-Piiyhzati Kis6r6laporr - megjelolt e-mail cimre.

1.3. AzAru megtekint6s6nek helye, ideje 6s felt6telei:

Az Aru megtekinthet6 a tarol6s helyszindn. Az Aru megtekintdse nem feltetele az

6rv6nyes aj6nlatt6telnek, azonban ennek elmulaszt6s6b6l ad6d6 k6rok6rt a Megbizott

felel6ss6get nem v6lla1.

A megtekint6sre a Megbuott trubemutatot szervez, melynrlk id6pontja: 2012.10.31.

Az 6rubemutat6 helys ;zine: 6300 Kalocsa, Miskei tfi 22-24'

A megtekintdsre csak a fenti idopontban van lehetoseg, Az arubemutat6n csak az a

szem6ly, illetve az iitala ir6sban meghatalmazott szem6ly vehet reszt' aki a pfilyfizati

kis6r6lapot kit6ltve a Megbizott r6sz6re tttadta, vagy teletaxon megkiildte 6s az abban

foglaltakat elfogadja, to',r6bb6 a megtekintdsi ig6ny6t legk6s6bb az drubemutat6t megel6z6

05. nap 14.00 6r6ig (sz.ewezetenk6nt max.2 f6) telefaxonapiiyinati kiir6s mell6klet6ben

szerepl6 16. szdmitformanyomtatvdny (Megtekint6si igdny) kitdltdsdvel 6s telefaxon tdrt6no

megktild6s6vel a HM EI Zrt. Inkunencia Ertdkesito Csoport (IECS) (Fax:275-0972) reszete

jelezte.

1.4. A Piiyfizati kiiris haszndlata

A p1lyinati kiir6st ia szellemi alkot6sokr6l sz6l6 jogszabdlyok oltalomban r6szesitik,

m6sol6sa, a jelen elj6r6s keretein kivtil tdrt6n6 b6rmilyen - v6ltozatlan vagy v6ltoztatott

form6ban t<irtdn6 - felhaszn6l6sa j o gell enes'

|.5. Pfu|yhzati biztosit6k m6rt6ke 6s befizet6s6nek m6dja:

a) A pillytnati biztosit6k ert6ke nett6 50 000 Ft'

b) A pillytnatibiztosit6k megfizet6se az ewdnyespiiyhzaft felt6tele'

c) A ptiyazati biztosit6kot a Pr[ly6z6 az Ataoo (Magyar Honv6ds6g Logisztikai Ell6t6

Kcizpont) Magyar Allamkincsthrnii vezetett 10023002-00290115-00000000 sz6mri

bankszrlml ttj1ra 1;orteno 6tutal6ssal fizetheti be. Az 6tutal6si megbizits kiizlemdnyek

rovatfban fel kell ttntetni azeljltds azonosit6j6t'

d) A pflyuzati biztosit6k a v6tel6rba beszamit. A nem nyertes P6iy6z6k r6sz6te a

palyinati biztosit6ko t, az eredmenyhirdet6s napj6t k'0vet6 8 napon beltil az AtaAO

visszautalja, ami ut6:n az Atad6 kamatot nem fizet'

e) A palyinaton szereplo Piiyhzl elveszti a pirlytnatt biztosit6kot, €s az minden kiil<in

elj6r6s, elozetes figyelmeztetds 6s felsz6litds ndlki.il ert Atadfit illeti, ha p\lyhzatti a

p6ly fuati kototts 6 g idej e alatt visszavonj a'
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D A nyertes Piiy6z6 elveszti a p6ly6zati biztosit6kot, 6s az minden kiildn elj6r6s,

el6zetes figyelmeztet6s 6s felsz6lit6s n6lktil a, Atadlt ilileti' ha:

. a szerzod6s megkot6se neki felrohat6an vagy 6rdekkdr6ben felmer0lt ok miatt

hirisul meg;
o a v6telt6l b6rmely okn6l fogva el6l1, vagy nem teljesiti a mhr megkdtdtt

szerzodls felt6teleiq
. ha a mir rnegk6t6tt szerz6d6s a neki felrohat6 vagy 6rdekkdr6ben felmertilo

m6s okb6l hirisul meg.

1.6. A teljesit6s - a megv6s6rolt 6ru elszdllitrisinak - hatfrideje

Az adtsveteh szerzodds megkdt6s6t 6s hat6lybal6p6s6t k6vet6en' az elsz6llithat6s6gr6l

kiil d6tt 6rte sit6 s kezhezv eitel6to I sz5mitott 3 0. munkanap.

1.7. Lteljesit6s helYe:

Ataoo alakulat megnevez6se Tirolds helyszine:

MH LEK.IRB 6300 Kalocsa, Miskei trt 22-24.

1.8. Tiibbv illtozatt phlyhzat, rilszpfilyhzat

a) Ajanlatot kiztullag az L2 pontban megadott tfut'gyban a pillytnati kiir6sban

meghattrozott kovetelmdnyeket kiel6git6en lehet benyirjtani.

b) Megbizott a tribllv6lto zatt ajdnlatt6tel6nek lehetosdgdit nem biztositja.

1.9. A phlylfzatokbenyrijtfsdnak hatdrideje, helye, m6dja tis tartalma:

1.9. 1. A, phly fuzatok benyrijtfsi hatirideje (ajrlnlatt6tel i hatrflrid6) :

2012. november 16-rin 13'00 ortig'

1.9.2. A p6ly 6zatol< benyrijtrisfnak helye:

a) A piiyazatot srzem6lyesen, illetve meghatalmazott ritj6n (a HM EI Zrt': 1101

Budapest, Salgotarj6ni ifi 20. sz.) kell benyrijtani aMiegbizotthoz a bead6si hatarido

lejiffitrig.

b) A p1lyazat benLyrijt6s6ra munkaidoben (hdtfotol csii.itdrtdkig 09'00 - 15.30 6ra,

p6nteken 09.00 - 12.00 ora k<izott) van lehet6s6g a Megbizott kapcsolattart6j6val

tdrt6nt el6zetes reryeztet6s ut6n'

c) A Pldryirzl k6pviseloi az etkezlshez vegylk figyetembe, hogy az 6piiletbe val6

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

d) A Megblzott a palytzatot akkor tekinti hat6ridbre benyrijtottnak, ha az a I'6'I'

pontban megjeltilt hatiiridore, a 1.6.2. pontban megad'ctt cimre be6rkezett'

1.9.3. A pillyhzatok benyrijtdsinak m6dja:

a) Apillyinatot g1lisielzds nilkiiti, ztirt boritdkban kell benyrijtani.

b) A zirtborit6korr fel kell ttintetni a kdvetkez6ket:

. az6rt6kesit6rsi elj ar6s j elig6j 6t:,,Kiiliinf6le gumihullad6kok 6rt6kesit6se" ;

. &,,Csak bizrottstigilag bonthatrf" 6s



. d,,H^tirid6 el6tt nem bonthatri fel" feliratokat, vallamint

. azeljar6s azonosit6t: S12N08

c) A pillyitzatot 0t pdldanyban (egy eredeti ds n'dgy mdsolati pdlddnyban)'

roncsol6smentesen nem bonthato k6t6sben, folyamatos oldal- vagy lapsz6moz6ssal

6s tartalomjegyz6kkel ell6tva, 6s valamennyi oldal6t cdgszerti al6ir6ssal

mag6nszem6lyekrr6l eredeti al6ir6ssal ell6tva kell benyirjtani. A ptlyhzat

borit6lapj6n fel kell tiintetni az "Eredetio', vagy a "M6solat" feliratot

(6rtelemszenien), az osszes oldal- vagy lapszamot, a Palyazo nev6t, sz6khelydt,

tov6bb6 a jelen eljarrlsban kijelolt kapcsolattart6 szem6ly nev6t, telefon- 6s

faxszdmttt, e -mai I c imdt.

(Roncsol6smentes;en nem bonthat6nak tekinti a Megtrizott azt a piiyizatot, amely

lapjai csak a p,fiy6zat s6r0l6se 6\tal cser6lhetok, b6rmilyen kcit6sben, de a

lapozhat6s1ght megtartva pl. aP6lyhz6 az dsszes lap,ot keresrtilfiizle,6s a fiiz6st

leragasztva bely egzo lenyomattal ell6tta.)

d) A c6gszeni al6ir6.s alatt a tdrsas6g k6pviselet6re felhatalmazott termdszetes szem6ly

al6ir6si cimpdldlinynak megfelel6 alfuirfsitt, valami.nt a t6rsas6g b6lyegz6j6nek

egyiittes alkalmazds6t kell 6rteni.

e) Amennyiben aPp11yhz6 az eredeti pdldany megjelol6se n6lktil nyrijtja be p6ly6zatit,

irgy a Megbizotrt az 6t p6ldanyb6t v6letlenszenien kiv6laszt egyet, azt eredetinek

nyilvanitja 6s a tov6bbiakban eredetik6nt kezeli'

0 A piiyhzatok formai vagy tartalmi elt6r6se eset6n a lWegbizott az ercdeti p6ld6nyt

tekinti hitelesnek, ez alapibn kertil 6rt6kel6sre a piiy tzitt.

g) Az eljin[s t6rgy6t,jelig6j6t, azonosit6j6t a piiytnaton, 6s valamennyi - az eli6t6shoz

tartoz6 - dokumentumon fel kell tiintetni'

1.9.4. A pi,/ryfzatok. tartalma:

A ptiyinati aj6nlatrnak tartalmaznia kell a pillydzali kiir6sban a Megbizott itltal

rendelkezdsre bocs6tott, a r6szv6teli felt6telkdnt felsorolt tartalmi kdvetelm6nyek szerint

kit6lt6tt, tov6bbi feltdtelek tbnasztisandlki.il elfogad6lag, cdg:;zerien alttirt, apillyi,Zati kiir6s

mell6klet6ben felsorolt ft>rmanyomtatv6nyokat.

1.9.5. A pillyiuati arjrinlatok bontrisa

A hatarid6ben be6rke zett pillyhzati ajhnlatokat tartalm az6 zhrt borit6kokat a Megbizott a

palyiuatihat6rido lej6rtakor, a Megbizott sz6khely6n nyilvimosan bontja fel'

Az aj1nlatok nyilv6nos felbontdsakor Megb wott a jelenl6vokkel ismerteti az ajhnlattevok

nev6t, sz6khely6t (lak6ihely6t), az ajinlatokkal kapcsolatos tov6bbi r6szletet azonban nem

hoz nyilv6noss6gra.

1.9.6. A pi;1ygzatop 6rt6kel6s6nek szempontja 6s a piilyrizatok elbirflisra jogosult

szem6ly vagY testiilet:

A Megbizott az Ar,ura adott legmagasabb (nett6) inajinlat alapj6n dtint' A piiyinatok

elbir6l6sara jogosult testtilet a Megbizott iital l6trehozott 6rttlkel6 bizotts6g'
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1.9.7. A piiyfzat kiiJlts6gei:

a) Apiiyhz1 nem igdnyelhet t6rit6st a Megbizott6l ajinlerta kidolgozhsillrt. A piiyizat

elk6szit6s6vel 6s tt piiytzaton val6 r6szv6tellel kapcsolatos ktilts6gek - a ptiyinat

6rv6nyessdg6tol, illetve eredm6nyess6gdt6l fiiggetlentil - a Piiyhz6t terhelik. A

phlyfzbnak nincs joga semmilyen, a pillyinati kiir'6sban kifejezetten megadott

jogcimen kivtil eg;rdb - igy kiildndsen anyagi - ig6ny 6rv6nyesit6s6re.

b) A Megbizott a benyrijtott pillyilzatokat sem eg6sz6ben, sem r6szeiben nem

szolgdltatja vissza,

1.9.8. P iiyhzatok rn6dositfsa:

A Pi;yhz(t az ajhnlattdteli hatarido lejtfifuig m6dosithatj a, vagy visszavonhatia pilyazati

ajinlat1t. Az aj1nlatt6telii hatarido lejartht k<ivetoen a benyrijtott aj6nlatok csak a Rendelet

39. $ (2) bekezddse s:zerinti irtfugyalis sor6n, illetoleg egy drvdnyes aj6nlat eset6n

Megbizott felhiv6sara m6dosithatok, de az ajdnlati 6rak nem cs<ikkenthetok

f.9.9. Apiiyhzatokkal kapcsolatos pontositdsok:

A Rendelet 38. $ (2) bekezddse szerint Megbizott az aj6nlatok bont6sa ut6n

felvil6gosit6st k6rhet ap6ly6z6kttil annak 6rdek6ben, hogy a. pillydzatok 6rt6kel6se, illetve

rjsszehasonlit6sa elv6 geizheto legyen. A Megbizott k6rd6seit, illetve azok,ra az eintett

pi1y6tz6 6ltal adott vflaszokat ir6sban kell rogziteni. A Megbuott felhivja a Phly6z6k

figyelm6t, hogy a felvil6gosit6s-k6r6sre adott vilaszaik semmilyen formSban nem

j elenthetik a benyrij tott p6ly tnat m6 do sit6s6t.

1.9.10. A piiy ilzztok tartalma:

A palytnati aj6nlatnak tartalmaznia kell a pillytnati kiir6sban a Megbizott 6ltal

rendelkez6sre bocs6to tt, a r6szv,6teli feltdtelk6nt felsorolt tertalmi kdvetelmdnyek szerint

kit6lt6tt, tov6bbi feltdtelek titmasztilsa n6lktil elfogad6lag, clgszetien alitirt, a pfiydzati

kiirds mell6kletdben fel s orolt formanyomtatv6nyokat.

1.10. Ajrlnlati kiitiitts6g id6tartama:

pi;,yi'1 ajinlati kot6tts6ge akkor kezd6dik, amikor az ajfxiatok benyrijt6s6ra nyitva 61lo

hatarido lejrirt. A piitriy,11 ajhnlattthoz a piiytzati kiir6slban meghatftrozott benyijt6si

hatarido lejart6t61 sz6mitott 90 napig kotve van kiv6ve, ha Megbizott ezen idon beltil a

nyertes phlyiz1val szer;z6d6st kdt, vagy apillydzati felhiv6st a Rendelet 34. $ (3) bekezddse

szerint visszavonja, vitgy a pillytnatot eredm6nytelennel< min6siti' Pi,Jyhzf ajilnlati

kotdtts6g6t koteles a Megbizott ir6sos megkeresds6re legfeljebb 30 nappal

meghosszabbitani. Amennyibenpiiy6z6 az eredeti,vagy ameghosszabbitott k0t0tts6g ideje

alatt vi sszalep, pitly tnati bizto sit6k6t elveszti.

1.11. lirv6nyes a piiyinati jelentkez6s, ha:

azt a piiy1zati kiir6sban meghattrozott, illetve szehiiyszenien meghosszabbitott

pillyitzati hat6ridirben nyrijtott6k be, 6s

a Pi11y1rz6 a pillydzati biztosit6kot az eloir6solcnak megfeleloen bocs6totta

rendelkez6sre, to'v6bb6

a)

b)
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c) a p6iy6z6 a phlyinat6t folyamatos sorszSmoz6ssal 6rs tartalomjegyz6kkel ell6tva,

valamennyi oldalirt c6gszeni al6ir6ssal - mag6nszem6lyekn6l eredeti al6ir6ssal -

ell6tva, roncsolasmentesen nem bonthat6 m6don, dsszeftizve nyirjtotta be, valamint

d) a p1lytnati kiir6sban meghatSrozott felteteleknek eJleget tesz, 6s a Pi,Iyiz6 a

Megbizott 6ltal rendelkezdsre bocs6tott formanyomtatv6nyokat - tov6bbi feltdtelek

tttmaszltrsa n6lkiil __ elfogad6lag alfuftja. (A formanyoml.atv6nyokban megfogalmazott

szdvegre vonatkoz6 kezirbssal vagy m6s m6don tett kieg6szit6s eset6n a

formanyom tatv fny ny i I atko zat e 96 s ze 6rv6ny'te I en' )

1.12. Erv6nytelen a pi./ryirzati jelentkez6s, ha:

a) azt ap1lyinati kiir6sban meghatdrozott benyrijt6si hatarid6 leifurtautSn nyrijtottak be;

b) a p611y6z6 a yftiyhzati kiir6sban eloirt kotele:z6en benyrijtand6 iratokat'

nyilatkozatokat ds okm6nyokat nem, vagy hifnyosan nyrijtotta be, vagy az okmdnyok

valamelyikdnek 6rv6nyess6ge lej6rt;

c) aPiiyhz6 a Megbizottal aRendelet 42. $ alapi6n meg nem engedett kapcsolatban

all;

d) aPiiyin6 t<ibbv6ltozat:6 piiytnatot nyrijtott be;

e) a p1lyivati biztosritdkot a Pi/ryitz6 nem a palytz;ati kiir6sban meghathrozott m6don

fizette be, illetve ha ennek befrzetds6t a Megbizott szdrml6i6t vezeto pdnzintdzet nem

igazoltavissza;

f) az e1enyess6gi felt6telek b6rmelyik6nek r6szben vagy eg6szben a hi6nypotl6st

ktivetoen sem felel meg;

g) ha a p6ly6z6, vagy az drdekkdrebe tartoz6 m6s s:uem6ly a piiydzat titkoss6g6t

megs6rti;

h) ha api11y1z(r ptiyinata apillytnati kiir6sban foglaltalknak b6rmely okbol nem felel

meg;

i) phlyhz6 hi6nypirtl6s6ban megv6ltoztatta az eredeti ajhnlatinak l6nyeges tartalmi

elem6t;

j) ha a palyazat eltrir6l6sakor az clsszefdrhetetlens6gi szab6lyokat megsdrtett6k, illetve

ha valamelyikPiilyfz6 az eljirfrs tisztas6g6t vagy a tcibbi Pilyilzt erdekeit srilyosan

s6rto cselekm6nYt k<ivetett el.

1.f3. Eredm6nytellen a pi,Jyi,zati eljdr6s' ha:

a) Megbizotthoz nem dtkezett 6rv6nyes pillyhzati ajhnlat;

b) a benyfjtott pilytuatok egyike sem felelt meg a pfiyhzati kiir6sban foglalt

felt6teleknek;

c) ha Megbizott apiiyinati kiir6s 1.9 pont j. bekezdds<iben megjeldlt okb6l azelifrils

6rv6nytelenit6s6r6l d<intdtt;

d) a legjobb 6rv6nyes ajdnlat elfogad6sa Megbizott szitmhtajelent6s vagyonveszt6ssel

ifrna.
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1.t4. Eredm6nyhirdet6s 6s szerz6d6skiit6s:

Apitlyinati ajanlatok elbir6l6sa ap6lytnatihat6rid6 leihrtifik<ivet6 30 napt6ri napon beltil

t6rt6nik, mely id6tartamol. a Megbizott egy alkalommal, legfeljebb tov6bbi 30 napt6ri nappal

meghosszabbithat. Ebben az esetben az ajhnlati kotdttsdg idotartama is ar6nyosan, legfeljebb

30 nappal meghosszabboctik.

A pttlytnat eredm6nye a Megbizott honlapjan keriil kozzltetehe

(http://www.hmei.hu/hmeizrt_inkurrencia.html), valamint a d<intdsrol minden Ptiyaz'

ir6sban 6rtesit6st kaP.

A Megbizott 6s a nyertes P6lyin6 az irisba foglalt szerz:oddst a pillyhzat elbir6l6sar6l

sz6l6 6rtesit6st kcjvetoen a lehet6 legrdvidebb id6n, de legfeljebb tizendt munkanapon beliil

megkdtik.

1.15. Megbizott femntartja jogr{t' hogy:

l.l5.l. a Rendelet 41. $ (6) bekezd6se alapjan eredm6nytelennek nyilv6nitsa az eliirhst,

1.15.2.a nyertes Piilyhz| visszaldp6se eset6n, vagy ha a pillyinat nyertesdvel a

szerz6d6sk<it6s rneghirisul, vagy a szerzodds aliirtsaut6n a nyertes a szerzoddst nem

teljesiti 6s ezerta Megbizo tt a szerzodest6l el61lt, vagy a felek megsztintett6k, vagy

felbontott6k azt,Megbwott jogosult a soron kovetkez;5 aj6nlattevovel - amennyiben

annak ajinlata ar Rendelet el6ir6sainak es pitlyinati kiir6sban foglaltaknak megfelel

- szerzodest k6tni vagy azajanlati kototts6g lejhrtaut6n tj piiytnatot kiirni.

1.15.3. a ptiytnati fidhiv6st az ajinlalteteli hat6rid6 letelte elott visszavonja. En6l a

p1lyazatifelhivtis k6zl6s6vel megegyezo helyeken 6s m6don az ajinlattdteli hat6rido

lei ittaelott k<iterle s hirdetm6nyt me gj elentetni'

'1. KOTELEZ6 NYTT-ATKOZATOK

A ptitytial pdtydzatdhoz csatolja az stdbbi okiratokat, nyilatkozat:okat,formanyomtatvdnyokat:

1. Az ,y'jdntati adatlapot" a piiytnal tiltgyinak megjelol6s6'rel, 6s a megaj6nlott vdtelanal

HUF-ban ( I . s zdmil formanyomtatvdny)

2. A ,,pdlydzati adatlapot" mely a Pillyirz(t azonosit6 a.datait tartalmazza (2. szdmil

formanyomtatvdnY)

3. Apiiyirz6nyilatkozatAt a titoktart6si k<itelezetts6gr6l (3. szdmilformanyomtatvdny)

4. 30 napn6l nem rdgeb,bi igazolttsokat arr6l, hogy a Magyar Alammal es szewezeteivel

szemben lej6rt klztartozhsa (ad6-, v6m-, 6s t6rsadalombiztosit6si j6rul6kfizet6si

k<itelezettsdget illetoen leiart kdztartozdsa) nincs 6s a P6lyiz6 effe vonatkoz6

nyilatkozatifi, valamint nyilatkozatfut arr6l, hogy a2:' Aj6nlattevonek a Magyar

Honv6ds6ggel szembpn fenn6ll6 tartoztts nincs, illetve elfogadja, hogy amennyiben van

ilyen tartoz1sa, az az elj6r6sb6t tcirt6no kizhrbstit eredm6nyezi. (4. szdmil

formanyomtatvdnY)

5. Az ajtnlati biztosit<ik 6tutal6s6r6l sz6l6 hivatalos banki igazolilst (a Prllyrizrinak

gondoskodnia kell arn6l, hogy a HUF-ban beftzetett pilyhzati biztosit6k legkdsSbb a

p1lyinatihatarid6 idopontj6ban a Magyar Honvdds6g Logisztikai El16t6 Kdzpont Magyar
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Allamkincstrflrnil veze:tett 10023002-00290115-00000000 szilmu szimlira beerkezzdk)

( 5. szdmil formanYomtattt dnY)

6. A piiyhz6 nyilatkoz"atht, hogy ki jogosult a szerz,Sd6s alfuirhshra (6 szdmil

formanyomtatvdnY)

7 . A Piiyin6 nyilatkozat 6t arra vonatkoz6an, hogy a pillyinati kiir6sban szereplo feltdteleket

elfogadva, a benne foglaltak ismeret6ben teszi meg aj6nlatitt (7. szdmilformanyomtatvdny)

8. A Piiyin(r arra vonatJkozo nyilatkozattfi, hogy csod-, felsz6mol6si eljar6s ellene nem

indult, tov6bbrl v6gelsziimol6s6t nem kezdemdnyezte,jogutod n6lkiili megsztintetese nincs

folyamatban (8. szdmil lrormanyomtandny)

g. A Piiyfz1 nyilatkozal;61, melyben tudom6sul veszi, hogy a Megbizott az adhsvdteli

szerzod6sben egyoldalir el6ll6si jogot k6t ki azon esetekre,ha a v6telar hataridoben nem

keriil megfizet6sre 6s a Megbuott a Magyar Allam tulajdonjog6t a teljes v6tel6r

kie gyenlit6s6i g fenntart i a (9. s z dmil for m any o mt atv dny)

10. A P1lyirz6 nyilatkozal;.6t, hogy elfogadja az ajhnlati kotcitts6gre, az ajitnlati biztosit6k

m6rt6k6re 6s megfizet6s6nek modj6ra, elveszt6s6re vonatkoz6 feltdteleket (10. szdmil

formanyomtatvdny)

I l. A Piiyhz(t nyilatkozat6t, hogy nyertessd nyilv6nit6sa eset6n a szerzbd'skdtdsre nem

jeltilhet ki m6st maga helyett (l l. szdmilformanyomtatvdny)

12. APiiyiz|nyilatkozatAtaszeruod6stervezet elfogad6s6r6l (12. szdmilformanyomtaMdny)

13. Ap511yin6 nyilatkozat6t arrol, hogy nyertess6 nyilv6nit6sa eset6n a szerzodls teljesit6se

6rdek6ben kivan-e teljesit6si seg6det ig6nybe venni. (13. szdmil nyomtatvany) Ha igen,

jel<ilje meg, hogy milyen tevdkenysd ghez (szitllit6s, t6ro16s, hullad6kkezel6s stb.). Tov6bb6

mell6kleten nyirjtsa be az igdnybe venni kiv6nt teljesit6si seg6d (alv6llalkoz6, megbizott,

stb.) nyilatkozatt$ arrer vonatkoz6an, hogy nyertess6ge esetdn a megieldlt tev6kenys6g

terln az tltalak6pviseltl gazdasdgi t6rsas6ggal egyiittmrikddil<.

14. A prilydzati Khdrfllap m6solat6t a titoktart6sr6l, mell6kelve a Pi./ryizil erre vonatkoz6

nyilatkozatiLt (1 7 . s z dmil fo r many o mt atv dny)

15. APii1yhz(t nyilatkozatdt anol, hogy rendelkezik a kiir6sban szereplo vesz6lyes hullad6k

kezel6s6re vonatkoz6 enged6llyel, valamint az engerl6ly m6solat6t (18. szdmil

formanyomtatvdnY)

Amennyiben aPi/1yi[z| ajtnlatanak szdveges rdszei 6s a kitoltdtt formanyomtatv6nyok

tartalma koz6tt elt6r6s mutatkozik, ugy a Megbizott a formanyomtatv6nyokban foglaltakat

tekinti iranyad6nak.

3. EGYEB INFORMACIOK

l.t. AttaUnos informdci6k

a) A Megbizott a kiajlinlott Aru minds6g66rt, muszaki 6llapot66rt, a ltthat6 6s esetleges

rejtett hibek6rt szavatoss6got nem v6llal, alkatrdsz ut6np6tll6st nem biztosit.

b) Jelen felhiv6s szerves rcszet k6pezik a piiy/r;ati kiir6s mell6kletdben felsoroh, 6s az

6rt6kesitend6 vagyontdrgyak pttlyiuatinak benyrijt6s6hoz szUks6ges (el6frt)

nyomtatv6nyok.
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c) A Rendelet 39. g (1) trekezd6se szerint,ha aMegbizott meg6llapit6sa szerint aPiiy6z6

az ajinlata l6nyeg6t rrem 6rinto, formai okbol hib6s (hirinyos) aj6nlatot nyrijtott be,

6nk6nt vagy a Megbizott felhiv6s6ra legfeljebb ot napon beliil p6tolhatia ahiitnyokat az

al6bbi iratok vonatkozds6ban:

o a kiztr6 okokkal, az alkalmass6ggal kapcsolatos igazol6sok 6s nyilatkozatok,

illet6leg ap1lytuatikiir6sban apiiyazatr6szekdnt brenyrijtrisra el6irt egy6b iratok

ut6lagos csatql6sa, hidnyoss6gainak p6tl6sa, valamint egy6b, a ptiyinattal

kapcsolatos formai hi6nyok p6tl6sa.

o A hi6nyp6tlSsr6l a Megbizott egyidejuleg, k<izvetleni.il, ir6sban kdteles

ti$dkoztatni az osszes Piiyhz6t, megjelOlve a hat6rid6t, tov6bb6 pillyinatonkdnt a

hianyokat.

o A meghatalm azottkdzremtikdd6s6vel elj6r6 Piiyhzti meghatalmazhsahi6nyp6tl6s

keret6ben nem p6tolh at6, az ajtnlat meghatalm azis \iinydban erv6nytelen.

. pi/ryir,6 hianyp6tl6sa semmilyen form6ban nem eredmdnyezheti az eredeti aitnlat

l6nye ges tartal mi elemeinek me gv6ltozt atdsitt'

d) Az aj1nlat 6rv6nyess6 get- a Megbizott a hi6nyp6tl6sra rendelkez6sre 6116 id6 letelt6t

k<ivetoen 6llaPitj a meg.

e) Az ajinlatteteli hatari do lejart6tk6vet6en a benyrijtott aj6nlatok csak a Rendelet 39. $ (2)

bekezd6se szerinti irtfugyalis sor6n, illet6leg egy 6rv6n'yes aj6nlat eset6n Megbizott

felhiv6s6ra m6dosithaI6k, de az aifunlati arak nem csokkenthet6k'

0 A Rendelet 33. $ (:5)-(6) bekezdeseiben foglaltak szerint Piiyhz| a - megfelel6

ajinlatt1tel6rdekeben - apfiyir,ati kiir6sban foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kieg6szito

(6rtelmez6) ti$ekoztatitst k6rhet az Megbizott6l, vagy az 6,ltala meghatarozott

szewezettol az aj1nluLt{teli hatarido lejhrtdt megel6zo 5. narpig. Megbizott a titiekoztatSst

rigy adja meg, hogy azzal egyes Pflyrlz6knak nem kedvezm6nyez, illetve nem s6rti a

P i.Jy 6z6k e s6lye gyen t6 s6 g6t.

g) A Megbizott felhivja aPiiryhz6 figyelmdt, hogy a kieg6szrito thilkoztatfus k6r6s6re nyitva

6116 hat6rido lej6rt6t kovet6en, illetve az ajhnlatt6teli hataridl lejilrtitt kdvet6en, az

eredm6nyhirdet6si g a P 6iy 6z(t me gkere sdseire, k6rd6seire nem v6laszol.

h) A Megbizott a P6lyhz6k sztmti- a p6ly6zatok bont6sriig, a pillyhzatok tartalmht a

drjnt6shozatalig -, illetve a Rendelet 39. $ (2)-(3) bekr:zd6s6ben megjeldlt t6rgyal6s

megkezd6seig - koterles titkosan kezelni, an6l felvil6gosit6st sem kiviil6ll6knak' sem a

piiytnaton rdszvev6knek nem adhat.

3.2. Kapcsolattartis

a) Lz eljtr1s lez6r6sdig minden, az elj6r6ssal <isszefiigg,6 kapcsolattartdsra kizdrdlag

irdsban keriilhet sor. Minden m6s esetben Megbizott rrisszautasit minden szem6lyes

vagy nem dokumentdrlhat6 kapcsolattartiisi form6t'

b) Api11yiy,16 valamennyi, az eljtrirs sor6n a Megbizottnak megktilddsre keriil6 okm6nyon,

lev6len, faxon ttintesse fel azelj6r6s tirgyftt,jelig6j6t, valanint az eljirfs azonosit6j6t'

c) Az 6rt6kesit6si elj6r6sban kapcsolattarto: Varga Mih6ly (Tel: 43l-29001171mellek)'
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Mell6kletek:

1. sz. mell6klet: Formanyomtatvanyok, 16lap

2. sz. mell6klet: Adasvdteli szerzodds (tervezet), 5 lap;

Budapest, 2}l2.okt6ber | 1

Kdsztilt: I p6ld6nYban

B?}fl:J%"li, JTr" Mih6rv \a5-t7t;3ots3s-7628) ft*& /)-
Kapjdk l. sz. Pld. : HM EI Ztt'hafiAr

v e d
-rl 

F{ n'
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| . szirmu mell6klert az 640 -5 I 20 1 2 Nyt. szdmhoz

FORMANYOMTATVANYOI(



l 5

l. sz. formanYomtatvdnY

,,Ajdnlati adatlap"

a pity 6mt mp gnevez6sdr6l 6 s az ir ajinlatt6l telj e s mennyi s6 gre

Pi.tryhzil neve,

A plly inati kiirisban szerepl6 varyontirryak vonatkozds6ban :

azazbrutt6

Tanrisitom, hogy a fentebb irfadatok megfelelnek a val6s6gnak'

szSkhllye:

P iiy in6 k6pvisel6j 6nek
c6gszeni alilirisa

233 073 +20Yo
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2, sz. formanyomtatv6nYl

,,P6lyhzati adatlaPo'

a paly azo (c6g) adatair6l

1.) A c6g neve ds rdvid{tett elnevezdse:

2.) A c6g szdkhelye:

3.) A c6g levelez6si cime:

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

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

6.) C6gjegyzdkszttm.

7.) A c6g statisztikai sz6mjele:

8.) A c6g ad6szftma:

10.) A cdg kapcsolattart6ja:

Zll. sz. Mell6klet: az ajanlatot al6ir6 szem6ly akifrfsi iogitt 6s alfirdsrit igazolf

dokumentum (al6ir6si cimp6ld6ny) eredeti vagy m6solati p6ldanya

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P aly 626 k6pvi seloj 6nek
cdgszerd alilirdsa

I Term6szetes szemdly pirlydz6 esetdn a fenti adatlapon szerepl6 inform6ci6 6rtelemszenien - a rendelkezdsre 6116

adatok fiiggvdnydben - kertilj6n megad6sra.
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3. sz. formanyomtatvdnY

Nyilatkozat

a titoktart6si k<itelezettsdgr6l

P 6ly 626 neve, sz6khelye :

Alulirott kijelentem, hogy lttiydzati ajanlatom tartalmht a szerzbdlskdtdsig, illetve az illlani

vagyonnal val6 gazd6lkod6sr6l sz6l6 25412007. (X. 4.) Kormiinyrendelet 39. $ (2) - (3)

bekezd6s6ben megjelolt nyilvanos 6rtargyal6s megkezd6s6ig titokban tartom I az titalam

kdpviselt szew ezet titokban tartj a*.

Bizalmasan kezelem a Megbizott altal b6rmely m6don rendelke:z6semre bocs6tott valamennyi

tdnyt, adatot, inform6ci6t, az<>V,r6l harmadik szem6lyeknek t6j6koztat6st nem adok.

Btintetojogi feleloss6gem turiat6ban kijelentem tov6bb6, hogy felhiwam a finansziroz6 bank,

konzorcion6lis ajinlat esetdn a konzorciumi r6sztvevok, va.lamint meghatalmazott jogi

k6pviselom, illetve az ajinilat elk6szit6s6hez iitalam laz lltalam k6pviselt szewezet 6ltal*

ig6nybe vett, felhatalmazhssal rendelkez6 egy6b szak6rtok figyelm6t, hogy a titoktart6si

kotelezetts6g r6juk is kiterjed.

*a megfelelf rdsz aldhuzandti

Tanrisitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P tily 626 k6pvi seloj 6nek
cegszeri alfiirdsa
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4. sz. formanyomtatviiny2

Nyilatkozat

a fenn6ll6 ktiztartoz6sokr6l

P 6ly iz6 neve, sz6khelye :

btintetdjogi feleloss6gem tudat6ban kijelentem, hogy az iitalam k6pviselt gazdasdgi tarsas6gnak
ap1lyazaibenyirjt6sanak id6pontjSbanazadozhs rendj6rol szol62003.6vi XC[. tdrv6ny 178. $-
hiak'20. ponda szerinti, hartvan napn6l r6gebben lej6rt eseddkess6gti koztattozhsa, illetve a

Vagyonkezelo Honvddelmi lrdiniszt6riummal, illetve az MNV Zrt-vel szemben fenn6ll6 tattozhsa

nincs.

Nyilatkozom tovdbb6, hogy a P6lyaz6nak a Magyar Honv6ds6ggel szemben fenn6ll6 tartozhsa

nincs, illetve elfogadom, hoUy amennyiben van ilyen lrrrtozasa, a,z az eljitrisb6l tdrten6 kizitrist

eredm6nyezi.

fl Kiielentem tov6bb6, hogy az 6ltalam kdpviselt gazdasilgi t5rsas6g az ad6zfus rendjdr6l

tffi ZOO:. 6vi XCII. tdrv{ny szerinti koztartozttsmentes ad6z6i a.datbinisban szerepel, valamint

a sz6khely szerinti <inkorm6nyzat iital ki6llitott igazolSssal tanfsitom, hogy az |ltalam kdpviselt

gazdasdgi t6rs as6gnak ni nc s I ej 6rt koztartozisa.

L_l A mell6kelt 30 napn6l nem r6gebbi eredeti vagy kOziegyzi;t 6ltal hitelesitett, a hatiiskonel

rendelkez6 hat6s6g, illetve a sz6khely szerinti dnkorm6nyzat 6ltal ki6llitott igazol6sokkal

tanrisitom, hogy az 6ltalam k6pviselt gazdasdgi tarsar;6gnak nincs ad6-, vdm-,

t6rsadalombiztosit6si jtrulekfizetdsi kdtelezettsdget illetoen lejirtl<oztartozilsa.

A megfelel6 rilszt kdrjiik X-el jelezze!

4ll. sz. Mell6klet:

412. sz. Melldklet:

413. sz. Mell6klet:

Tanfsitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak'

P' 6ly tn6 kdpvi seldj 6nek
c6sszeni aliirisa

2 Termdszetes szemdly Piiy6z6 esieten a gazdasdgit6rsas6g alalttermdszetes szemdly ertend6'



5. sz. formanyomtatvfnY

Nyilatkozat

A mell6kelt - a ptiyinati bi t6k befizet6s6r6l sz6l6 - hivatalos banki igazolissal (befizetdsi

bizonylattal) igazolom,
megfizette.

apiiyLzatibiztosit6kot a az iltalam k6pviselt gazdasfgi tr[rsasig

Tudom6sul veszem, hogY y6zatom- minden tov6bbi vizsgtiat n6lktil - 6rv6nytelen abban az

esetben. ha a HUF-ban befi pillyinati biztosit6k b6rmely okb6l legk6s6bb az ajitnlatteteli

hatarido lej rirtanak napiin 2 .00 6r6ig nem 6rkezik be a Magyar Honv6ds6g Logisztikai Ell6t6

Kiizpont Magyar Allamki I vezetett 1 002 3 002- 0 029 0 1 1 5 -00 0 0 000 0 sz6mri sztnrii$ar a.

5lI. sz. Mell6klet: hi banki igazolils

Tanrisitom, hogy a fentebb i adatok megfelelnek a valos6gnak.

F aly in6 k6pvi sel6j 6nek

c6gszeni al6ir6sa
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6. sz. formanyomtatvinY

Nyilatkozat

r6szv6telhe z szerzoddskOt6si j ogosults6gr6l

Phlyin6 neve,

nyilatkozom, hogy eset6n a szerzodls alfuiri.sira az alilbbi szemdly jogosult:

Tanrisitom, hogy a fentebb adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly ia6 k6pvi sel6j 6nek
clgszeri alfiirisa



2 l

7. sz. formanYomtatvfnY

Nyilatkozat

a phly iaati felt6telek elfo gadrisar6 I

P6lyhz6 neve,

kijelentem, hogy a p{tlyhzali kiinisban szerepl6 felteteleket elfo gadva, a p6ly izat tin gy 6t k'pezo

Arut az 6ltalam tartott m6rt6kig megismerve, a pillyfuati kiir6sban foglaltak

ismeret6ben 6s saj6t lapitasaim alapjhn teszem meg pillyitrjati aj6nlatomat, azok'kal

semminemri ig6ruryel, perrel vagy mds k<ivetel6ssel a Megbizottal

6lek, illetve az iitalamk6pviselt szewezet sem 61.
kapcsolatban a
6s az Atad6val szemben

Tanrisitom, hogy a fentebb adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P iny in6 kdpvisel6j 6nek
c6gszeni alilirisa
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8. sz. formanyomtatvdnf

Nyilatkozat

, felsz6molilsi, v6gelsz6mol6si eljarrisr6l

Pi.tryhzil neve,

Biintetojogi felel6ss6gem kijelentem, hogy az fultalam k6pviselt gazdasigi tarsas6g

ellen cs6d-, felszdmokisi e nem indult, tov6bbil v6gelsz6molisdt a tdrsas6g tinmaga ellen

nem kezdem5nyezte, j n6lkiili megsziintet6se, megsztindse nincs folyamatban.

Tanrisitom, hogy a fentebb i adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P ity in6 k6pvisel6j 6nek
c6gszeni aliftirsa

3 Ezanyilatkozat csak cdgekre eglb P6lyin6hrak nem kell erre vonatkoz6an nyilatkozniuk.
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Piiyfzf neve, sz6

Tudom6sul veszem, hogy a
kiegyenlitdsdi g fenntartj a,

9. sz. formanyomtatvriny

Nvilatkozat

felt6teleinek elfo gadrlsar6l

es az Ltad6 aMagyar Attam tulajdonjog6t a teljes vdtel6r

az adisveteLi szerzlddsben egyoldahi el6ll{si jogot k6t ki
nem keriil kifizet6sre.

P 6ly in6 k6pvi sel 6j 6nek
cdgszeri al6fu6sa

azon esetre.ha a vdtelar

Tanrisitom, hogy a fentebb adatok megfelelnek a val6s6gnak.



Piiyinil neve,

Elfogadom az ajtnlati

elveszt6sdre vonatkoz6

10. sz. formanYomtatvinY

Nyilatkozat

6s ajdnlati biztosit6kra vonatkoz6 feltdtelek elfogaddstir6l

az ajlnlati biztosit6k mert6kere 6s megfizet6s6nek m6djara,

Tanrisitom, hogy a fentebb i adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P ilyin6 k6pvisel6j 6nek
c6gszerii alitirhsa



25

1 1. sz. formanyomtatvinYa

Nvilatkozat

i j o go sults6g iLtruhfuzilsfunak V'rzirt isar 6l

Piiyinil neve'

tudomasul veszem, hogY yiben az illtalam k6pviselt gazdasfugi trlrsas6got nyertesnek

nyilvrinitj6k, rigy
jeliilhetek ki.

az illtalam k6pviselt gazdasilgi tarsas6g helyett m6st nem

Tanfsitom, hogy a fentebb adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P iiy inb k6pvisel6j 6nek
cdgszeru alfiirilsa

a Termdszetes szemdly PirlYfzb a gazdasfugit6rsas6g alatt term6szetes szemdly 6rtend6.



Pi./lyin6 neve, sz6

nyilatkozom,hogY az6l

bocs6tott ad6sv6teli
szerzo ddsszerti telj e sit6 s6ne

felt6telekkel megkdtOm.

12. sz. formanYomtawinYs

Nyilatkozat

a szerz6dds tew ezet el fo gad6sar6l

k6pviselt gazdastryit6rsas6g a p6ly6;zati kiir6sban rendelkez6semre

is tervezetet, 6s azon beliil kiil<indsen a pflytnatban v6llaltak

biztosit6kait elfo gadom, nyertess6g eset6n a szetzodlst viiltozatlan

Kdtelezetts6get v6llalok hogyapil|yttzatbanfoglaltv6llal6sokat_nyertess6geset6n_teljes

k<inien 6s hianytalanul telj

Tanirsitom, hogy a fentebb i adatok megfelelnek a val6s6gnak.

F iiy tn6 kdPviseldj 6nek

clgszeru aliitdsa

5 Termeszetes szemdlY P6lYfn6 a gazdashgit6rsas6g alatt termdszetes szem6ly 6rtendo'
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13. sz. formanyomtatvdny6

Nyilatkozat

a teljesit6si segddr6l

P6ly6z6 neve,

Nyilatkozom,hogy az6l k6pviselt gazdashgi t6rsas6g nyertess6 nyilv6nit6som eset6n a

szerzodds telj esit6se 6rdek6ben

kivdn/ nem kivfn*

teljesit6si seg6det ig6nybe venni.

Teljesitdsi seg6d igdnybe
jeldlje meg, hogy milyen

le eset6n adja meg a teljesit6si segdd nev6t 6s szdkhelydt, valamint

eny s6 ghez veszi ig6nybe (sz6lliths, t6ro l6s, hullad6kkezel6s, stb. ).
Amennyiben ez enged6ly les tev6kenys6g, irgy csatolja az igenybe venni kiv6nt teljesit6si

seg6d vonatkoz6 enged6lyet.Tov6bb6 mell6kleten ny0jtsa be az igdnybe venni kivant teljesit6si

seg6d (alv6llalkoz6, megbi stb.) nyilatkozatii arra vonatkoz6art, hogy nyertessdg esetdn az

al6bb megj el<ilt tev6kenys6g a p 6ly inatot b e nyrij t6 gazdashgi tarsas6g gal e g ytittmtiktidi k.

Teljesit6si seg6d neve:
Teljesit6si seg6d szdkhelye:

Tev6kenys6g megjel6l6se :

Tanfsitom, hogy a fentebb i adatok megfelelnek a val6s6gnak.

*Megfelel6 r6sz a

l3ll. sz. Mell6klet: Teli se g6d (alv illlalko 26, me gbizott, s tb. ) ny ilatkozata

P6l val t6rt6n6 egytittmrikddds6r6l

P,6ly az6 k6pvisel6j 6nek

cdgszerti aliirdsa

Termdszetes szemd ly P ily 626 a gazdasigi t6rsasiig alatt termdszetes szemdly drtend6.



16. sz. formanyom tatv 6ny

Megtekint6si ig6ny

Ig6nybejelent6:

Cimzettz

Telefax:

Felad6:
(c6gn6v)

Telefax:

H M E I I
(r) 27s

Rdsztvevfk adatai:

Fdnyk6pezdsi ig6nydt, k

Kelt: ?012. h6 nap

Tanfsitom, hogy a fentebb iirt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly azo kdpvi seldj 6nek

c6gszeni alilirt,s,a

Anyja neve:
Sziil. helv 6s id6:
Lakcim:

Mobil telefonsz6m:

Sziil. hely 6s id6:

Szem. ig. szhm:

Mobil telefonsz6m:

G6pkocsi rendsz6m:
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l7 . sz. formanyomtatvfny

Piily6zati Kis6r6lap

Alulirott tudom6sul veszem, hogy a fenti inkunens szakanvagok drtdkesit6s6re vonatkoz6

nyilv6nos pillylzattal kapcsolatos, sz6beli vagy ir6sbeli 6rdekl6d6sek soriin megismert adatok 6s

inform6ciok szol g6lati titoknak min6 siilnek.

Bizalmasan kezelem a Megbizott iital b6rmely m6don rendelkezdsemre bocs6tott

valamennyi t6nyt, adatot, infbrm6ci6t, azok,r6l harmadik szemdlyeknek - a frnansziroz6 bankkal,

6s konzorci6lis ajanlat esetdn a rdsztvevokkel val6 kapcsolattlart6s eseteinek kiv6tel6vel -

tdjekoztatitst nem adok. Minden kortlmdnyek krizdtt biztositorn, hogy ezek az inform6ci6k

iitalam, i I I et6kte I en s zem6 I yr:k r 6szer e hozzdferhet6 v 6 ne v6lj anak .

P6lv6z6 neve:
Kdpvisel6, meghatalmazott

PAlyiz6lev6lcime:

P6lyhz6 e-mail cime:

P6lyiz6 ad6szSma:
P6lyAz6 telefonszdma:

P6ly6z6 fax sz6ma:

P 6ly 6zb p6nzfo rga I m i jelzilszflmn :

2012.
6v h6 nap

Megbizott k6pvisel6je P 6ly 6z'6 tP 6lyriz6 k6pv ise | 6j 6nek
al6irdsa

*a megfelelS rdsz aldhilzand.d

Tanfsitom, hogy a fentebb ift adatok megfelelnek a valos6gnak.

P iiy azo k6pvi sel6j 6nek
c6sszeni aliirisa
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18. sz. formanyomtatvdny

Nyilatkozat

vgszdlyes hulladdk kezel6s6re vonatkoz6an

P 6ly 6.z6 neve, sz6khBlye :

Btintet6jogi felel6ssdgem tudat6ban kijelentem, hogy u; illtalam k6pviselt gazdasiryi

t6rsas6g a piiyfuzati kiirrisban szereplo veszdlyes hutladdk kezel6sre vonatkoz6 hat6s6gi

enged6llyel rendelkezik.

l-f 
giintetojogi felelossdgem tudat6ban kijelentem, hogy az:. iltalam k6pviselt gazdashgi

tililas6g a pillyizati kiir6sban szerepl6 vesz6lyes hullad6k kezel6sre vonatkoz6 hat6s6gi

enged6llyel nem rendelkezik, azonban a teljesit6si seg6dk6nt ig6nybe vett tarsas6g a sztiksdges

enged6llyel rendelkezik.

A megfelelf rilszt k6rjiik X-el jelezze!

Csatolva: Vesz6lyes hullad6k kezel6s6re vonatkoz6 enged6ly m6solata .... (lap)

Tantsitom, hogy a fentebb irt adatok megfelelnek a val6s6gnak.

P 6ly az6 k6pvisel6j 6nek
c6gszeni aliirfsa



2. sz. melleklet a 640- 512012 Nyt. szitmhoz

ADASVETELI SZERZODES (TERVEZET)

mely l6trej<itt alulirott helyen 6s napon a Honv6delmi Mtiniszt6rium, mint Megbizil (a

to v6bbiakban e gytttesen, mi nt Me gbiz6) megbiz6sftb6 I e gyr6szr6 I :

Megbizott: HM Elektronikai, Logiszt:ikai 6s Megbizo 2rt. (HM EI

Zrt.) (tov itbbiakban, mint Megb izott)

Sz6khely: 1110 Budapest, Salgotarjarri rit 20. sz'

Ad6sz6m: 10815135-2-51

SzitmlavezetS bank: Magyar Allamkincstrir

Banksz6ml a szitma: 1091 8001-00000005-07370062

Telefon: 431-2900;275-0951

Fax: 275-0972

Kapcsolanart6: varga Mih6ly (431-29001171-es mell6k)

Kdpviseli: M6r6 Lajos, vezetigazgat5
m6sr6szr6l:

Vev6:
(tov6bbiakban, mint Vevd)

Sz6khely:

Ad6sz6m:

Ceglegyzdkszhm'.

Szittrlavezeto bank:
Banksz6mla szttma:

Telefon:

Fax:

Kapcsolattart6

K6pviseli:
tov6bbiakban: Felek, valamint

Atad6: MH LogisztikaiEllit6 K0zpont

(tov6bbiakban, mint Atad6)

Szdkhely: 1163 Budapest, Ujsz6szu.3'7-39.

Ad6sz6m: 15714132-2-51

Szilmlavezet6 bank: Magyar Allamkincst6r

Bankszriml a szima: 10023002-00290115-00000000

Telefon: +36 (l) 407-4422

Fax: +36 (1) 401-2321

Kapcsolattart6: Izbeki J6nos, inkurrencia rl5zlegvezeto

K6pviseli: Csinga Mih6ly ezredes, parancsnok

k<izott az alSbbi felt6telekkel



B.)

2

1.) Megbizott a Mtegbriz6 megbizhshb6l eladja, a Vev6 az illtala megtekintett 6llapotban -

. . . . . . cdllal - megvf si rolja az 640-512012 Nyt. sz6mri pillyhzati kiir6sban szerepl6,
honv6delmi cdlra feleslegersrrek minositett Ktil0nf6le gumihutlad,6kokat (tov6bbiakban: Aru) a
2.) pontban meghattrozott vrltelar6rt 6s fizet6si felt6telekkel.

A.) Az Aru megnevezdise, mennyisdge:

Fsz. IWregnevez6s EWC k6,d Mennyis6g (kg)

I Gumihullad6k 160103 233 073 +20%

Az Aru t6rol6si hely5l

MH LEK IRB 6300 Kalocsa, lMiskei ifi 22-24.

A v6tel6r iisszege. rnpgfizet6s6nek m6diF. hatirideie. igazolfsa. szdmlfzis:

A vdteldr 1sszegdt az aldbbi tdbldzat tartalmazza:

B.) A vdteldr megftzetd,sdnek m6dja 6s hatdrideje:

a.) A szerzodes kdzh'ezv,6tel6t kriveto 10 napon beli.il az AtaAO a vetelin megfizet6se

6rdek6ben szitrrl/.irt rlllit ki a \y'ev6nek.

b.) A Vev6 a 2.) A.) pontban irt vetelirat szirmla ellendben a stzimlhn feltiintetett hatirid6n

beliil - amely nem lehet hosszabb 15 banki napn6l - egy iisszegben k<iteles megfrzetni az

Atad6nak a Magyar Allamkincstimii vezetett 1002300t1-00290115-00000000 sz6mri

banksz6ml6j 6ra torteno 6tulal6ssal. (Az 6tutal6si megbiz6s k<i:zlem6nyek rovat6ban fel kell

tiintetni a,,Kiiliinf6le gumih ullad6kok" szdveget.)

c.) A teljes vdtel6r alkkor tekintheto megfizetettnek, ha anmak teljes dsszege az AtaOO

banksz6ml6j itn j 6v iir isra l,rer:iilt.

d.) Amennyiben u'" Arta,ild a jelen szerziSdds 1. sz6mir melldklet6ben felsorolt Aruk k<jztil

nem tudja a Vev6 rdsz"ere az: eloirt mennyis6get 6tadni, abban az esetben a Vev6 fitalbefrzetett

szerz6d6ses risszegb6l az iitaddsra nem keriilt Aru ar6nyosan kis:dmitott 6rt6k6t a Vev6 reszdre

l5 napon beltil visszafi.zeti.

3.) A tulaidonios mess:zerz6se. az 6ru birtokbaadfsa, a kfrryesz6lv 6tszfll6sa:

A.) A Vev6 a teljes veteldr megfizetds6vel egyidej:d.leg szerez ttulajdonjogot a jelen ad6sv6teli

szerzodds 1.) A.) pon{itiban felsorolt Arura. A Vevd a sziilit6level alfuirhsa napjin lep az Aru

2.\

A.)

Vetel6r ,- Ft forint

Befizetve 50.000,- Ft azaz otvenezer forint

Befizetendo: - F t forint

Atad6 szllrrritr a befi zetend,5 : ,- Ft forint

Eljirirs azonosit6: S 1 2N08
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birtok6ba, 6s ezen id6pornfi;61 viseli a kdrveszelyt. A tulajdonjog Vev6 6ltali megszetzdslt

kdvet6en Felek a Polgari Torv6nykdnyvrol sz6l6 1959. 6vi IV. t0rv6ny 196-197. $-ai szerinti

felel6s orzes szabitlyai szerinLt j6rnak el.

B.) Az Aru elsz6llithat6s6ga vagy az6tv6tel lehetSs6ge:

nz Attd6 a v6tel6r megfizet6s6nek igazol6s6t k<ivet6 5 munkanapon beli.il ir6sban drtesiti

a Vev6t az Aruelsz6llithat6rs6g6r6l, vagy az6tvdtel lehet6sdg6r6l.

C.) A Vev6 az lrtesitds kezhezveteldt kovetoen k<jteles az Ar,, mennyisdgi 6tv6tel6t 10

munkanapon beltil megke:zdeni, az Atad6 pedig koteles annak ft:ltdteleit biztositani. lz Atad6

az Aru mennyisdgi 6tad6s-6tv6tel6r61 sz6llit6levelet 6llit ki a tdnyleges 6tad6s napjitn, melyet a

Y ev 6 az 6tadAs- ifiv etellel e gy idej tile g al6ir.

4.) Az Aru elszrillitrlsa:

A.) A Vev6 kciteles az A.rut az elsztllithat6s6gr6l ktilddtt 6rtesit6s kezhezvdteldtol sz6mitott

30 munkanapon beliil e.tsz6llitani. A Vev6 a szillliths megkezd6se el6tt minimum 5

munkanappal kriteles a.z Atad6nak a sz6llit6st vlgzbk adatait meg,adni.

B.) A Vev6 koteles a rakod6si 6s sz6llit6si munk6k sor6n a t6rol6 hely 6llag6ban okozott

esetleges k6rokat saj6t kOltsrigdre kijavitani. Amennyiben a kar kiLjavit6sa nyomban nem oldhat6

meg, a Vevd kdteles ir6sbeli nyilatkozatban hat6rid6t v6llalni.

C.) Az Lru elsziillit6slmak folyamat6r6l Vev6 munkanapl6t kiiteles vezetni, melyben minden

munkanapon az elvdgz:ett munkafolyamatot, az esetleges akadfiyozo tenyezoket

egytittmukci dve azAtad6r'alt- kdteles rogziteni es at Atad6val ig;azoltatni.

5.) Kifosdsohint6z6se,sz:avatoss6eik6rd,esek:

A.) AzMegbizott szal'at.ol az Aruper-, teher- 6s ig6nymentess6g66rt.

B.) A Vev6 kijelenti, hctgy az Aru elad6skori mtiszaki iilapotirt ismeri, 6s a tovilbbiakban

annak kor6bbi tilapotfra tdrtdno hivatkoz6ssal semmilyen jog,cimen nem tirmaszt igenyt az

Megbizottal szemben,

C.) Az Atad6 az Arunak a Vev6 6ltali megtekintdse 6s 6tad6s-6tv6tele k<izOtt eltelt id6ben

bekdvetkezett esetleges rn€nnyis6gi hi5ny6rt felel6ss6ggel tartozik. Mennyis6gi kifog6ssal a

Vev6 legk6sobb a szilllit6level aliirflsiig 6lhet.

D.) A mennyisegi kifogdst az Atad6 nyomban megvizsg6lja. Amennyiben a kifog6s alapos,

az ttad6 int6zkedik a hi6ny p6tlis6ra vagy a hi6nyz6 Aru r,6tel6r6t a Megbizott egyidejti

6rtesit6se mellett Vevdnelii visszautalja. A kifog6sr6l 6s elirnt6z6sdnek m6dj6r6l a Felek

jegyz5kdnyvet vesznelk fell, melyet az Ltad6 6s a Vev6 ir al6.

6.) K6sedelmi kamat 6sr kiitb6rfizet6si kOtelezetts6eek. eltlldsi ioe:

A.) K6sedelmi kamatr

Amennyiben a Vev6i a kiSllftott szdmlateljesitdsdvel kdsedelembe esik, a k6sedelembe es6s

idopontj6t6l kezdve kotelles; a Ptk. 301/A. $ szerinti k6sedelmi kamatot fizetni. Kdsedelmes

napnak szitmitminden k6sreclelmesen megkezdett nap 0-24 6raig.

B.) Kiitb6r:

Eljfirhs azonosit6: S 1 2N08
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Amennyiben a Vev6 az l\ru 6tvdtel6t a jelem szerz6d6s 3.C.) pontj6ban meghathrozott

hataridoig nem kezdi meg, \/agy a, Aru elsz6llit6s6t a 4.)A.) pontban meghatirozott hat6rid6ig

nem v6gzi el, akkor kdsedelnni kdtbdrt koteles frzetni.

A kdsedelmi k<itbdr mert6ke aszerzodes 6rt6k6nek 0,5 o/o-aminden k6sedelmes napon.

Vev6 kriteles a szerzod6s tirt.6k6nek l5 o/o-6val megegyezo dsszeg;ri meghiirsul6si k<itb6rt frzetni,

amennyibe at Lru elsz6llirt6r;6val tobb, mint 30 napos k6sedelembe esik.

A Megbizott a ki6llitott szdmlfik 6s kdtbdr k0vetel6sek 6rvdnyesit6s6re a polg6ri jog szabalyai

szerint intdzkedik.

C.) El6ll6si jog:

Elad6 jogosult az tigybtt6l drdekmril6sra hivatkozva jogkovetkezm6nyek n6lktil el6llni,

amennyiben:

- Vev6 avdtelir kifizet6s6vel 10 napot meghalad6an k6sedelembe esik.

- Vev6 az adfsveteli szerzodes ttrgyilt kepezo Aru elsz6llitdsilal tcibb, mint 30 napos

k6sedelembe esik. Az: <tl nem sz6llitott Aru tulajdonjoga ebben az esetben visszaszilll az

Allamra, Vevo pedig kdteles a 6.8.) pontban meghatirozott m6rt6kri meghirisul6si kdtb6rt

frzetni.

A k<itb6r megfizetds6re Artardti - Megbizott egyidejri tf\6koztat*;a mellett - frzetesi felsz6lit6st

ktild a Vev6nek. Amennyiben a Vev6 a fizetdsi felsz6lit6sban meghatarozott id6pontig a kdtbdrt

nem fizeti meg, az AtaOO a mdr megfizetett v6tel6r visszat6ritend6 6rt6k6be a felelos 6rz6sbol

szirmaz6 kriltsdgein tril a rne:ghiirsul6si kdtbdrt is besz6mitja. A Megbwott a ki6llitott sz6ml6k 6s

ktjtbdr k<ivetel6sek 6rv6nyesiit6s6re a polg6ri jog szab6lyai szerint iint6zkedik.

7.) Ewiittmiikiid6s" akadldlvkiizl6s:

A.) Felek a szerzodds teljesitese sor6n egyiittmrikddni kotelesek. Ennek keretdben mindk6t

fel k<jteles kell6 idSben el6re drtesiteni a mdsik felet, ha a szerzodesszerii teljesit6sben - igy

kiilonrisen a hataridok betart6s6ban el6re nem virt akad6lyok mertiln6nek fel. Az

akadiiykozl6st a m6sik felhez telefonon es faxon kell tov6bbitani.

B.) Akad6lykozlls a fr:nrli felt6telek melleff is csak irgy fogarlhat6 el, ha annak a m6sik f6l

igazolt tudom6s6ra jutrisa megelozte az akadillyozott feladat v6grehajt6s6nak kezdetdt, illetoleg

az adott feladat vdgrehajtrlrs6ra nyitva iil6hatfurido v6g6t.

C.) Az a f6l, akinek air (lrdekkdr6ben az akadtiy felmeri.ilt, uz akaditlykdzl6ssel egyidejtileg

kdteles a teljesit6sre p6thartarid6t is v6llalni.

S.) Az esetleses szerz6dl6sszeg6s iogkiivetkezm6nvei:

nz AtalO szerzSddsszeglst kdvet el, amennyiben az Arut mennyis6gi hi6nnyal adia at a

Vev6nek, 6s nem frzeti meg a v6tel6rnak azt a reszet, melyet jogosan kcivetel a Vev6, vagy nem

biztositja az Aru iltadistthroz,, a szem6lyi 6s targyi feltdteleket, vagy jogos ok n61kill megtagadja

a, Alru ftadisttt.

Ezen szerz6d6sszegdsek miatt a Vev6 - fiiggetleni.il att6l, hogy az AtaOO kimentette-e

mag6t - kcivetelh eti a szet:ziid6s teljesit6s6t. Ezen feltil - amennl{fsn az Atad6 szetzoddsszego

magatart6sa felr6hat6 volt - a Vev6 kdvetelheti felmertilt k6ra megt6rit6sdt.
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9.) A Vevd kijelenti, hogy 6 vagy azilltala a szeruiSdes teljesit6s ehez igenybe venni kiv6nt
teljesit6si seg6d rendelkezik a tev6kenys6ge ellitdsihozsztiks6ges hat6s6gi enged6llyel.

10.) Felek meg6llapitj6l<, hogy a Megbiz| Os AtaO6 kcizponti krilts6gvet6si szerv, a Vev6
Magyarorszdgon bejegyzett sz6khellyel rendelkez6 gazdashgi t6rsas6g, illetve jogi- vagy
term6szetes szem6ly, akil< kijelentik, hogy elidegenit6si kdpess6giik nincs kizitwa, illetve
korlftto zv a, a vev6 tul aj do n s:zerz6 sdnek j o gszab iiy i akadilly a ninc s.

11.) Felek a jelen szerzr6r:ldsb6l ered6 vit6s k6rd6seket els6sorrban tfurgyalhs irtjan kivrinj6k
rendezni. Ennek eredm6nytelens6ge eset6n a Felek a Polg6ri Perrendtartrisr6l sz6l6 1952. 6vi III.
t<irv6ny szerint j6rnak el.

12.) Felek kcitelezetts6g,et vdllalnak ana, hogy a jelen szerz6d6s tartalm6ra vonatkoz6, illetve
a szerzodds teljesit6se sor5n tudomrisukra jutott, a Felek drdekkcir6be tartoz6 inform6ci6kat
bizalmasan kezelik, azokal hLarmadik f6l tudom6siira csak a m6sik fel ir6sbeli hozzttiirulisilal
hozzdk.

13.) Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Pc,lg5.ri Tcirv6nykcinyvrol sz6l6
1959. 6vi IV. t0rv6ny rendell<ezdsei az irrinyad6k.

14.) Jelen szerzodes aliliritsa napj6n l6p hat6lyba.

15.) Jelen szerzod6s 4 erecleti, egymdssal teljesen megegyez6 pr5ldrinyban kdsziilt, melybbl az
l. sz. pdld6ny a Vev6t, d2. sz. pdldrlny a Megbizottat, a3. sz. pdld6ny az Atadlq a 4. sz.
p6ldany a HM HVF ftiosztArlyvezetot illeti meg.

Jelen szerz6ddst Felek 6tolvas6st 6s krizcis 6rtelmez6st krivet6en. mint akaratukkal mindenben
megegyez6t helybenhagy6l ag alfiirjik.

Budapest ,2012.

Vev6
kdpviselet6ben:

Ataao
k6pviselet6ben:

Elad6
k6pviselet6ben:

Mrfr6 Lajos
HMEI Zrt.

vezeigazgato

Csinga Mihrily ezredes
MH LEK

parancsnok

Kdsziilt: 4 pdld6nyban

Egy pdldriny; 5 lap
Ugyintdz6 (Tel.): Varga Mihrily (,15 - 17 1 ; 30 I 539 -7 628)
Kapj6k: l. sz. pld.: Vev6

2. sz. pld: HM EI Zrt.Ira.ttdrr

3. sz. pld: MH LEK
4. sz.  p ld:HM HVF
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