RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai, e-mail címe:
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi
út 43. (Telefon: (+36-1) 469-4144, Telefax: (+36-1) 469-4144, E-mail:
pal.hrabovszky@katved.gov.hu, eszter.rozslay@katved.gov.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: 471-4293; telefax: 471-4290) 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 meghívásos beszerzési eljárás.
b) a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: c) annak feltüntetése, hogy keretmegállapodásról van-e szó: nem.
d) elektronikus árverés alkalmazására kerül-e sor: nem.
e) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: szállítási szerződés.
3. a) A beszerzés tárgya és mennyisége:
725 fő (alapmennyiség) + 30% részére tűzoltó védőkámzsa szállítása az ajánlattételi
dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő az ajánlatok alapján szerződéskötéskor dönt a mennyiségről.
b) A teljesítés helye:
Belügyminisztérium 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: e) Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni: nem.
4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
kiválasztása.
5. A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama:
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I. teljesítési ütem: legalább 500 db védőkámzsa a szerződéskötéstől számított 60 napon
belül;
II. teljesítési ütem: a hátralévő mennyiség a szerződéskötéstől számított 120 napon belül.
6. * A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése:
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását.
7. a) A részvételi jelentkezés határideje: 2012. augusztus 21. (kedd) 11.00 óra.
b) A részvételi jelentkezés benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet,
szobaszám):
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Személyesen vagy futár útján történő benyújtás esetén: BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.; 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. III.
emelet 35. szoba.
Postai úton történő benyújtás esetén: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.; 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Közbeszerzési
Osztály; Kapcsolattartó: Strommerné Deák Terézia, e-mail: deak.terezia@bmsk.hu. A
részvételre jelentkezés postai úton történő benyújtása esetén a kapcsolattartót - a feladással
egyidejűleg - e-mail-ben tájékoztatni kell a feladás időpontjáról.
c) A részvételi jelentkezés nyelve: magyar.
d) A részvételi jelentkezések felbontásának helye:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1146
Budapest, Istvánmezei út 3-5. (Puskás Ferenc Stadion, Főigazgatóság épülete, II. emeleti
tárgyalóterem.
8. * Az (első) tárgyalás időpontja, lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályok: 9. A jogi, pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasság elbírálásához szükséges
információk, a megkövetelt igazolási mód meghatározásával:
a) A részvételre jelentkező jogi helyzetét tanúsító okiratok:
a.1) A részvételre jelentkezőnek és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak (megnevezése a továbbiakban: 10% feletti
alvállalkozó) a részvételi jelentkezésben a Rendelet 25. § (2) bekezdés szerint, a részvételi
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 részvételi jelentkezéshez a részvételre jelentkező 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) és e) pontjában meghatározott kizáró
okok bármelyikének hatálya alá esik.
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b) A minimális pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat
bizonyító igazolási módok megjelölésével:
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására csatolni kell a részvételi jelentkezéshez:
b.1) A Rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző
utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozóan a részvételre jelentkező
nyilatkozata a beszerzés tárgyából származó forgalomról (nettó árbevételről).
c) A minimális műszaki, szakmai alkalmassági feltételek meghatározása, az azokat
bizonyító igazolási módok megjelölésével:
A műszaki, szakmai alkalmasság igazolására csatolni kell a részvételi jelentkezéshez:
c.1) A Rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkező előző öt évi
(2007., 2008., 2009., 2010. és 2011.), tűzoltó védőkámzsa szállítása tárgyában
teljesített legjelentősebb szerződéseinek ismertetése (referencia lista) a következő
tartalommal:
- a teljesítés tárgya,
- a teljesítés ideje (év),
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése), továbbá
c.2) a referencia ismertetésben nevesített legalább 3 db különböző szerződésre
vonatkozóan a Rendelet 28. § (4) bekezdése szerint referencia igazolás (jelentkezői
nyilatkozat), melyek tartalmazzák a c.1) pontban előírt információkat.
c.3) A Rendelet 28. § (1) bekezdés e) pont alapján a részvételre jelentkező részéről – a
beszerzés tárgyával összefüggő – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált)
tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, amely tanúsítja, hogy a megajánlani kívánt
termék megfelel a dokumentáció részét képező műszaki leírás kivonatban meghatározott
leírásoknak és szabványoknak.
Ajánlatkérő a 228/2004. (VII.30.) Korm. Rendelet 29. § (5) bekezdése alapján elfogadja
az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező független akkreditált szerv által
kibocsátott egyenértékű tanúsítvány benyújtását is, továbbá az egyenértékű
minőségirányítási rendszerek egyéb bizonyítékainak benyújtását is.
d) A részvételre jelentkező
minősítésének szempontjai:

kizárásának,

illetőleg

teljesítésre

alkalmatlanná

d.1) Kizáró okok:
Ajánlatkérő kizárja részvételre jelentkezőt az eljárásból, ha:
d.1.1) a részvételre jelentkezővel vagy valamelyik alvállalkozójával szemben (a teljesítés
során igénybe venni kívánt mértéktől függetlenül) a Rendelet 23. § (1) bekezdés a)-f)
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pontjaiban, valamint a 24. § d) és e) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll;
d.1.2) a részvételre jelentkezővel 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 a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha:
d.2.1) a részvételre jelentkező tűzoltó védőkámzsa szállítása tárgyában teljesített
forgalma (áfa nélküli árbevétele) a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó
három pénzügyileg lezárt üzleti évben együttesen nem éri el a 2,5 millió forintot vagy
az ezzel egyenértékűnek tekintett 9.000,- eurót.
d.3) A műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha:
d.3.1) részvételre jelentkező az előző öt évre (2007., 2008., 2009., 2010. és 2011.) nem
rendelkezik tűzoltó védőkámzsa szállítására vonatkozóan legalább 3 db, a c.1) pont
szerinti referencia listában nevesített különböző szerződések teljesítését igazoló
referencia igazolással vagy jelentkezői nyilatkozattal:
- amelyek mindegyike tartalmazza a c.1) pontban előírt információkat;
- amelyek együttes szerződéses értéke eléri az áfa nélküli 2,5 millió forintot, vagy
az ezzel egyenértékűnek tekintett 9.000,- eurót;
- amelyek közül legalább 1 db referencia igazolás vagy jelentkezői nyilatkozat
szerződéses értéke eléri az áfa nélküli 1 millió forintot, vagy az ezzel
egyenértékűnek tekintett 3.600,- eurót.
d.3.2) részvételre jelentkező nem rendelkezik – a részvételi jelentkezési határidő lejártakor
érvényes, a beszerzés tárgyával összefüggő – elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a
megajánlani kívánt áru megfelel a részvételi dokumentáció részét képező műszaki
leírás kivonatban meghatározott leírásoknak és szabványoknak, vagy egyéb, (c.3)
pontban részletezett) ezzel egyenértékű dokumentummal.
10. * Az 57. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak: 11. * Az ajánlatkérő által már kiválasztottak nevei és címei: 12. A hirdetmény feladásának időpontja: 2012. július 13.
13. a) * Keretmegállapodás esetében a keretmegállapodás előírt időtartama: b) * Keretmegállapodás esetében a keretmegállapodásban részt vevő gazdasági
szereplők létszáma: 14. A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott: 15. Egyéb információk:
15.1. A részvételi felhíváshoz ajánlatkérő részvételi dokumentációt készít, amely
beszerezhető jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8.00 – 13.00
óráig (helyi idő szerint), illetve a jelentkezési határidő lejártának napján: 8.00 – 11.00 óráig
(helyi idő szerint).
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A részvételi dokumentáció saját részre történő megvásárlása az eljárásban való részvétel
feltétele.
A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére – a Rendelet 19 § (5) bekezdésében foglalt
eseteket kivéve – nincs lehetőség.
a) A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe:
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.,
Közbeszerzési osztály,
Személyes átvétel: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. (Puskás Ferenc Stadion,
Főigazgatóság épülete. Megközelítés az Ifjúság úti bejáraton keresztül (Budapesti Olimpia
Központ)) III. emelet 35. szoba.
Postai úton történő beszerzés esetén: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.; 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Közbeszerzési
Osztály;
b) A dokumentáció megvásárlásának feltételei:
A dokumentáció ellenértéke: 20.000,- Ft + Áfa (27%), azaz húszezer forint + Áfa (27%)
összesen bruttó 25.400,- Ft, azaz bruttó huszonötezer-négyszáz 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
védőkámzsa részvételi dokumentáció ára” szöveget és a 75-11-2228 hivatkozási számot fel
kell tüntetni.
A dokumentáció átvétele a dokumentáció árának átutalásáról szóló igazolás ellenében
lehetséges.
A befizetés igazolható:
- átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített
(pénzintézeti bélyegző és aláírás) példányával,
- E-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolással.
Amennyiben a részvételre jelentkező a dokumentáció postai megküldését kéri, az írásbeli
kérelemhez csatolni kell az átutalást igazoló, bank által kiadott terhelési értesítő másolati
példányát.
A dokumentáció átvételekor vagy az annak megküldéséről szóló kérelemhez csatolva
ajánlatkérő a következő adatokat kéri megadni:
-

a dokumentációt megvásárló (részvételre jelentkező) cég neve,
cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma;

-

kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma.

székhelye,

15.2. Ajánlatkérő az eljárás során lehetőséget biztosít a Rendelet. 42.§ (1) bekezdés szerinti
hiányok és hiányosságok pótlására. Amennyiben a pótlás késve, a pótlási határidő lejárta
után érkezik a benyújtásra előírt címre, annak tartalmát ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
15.3. A részvételi felhívás 5. pontjához: a teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítva az
alábbiak figyelembevételével értendő:
Ajánlatkérő a szerződéskötés dátumától számított 10 munkanapon belül megadja a pontos
méret-szortimentet a teljes szerződéses mennyiségre.
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15.4. Ha a részvételre jelentkező 10% feletti alvállalkozót kíván a szerződés teljesítésébe
bevonni, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez – a Rendelet 29. § (4)
bekezdése szerint – a 9. pont c1, c2 és c3 alpontjaiban előírt feltételeknek a részvételre
jelentkező és 10% feletti alvállalkozója közösen is megfelelhetnek.
15.5. 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.
15.6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
a) Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott teljesítési biztosíték: a
szerződésszerű teljesítés biztosítékául szolgál, mértéke a szerződéses ár – belföldi székhelyű
szállító esetén áfa nélküli szerződéses ár - 5 %-a, melyet a szerződéses ár pénznemében kell
nyújtani.
A teljesítési 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: az ajánlattételi dokumentációban meghatározott mértékű
késedelmi kötbér és hibás teljesítés miatti kötbér, valamint jótállási kötelezettség.
15.7. A részvételi jelentkezéssel benyújtandó egyéb iratok:
15.7.1. A részvételre jelentkező nyilatkozata a részvételi felhívás és a dokumentáció
feltételeinek elfogadásáról.
15.7.2. A részvételre jelentkező nyilatkozata a Rendelet 31. § (1) bekezdésének a) és b)
pontjai szerint. Amennyiben részvételre jelentkező 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
a részvételre jelentkező erről szóló nyilatkozatait kell benyújtani.
15.7.3. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és a beszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részéről a
cégjegyzésre jogosult képviselő/képviselők aláírási címpéldányának másolati példányát.
Amennyiben a részvételi jelentkezés a cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak)
aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást
is csatolni kell a részvételi jelentkezéshez.
15.7.4. Közös részvételre jelentkezők esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a
részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodást, melyben részletesen
rendelkezni kell a feladatmegosztás és a képviselet kérdéseiről. A közös részvételre
jelentkezők kötelesek maguk közül kijelölni a nevükben eljárni jogosult képviselőt. Az
együttműködési megállapodásban ki kell térni arra is, hogy amennyiben nyertesként kerülnek
kihirdetésre, melyik részvételre jelentkező számlájára vagy a közös részvételre jelentkezők
számláira milyen arányban kérik a szerződés ellenértékét átutalni. A közös részvételre
jelentkezőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint az egyetemleges
felelősség vállalását tartalmazó nyilatkozatot a közös részvételre jelentkezők cégszerű
aláírásával ellátva kell a jelentkezéshez csatolni.
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15.7.5. A részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy a Rendelet
19. § (5) bekezdésében foglalt esetekben milyen bankszámlaszámra kéri a dokumentáció
árának visszautalását.
15.7.6. A részvételre jelentkezőnek a Rendelet 32. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy mely információk – üzleti titkok – nyilvánosságra hozatalát tiltja meg.
Amennyiben a jelentkezés üzleti titkot nem tartalmaz, erről a részvételre jelentkezőnek külön
nyilatkozatot nem kell csatolnia. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat a jelentkezésben
elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül a nyilatkozat után, a jelentkezés legvégén)
kell elhelyezni.
15.7.7
A) A magyarországi székhelyű részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia
kell:
•

a részvételi jelentkezés 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,

•

a részvételi jelentkezés 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 részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell részvételi
jelentkezésében arról, hogy a részvételi jelentkezésben megjelölt, a részvételi jelentkezés
tárgyát képező termék a letelepedése szerinti országban haditechnikai terméknek minősül-e.
Amennyiben igen, részvételre jelentkezőnek csatolnia kell részvételi jelentkezéséhez a
letelepedése szerinti országban előírt hatósági tevékenységi (gyártási és/vagy
külkereskedelmi) engedély hiteles másolatát.
15.8. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja: 2012. augusztus 21. (kedd) 11.00
óra.
A részvételi jelentkezések felbontásakor – összhangban a Rendelet 39. § (2) bekezdésében
foglaltakkal – az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott
személyek lehetnek jelen.
A jelentkezések bontásán csak azok a jelentkezések kerülnek felbontásra, amelyek zárt
csomagolásban, a jelentkezési határidő lejártáig, a 7. b) pontban részletezett címre beérkeztek.
A jelentkezések felbontását a jelentkezési határidő lejártának időpontjában kezdi meg az
ajánlatkérő.
15.9. A részvételi felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
Rendelet előírásai az irányadóak.

