AJÁNLATI FELHÍVÁS
a „tűzoltó bevetési védőkesztyű beszerzése” tárgyú
a 228/2004. (VII. 30) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § szerinti nyílt
beszerzési eljárás megindításához
1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon - és telefaxszámai:
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. (Telefon:
(+36-1) 469-4144, Telefax: (+36-1) 469-4144, E-mail: ikristof@katved.hu)
Az ajánlatkérő nevében és megbízásából ezen eljárás során a BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (továbbiakban: BMSK Zrt.) (1146
Budapest, Istvánmezei út 1-3. telefon: 325-1775; telefax: 325-1785) jár el.
2. a) A választott eljárás:
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi,
rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó
sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
alapján lefolytatásra kerülő nyílt beszerzési eljárás.
b) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: szállítási szerződés
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
1140 pár + 30% mennyiségű tűzoltó bevetési védőkesztyű beszerzése a dokumentációban
részletezettek szerint.
Ajánlatkérő a szerződéskötéskor dönt a pontos mennyiségről.
b) A teljesítés helye:
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság raktára, 1135 Budapest, Zsinór utca 8-12.
c) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e
ajánlatot: nem.
d) A részajánlat tételének szempontja: 4. A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama:
Teljesítési véghatáridő: A szállítási szerződés megkötését követő 90. nap.
Előteljesítés a teljes mennyiségre megengedett.
5. a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (1146
Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza Irodaház) 7. szoba.)
b) A dokumentáció megkérésének határideje:
A dokumentáció személyesen az 5.a) pontban megadott címen szerezhető be az ajánlati
felhívás ajánlatkérő honlapján történő közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8.0012.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10. napon 12.00 óráig.
c) A dokumentáció megvásárlásának feltételei:
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A dokumentáció ellenértéke: 100.000,- Ft + Áfa (20%), azaz százezer forint + Áfa (25%)
összesen bruttó 125.000,- Ft, azaz bruttó százhuszonötezer forint.
A dokumentáció ellenértékét a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt. - nél vezetett 10300002-2026020600003285 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában a „tűzoltó
bevetési védőkesztyű dokumentáció ára” szöveget és a 75-09-2140 hivatkozási számot fel kell
tüntetni.
A dokumentáció átvétele a dokumentáció árának átutalásáról szóló, bank által kiadott
terhelési értesítő ellenében lehetséges. (E-bank használata esetén: a tranzakcióról szóló
nyomtatott visszaigazolás ellenében.)
Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció postai megküldését kéri, az írásbeli kérelemhez
csatolni kell az átutalás igazolását.
A dokumentáció átvételekor vagy az annak megküldéséről szóló kérelemhez csatolva
ajánlatkérő a következő adatokat kéri megadni:
-

a dokumentációt megvásárló (ajánlattevő) cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma,
adószáma, bankszámlaszáma;

-

kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma, e-mail címe.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati dokumentációba
történő betekintés annak megvásárlását megelőzően nem lehetséges.
6. a) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:
2011. január 17. (hétfő) 10:00 óra.
b) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK
Zrt.) 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza irodaház, gyalogos bejárat a
Dózsa György út felől) földszint 7. szoba
c) Az ajánlattétel nyelve: magyar.
7. Az ajánlatok felbontásának helye:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (1146
Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Sport Háza irodaház) földszint 7. szoba.
8. a) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati
biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 1.000.000,- Ft vagy ezzel egyenértékűnek
tekintett 3.570,- euró.
b) Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:
A biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérő által alábbiakban megadott bankszámlára történő befizetésével vagy bankgarancia
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel.
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Az átutalást euróban történő átutalás esetén a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 1030000220260206-48820019 sz. devizaszámlájára, magyar forintban történő átutalás esetén a BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MKB Bank
Nyrt.-nél vezetett 10300002-20260206-00003285 sz. számlájára kell teljesíteni. Az átutalási
megbízás közlemény rovatában a 75-09-2140 hivatkozási számot kell feltüntetni.
Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni
kell az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről.
A bankgaranciát az ajánlattevő által kiválasztott banknak kell kibocsátani, a dokumentációhoz
mellékelt minta szerint. Az ajánlathoz csatolt garanciának az ajánlattételi határidő lejártát
követő 90 napig kell érvényben lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az
ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti bankgaranciát.
Ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel
teljesíti, az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő által választott biztosító kötelezvényét, amely tartalmazza, hogy a Rendelet 22 §
(3) bekezdésében foglalt esetekben a biztosító a fenti összeg erejéig készfizető kezességet
vállal.
9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó
előírásokra:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül számla és
teljesítésigazolás ellenében kerül sor az ellenérték kifizetésére, az ajánlati dokumentáció IV.
fejezetében részletesen meghatározottak szerint.
10. A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását.
11. A jogi, pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasság elbírálásához szükséges
információk, a megkövetelt igazolási mód meghatározásával:
A beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
megnevezése a továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó.
a) Az ajánlattevő jogi helyzetét tanúsító okiratok:
a.1) Az ajánlattevőnek és a beszerzés értékének a 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatban a Rendelet 25. § (2) bekezdés szerint, az
ajánlati dokumentáció II. Útmutató fejezet 2.4 pontjának figyelembevételével kell
igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a 23. § (1) bekezdés a)-f)
pontjainak, valamint a 24. § a),d), e) és f) pontjainak hatálya alá.
a.2) Csatolni kell továbbá az ajánlathoz az ajánlattevő egyszerű (nem közjegyző előtt tett)
nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a beszerzés
értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben olyan alvállalkozót, aki a 23. § (1)
bekezdés a)-f) pontjaiban és a 24. § d) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyikének hatálya alá esik.
b) A minimális pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat
bizonyító igazolási módok megjelölésével:
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A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására csatolni kell az ajánlathoz:
b.1) A Rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a 10% feletti
alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetének az ajánlattételi határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozata eredeti vagy hiteles másolati
példányban az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok),
- a számla megnyitásának időpontja,
- az ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó számláján a nyilatkozat kiállításának
dátumát megelőző egy év (12 hónap) során előfordult-e 60 napot meghaladó sorban
állás.
b.2) A Rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő előző két lezárt üzleti
évére (2008. és 2009., eltérő üzleti év esetén az utolsó két lezárt üzleti év) vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleg és eredmény-kimutatás
hiteles másolata, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
b.3) A Rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a beszerzés
tárgyából (védőkesztyű) származó a 2007., 2008., és 2009. évi forgalomról (nettó
árbevételről) forintban vagy euróban.

c) A minimális műszaki, szakmai alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat
bizonyító igazolási módok megjelölésével:
A műszaki, szakmai alkalmasság igazolására csatolni kell az ajánlathoz:
c.1) A Rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő előző három évi (2007.,
2008. és 2009. évi) tűzoltó bevetési védőkesztyű szállítása tárgyában teljesített
legjelentősebb szerződéseinek ismertetése (referencia lista) a következő tartalommal:
- a teljesítés tárgya,
- a teljesítés ideje (év),
- az ellenszolgáltatás nettó összege vagy a szállítás mennyiségére utaló más adat
megjelölése (pár),
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése, továbbá
c.2) a referencia ismertetésben nevesített legalább 1 db szerződésre vonatkozóan a
szerződő fél által kiállított referencia igazolás (referencia nyilatkozat) eredeti vagy
hiteles másolati példánya, mely tartalmazza a c.1) pontban előírt információkat.
c.3) A Rendelet 28. § (1) bekezdés f) pont alapján az ajánlattevő részéről a minőség
biztosítása érdekében tett intézkedések leírása az ISO 9001 szabványnak megfelelő
minőségbiztosítási rendszer tanúsítványa hiteles másolatának vagy egyéb, ezzel
egyenértékű dokumentum benyújtásával.
d) Az ajánlattevő kizárásának, illetőleg teljesítésre alkalmatlanná minősítésének
szempontjai:
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d.1) Kizáró okok:
Ajánlatkérő kizárja ajánlattevőt az eljárásból, ha:
d.1.1) az ajánlattevővel vagy valamelyik alvállalkozójával szemben (a teljesítés során
igénybe venni kívánt mértéktől függetlenül) a Rendelet 23. § (1) bekezdés a)-f)
pontjaiban, valamint a 24. § d) és e) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll;
d.1.2) az ajánlattevővel vagy valamelyik 10% feletti alvállalkozójával szemben a Rendelet
24. § a) és f) pontjai szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
d.2) A pénzügyi és gazdasági alkalmasságot kizáró tényezők:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
d.2.1) valamelyik pénzintézeti nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az
ajánlattevő vagy valamelyik 10% feletti alvállalkozó számláján a nyilatkozat(ok)
kiállításának dátumát megelőző egy év (12 hónap) során 60 napot meghaladó sorban
állás volt,
d.2.2) az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye a 2008. és 2009. évek eltérő üzleti év
esetében az utolsó két lezárt üzleti év) mindegyikében negatív volt,
d.2.3) az ajánlattevő 2007., 2008. és 2009. években védőkesztyű szállítása tárgyában
teljesített forgalma (áfa nélküli árbevétele) a három évben együttesen nem éri el az
áfa nélküli 25 millió forintot vagy az ezzel egyenértékűnek tekintett 89.285,- eurót.
d.3) A műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
d.3.1) ajánlattevő az előző három évre (2007., 2008. és 2009.) tűzoltó bevetési
védőkesztyű szállítására vonatkozóan, a c.2) pont szerint benyújtott referencia
listában nevesített különböző szerződések közül legalább 1 db szerződésre nem
rendelkezik a teljesítést igazoló olyan referencia igazolással vagy nyilatkozattal:
- amely tartalmazza a c.1) pontban előírt információkat;
- amely szerződéses értéke eléri az áfa nélküli 8 millió forintot, illetőleg az ezzel
egyenértékűnek tekintett 28.570,- eurót vagy a szerződött mennyiség eléri az 500
párt;
d.3.2) ajánlattevő nem rendelkezik a beszerzés tárgyához kapcsolódó tevékenységre
vonatkozóan - az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes - ISO 9001 szabványnak
megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal vagy egyéb, ezzel
egyenértékű dokumentummal.
12. a) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
A Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
13. Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni: nem
13. a) Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattételi határidő lejártától számított 20.
napon, amennyiben az nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon 13.00 óra.
b) A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 5. napon,
amennyiben az nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon.
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14. Egyéb információk:
14.1. A dokumentáció saját részre történő megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
14.2. Ajánlatkérő a Rendelet 42. §-a alapján hiánypótlás lehetőségét biztosítja, az alábbi
feltételekkel:
 A hiánypótlás köre korlátozott, ajánlatkérő nem teszi lehetővé az ajánlati
felhívás 14.9 pontban, továbbá – ezzel összhangban - az ajánlati
dokumentáció II. Útmutató fejezet 2.10 pontban és a III. Műszaki leírás
fejezetben előírtak pótlását.
 Ugyanazon ajánlati tartalmi elem pótlására ajánlatkérő csak egy alkalommal
biztosít lehetőséget. Amennyiben a pótlás késve, a pótlási határidő lejárta után
érkezik a benyújtásra előírt címre, annak tartalmát ajánlatkérő nem veszi
figyelembe.
14.3. Kiegészítő információ az ajánlati felhívás 4. pontjához a teljesítési határidő:
A nyertes ajánlattevőnek a szerződést követő naptól számított legkésőbb 5 munkanapon
belül át kell adnia ajánlattevő részére a szállítandó védőkesztyűk teljes méretsorát.
Ajánlatkérő a méretsor átvételét követő 15 munkanapon belül közli a nyertes
ajánlattevővel a beszerzéssel érintett tűzoltósági szervek (parancsnokságok) nevét, címét
és a részükre szállítandó védőkesztyűk mennyiségét és méret-szortimentjét.
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a tűzoltósági szervek (parancsnokságok) részéről
felmerülő esetleges csereigényeket a szállítást követő naptól számított 20 munkanapig
teljesíti. Az ezt követően felmerült csereigényeket ajánlattevő nem köteles teljesíteni.
14.4. Az ajánlatok felbontásakor – összhangban a Rendelet 39. § (2) bekezdésében
foglaltakkal – az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek
lehetnek jelen.
14.5. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 90 nap.
14.6. A Rendelet 47. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, ha az ajánlatkérő az
eredményhirdetéskor megnevezi a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő, következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az
ajánlattevővel fog szerződést kötni.
14.7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
a) A dokumentációban meghatározott jólteljesítési biztosíték: a jótállási kötelezettségek
szerződésszerű teljesítésének biztosítékául szolgál, mértéke a szerződéses ár – belföldi
székhelyű szállító esetén áfa nélküli szerződéses ár - 5 %-a, melyet a szerződéses ár
pénznemében (HUF) kell nyújtani.
A jólteljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az
előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel,
bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján – készfizetői kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
b) További mellékkötelezettségek: a dokumentációban meghatározott mértékű késedelmi
kötbér, hibás teljesítés miatti kötbér, meghiúsulási kötbér valamint jótállási kötelezettség.
14.8. Az ajánlattal benyújtandó egyéb iratok:

6

14.8.1. Az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeinek
elfogadásáról, az ajánlati dokumentáció 1. sz. mellékletében megadott formában és
tartalommal.
14.8.2. Az ajánlattevő nyilatkozata a Rendelet 31. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerint.
Amennyiben ajánlattevő a Rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem kíván harmadik
személlyel szerződést kötni vagy a b) pont alapján a beszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni, akkor az ajánlattevő erről szóló
nyilatkozatait kell benyújtani.
14.8.3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a beszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részéről a cégjegyzésre jogosult
képviselő/képviselők aláírási címpéldányának másolati példányát.
Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül
benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát
is csatolni kell az ajánlathoz.
14.8.4. Közös ajánlattevők esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők
együttműködéséről szóló megállapodást, melyben részletesen rendelkezni kell a
feladatmegosztás és a képviselet kérdéseiről. Az együttműködési megállapodásban ki kell
térni arra is, hogy amennyiben nyertesként kerülnek kihirdetésre, melyik ajánlattevő
számlájára vagy a közös ajánlattevők számláira milyen arányban kérik a szerződés
ellenértékét átutalni. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a
szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló
megállapodást, valamint az egyetemleges felelősség vállalását tartalmazó nyilatkozatot a
közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni
14.8.5. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Rendelet 19. § (5)
bekezdésében foglalt esetekben milyen bankszámlaszámra kéri a dokumentáció árának
visszautalását.
14.8.6.
A) A magyarországi székhelyű ajánlattevőnek és 10% feletti alvállalkozónak a 24.§ e) pont
szerinti kizáró ok igazolására az ajánlathoz csatolnia kell:


az ajánlat tárgyát képező termék gyártása vagy a vele kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása esetén: a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai
szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvényben és a
végrehajtására vonatkozó 301/2005. (XII.23.) sz. Kormányrendeletben
meghatározott, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban:
MKEH) által kiállított érvényes hadiipari tevékenységi engedély hiteles másolatát,



az ajánlat tárgyát képező termék behozatala esetén: a haditechnikai eszközök és
szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendeletben meghatározott, az MKEH
által kiállított érvényes haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély hiteles
másolatát.

B) A nem magyarországi székhelyű ajánlattevőnek 24.§ e) pont igazolására nyilatkoznia kell
ajánlatában arról, hogy az ajánlatban megjelölt, az ajánlat tárgyát képező termék a
letelepedése szerinti országban haditechnikai terméknek minősül-e.
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Amennyiben igen, ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a letelepedése szerinti
országban előírt hatósági tevékenységi (gyártási és/vagy külkereskedelmi) engedély hiteles
másolatát.
14.8.7. Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézetnél és milyen
számlaszámon vezet pénzforgalmi számlát. Valamennyi pénzintézettől csatolni kell az
ajánlathoz a 11.b.1) pont szerinti pénzintézeti nyilatkozatot.
14.9. A műszaki ajánlat részeként be kell nyújtani:

14.9.1)
a) A megajánlott késztermékből 1 db, 11-es méretnek megfelelő védőkesztyű mintát, mely
esetében a III. Műszaki leírás fejezet 4. pontja szerinti megjelölést, valamint ugyanezen
pont szerinti csomagolást kell alkalmazni. (A III. Műszaki leírás fejezet 4. pontjában
meghatározott követelményeket - a 4.4.2 pont szerinti követelmény kivételével - teljesíteni
kell.);
b) A megajánlott termék III. Műszaki Leírás fejezetben előírt szabványok szerinti
megfelelőségét igazoló, bejelentett (notifikált) szervezet által kiállított EK típustanúsítványt
teljes terjedelmében, egyszerű másolati példányban, amely igazolja, hogy az ajánlattevő által
megajánlott termék megfelel az érvényben lévő EN 659 szabványban foglalt
követelményeknek;
c) A b) pont szerinti EK típustanúsítvány alapjául szolgáló EK típusvizsgálati
jegyzőkönyv(ek)et egyszerű másolati példányban;
d) A gyártó EK-megfelelőségi nyilatkozatát.
14.9.2) Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 14.9.1) a) pont szerint
benyújtott minta megfelel a 14.9.1. b); c) és d) pont szerint becsatolt EKtípustanúsítványban, az EK típusvizsgálati jegyzőkönyv(ek)ben és a gyártó EK-megfelelőségi
nyilatkozatában foglaltaknak.
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