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Magyarország-Budapest: Katonai szállító repülőgépek
2014/S 220-389675
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatások
2009/81/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium, Védelemgazdasági Hivatal
Postai cím: Lehel u. 35–37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Balla Tibor, ezredes, HM VGH Vezetés és Gazdálkodás Támogató Igazgatóság, igazgató
(főigazgató-helyettes)
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Postai cím: Dózsa György út 51.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Balla Tibor, ezredes
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3)

Fő tevékenység
Honvédelem

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
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II.1)

Meghatározás

II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés An-26 repülőgép(ek) üzemidő hosszabbítása/ nagyjavítása(2014-2015) (A 406 fedélzeti
azonosító jelű An-26 típusú repülőgép újbóli üzembe állítása, ipari nagyjavítása tárgyban.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 1: Karbantartási és javítási szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes részvételre jelentkező ipari nagyjavító üzeme.
NUTS-kód HU MAGYARORSZÁG

II.1.3)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
An-26 repülőgép(ek) üzemidő hosszabbítása/ nagyjavítása(2014-2015)
(A 406 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú repülőgép újbóli üzembe állítása, ipari nagyjavítása.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
35611400 Katonai szállító repülőgépek

II.1.7)

Alvállalkozásra vonatkozó információk
Az ajánlattevőnek jeleznie kell az ajánlatban, hogy a szerződés mekkora részét szándékozik harmadik felek felé
további alvállalkozói szerződésekkel kiszervezni és, hogy milyen alvállalkozókat javasol, valamint hogy milyen
tárgyban javasolja további alvállalkozói szerződések megkötését
Az ajánlattevőnek jeleznie kell minden, a szerződés teljesítése során az alvállalkozók szintjén bekövetkező
változást

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Keretösszeg: 2014. évre: bruttó 200 949 560 HUF,
2015. évre: bruttó 530 000 000 HUF.
A keretösszeg kitöltésére az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a 406 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú szállító repülőgép javításközi naptári üzemideje
30.6.2012-án lejárt, az ismételt üzembe állítást tervezi. Szakmai állásfoglalás alapján az ipari nagyjavítás
végrehajtása biztosítja a 2015 évi feladatok végrehajtását.
Mennyiség: A 406 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú szállító repülőgép ismételt üzembe állítása.
A részletes műszaki követelményeket Ajánlatkérő a részvételi felhíváshoz csatolja.

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 15.2.2015. Befejezés 30.4.2015

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

14/11/2014
S220
https://ted.europa.eu/TED

2 / 16

HL/S S220
14/11/2014
389675-2014-HU

3 / 16

III.1)

Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Amennyiben a Vállalkozó a szerződést neki felróható okból késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért
köteles fizetni, melynek mértéke a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékének 0,3 %-a /nap, legfeljebb
azonban a szolgáltatás értékének 15 %-a.
Hibás teljesítés esetén a Vállalkozót a késedelmi kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbér fizetési
kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan
minőségben történő teljesítéséig eltelt idő.
A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szolgáltatás teljesítésének
kötelezettsége alól.
A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben a Vállalkozó a vállalt
teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a
részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét
súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból
meghiúsul, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy késedelmes, vagy a nem
teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 20 %-a.
A kötbért a Vállalkozó a Megrendelő által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül köteles megfizetni.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy előleget nem fizet.
Az Ajánlatkérő a szerződésben foglaltak teljesítését követően a MÁK működési rendje szerint, a szerződéses
feltételeknek megfelelő számla ellenében, 30 napon belüli banki átutalással teljesíti a kifizetéseket.
Ajánlatkérő hivatkozik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 36/A. §-ra.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

III.1.4)

A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb különleges feltételek, különösen az ellátás és az információk
biztonságát illetően:

III.1.5)

Biztonsági tanúsítványokra vonatkozó információk:

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Személyes helyzet
A gazdasági szereplők személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető)
szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó
előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Az eljárásban nem lehet
Részvételre jelentkező aki esetében a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében, valamint a
24. § d) és e) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
— Részvételre jelentkezőnek a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 25. §-a alapján kell igazolni hogy nem állnak
fenn 23. § (1) bekezdésben és a 24. § d) és e) pontjában foglalt kizáró okok.
Magyarországon letelepedett Részvételre jelentkező esetében:
Részvételre jelentkező csatolja a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja szerint az
ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi keltezésű eredeti cégkivonatát, illetve azzal
egyenértékű egyéb eredeti okiratát vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát a 228/2004. (VII. 30.) Korm.
rendelet 23. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban, illetve 24. § d) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állása
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igazolására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 60 napos határidő nem a közjegyző általi hitelesítés keltére, hanem
az okirat kiállításának keltére vonatkozik.
Részvételre jelentkező csatoljon olyan igazolást a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés d)
pontjára (együttes adóigazolás) vonatkozóan, amely a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés
a) pont szerint került benyújtásra (eredeti vagy közjegyző által hitelesített). Amennyiben Részvételre jelentkező
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A.
§ (7) bekezdése alapján elegendő annak tényére való hivatkozás.
Részvételre jelentkező csatolja a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja szerint
közjegyző előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatát a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1)
bekezdés e)–f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állása igazolására.
Részvételre jelentkezőnek a 2005. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése alapján kiállított, a haditechnikai
termékek gyártására és a haditechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó (X. és XXIV. fejezet) engedély
közjegyző vagy az engedélyt kiadmányozó által hitelesített másolatával kell igazolnia, hogy nem tartozik a
228/2004 (VII.30.) Korm. rendelet 24. § e) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá. (2012. január 1-je után
megszerzett jogosultság esetén a 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiállított engedéllyel igazolható a
kizáró ok fennállásának hiánya.)
Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet X. és XXIV. fejezet alá
sorolta be.
Külföldön letelepedett Részvételre jelentkező esetében:
Részvételre jelentkező a kizáró okok fenn nem állását a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése
alapján igazolhatja:
a) a 23. § és a 24. § esetében a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárás
ajánlattételi határidő lejártának időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt illetékes bíróság vagy hatóságok
nyilvántartásának kivonatával (hatósági erkölcsi bizonyítvány) vagy bírósági, vagy illetékes hatósági, kamarai
igazolással, vagy az engedély vagy a jogosítvány hiteles másolatával;
b) ha az adott állam illetékes bírósága vagy hatósága nem bocsát ki a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23.
§ vagy 24. § szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki a 23. § vagy 24. §-ban hivatkozott
esetek mindegyikére, vagy ha a kibocsátásra jogosított szervek eljárási időtartama meghaladja az ajánlattételi
határidőt, az részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatával, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az
érintett országban, az részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy
szakmai szervezet előtt tett, vagy általuk hitelesített nyilatkozatával.
Az alvállalkozók személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető)
szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó
előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Az eljárásban nem lehet
alvállalkozó, aki esetében a 228/2004 (VII.30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében, valamint a 24. § d) és e)
pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
— a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a 228/2004. (VII.
30.) Korm. rendelet 25. §-a alapján kell igazolni hogy nem állnak fenn 23. § (1) bekezdésben és a 24. § d) és e)
pontjában foglalt kizáró okok.
Magyarországon letelepedett Részvételre jelentkező esetében:
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja a 228/2004.
(VII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattételi határidő lejártától számított 60
napnál nem régebbi keltezésű eredeti cégkivonatát, illetve azzal egyenértékű egyéb eredeti okiratát vagy azok
közjegyző által hitelesített másolatát a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban,
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illetve 24. § d) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állása igazolására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 60 napos
határidő nem a közjegyző általi hitelesítés keltére, hanem az okirat kiállításának keltére vonatkozik.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatoljon olyan
igazolást a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés d) pontjára (együttes adóigazolás)
vonatkozóan, amely a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pont szerint került benyújtásra
(eredeti vagy közjegyző által hitelesített). Amennyiben a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (7) bekezdése alapján elegendő annak tényére való hivatkozás.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja a 228/2004.
(VII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja szerint közjegyző előtt tett vagy közjegyző által hitelesített
nyilatkozatát a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés e)–f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn
nem állása igazolására.
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a 2005. évi
CIX. törvény 2. § (1) bekezdése alapján kiállított, a haditechnikai termékek gyártására és a haditechnikai
szolgáltatások nyújtására vonatkozó (X. és XXIV. fejezet) engedély közjegyző vagy az engedélyt kiadmányozó
által hitelesített másolatával kell igazolnia, hogy nem tartozik a 228/2004 (VII.30.) Korm. rendelet 24. § e)
pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá. (2012. január 1-je után megszerzett jogosultság esetén a 301/2005. (XII.
23.) Korm. rendelet alapján kiállított engedéllyel igazolható a kizáró ok fennállásának hiánya.)
Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet X. és XXIV. fejezet alá
sorolta be.
Külföldön letelepedett Részvételre jelentkező esetében:
A beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a kizáró okok fenn nem
állását a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján igazolhatja:
a) a 23. § és a 24. § esetében a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárás
ajánlattételi határidő lejártának időpontját legfeljebb egy évvel megelőzően kelt illetékes bíróság vagy hatóságok
nyilvántartásának kivonatával (hatósági erkölcsi bizonyítvány) vagy bírósági, vagy illetékes hatósági, kamarai
igazolással, vagy az engedély vagy a jogosítvány hiteles másolatával;
b) ha az adott állam illetékes bírósága vagy hatósága nem bocsát ki a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23.
§ vagy 24. § szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki a 23. § vagy 24. §-ban hivatkozott
esetek mindegyikére, vagy ha a kibocsátásra jogosított szervek eljárási időtartama meghaladja az ajánlattételi
határidőt, az alvállalkozó eskü alatt tett nyilatkozatával, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett
országban, az alvállalkozó által az illetékes bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt
tett, vagy általuk hitelesített nyilatkozatával.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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A gazdasági szereplők gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok
kizárásához vezető) szempontok
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pénzügyi, gazdasági
alkalmasság igazolására a Részvételre jelentkező vonatkozásában az alábbi nyilatkozatokat, igazolásokat és
okmányokat csatolja a Részvételi jelentkezésébe:
— a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fő számlavezető pénzintézetétől
származó nyilatkozat, amely tartalmazza:
— pénzintézet által részére vezetett számlák pénzforgalmi jelzőszámait;
— a pénzintézet mióta vezeti számláját;
— a Részvételi felhívás megjelenésétől visszaszámított 12 hónapban a számláján sorban állás fordult-e elő, ha
igen, hány alkalommal és milyen időtartamban;
A fenti pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeknek Részvételre jelentkező és a beszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön-külön kell, hogy megfeleljen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha:
— ha a Részvételre jelentkező, a fő számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat alapján,
— a Részvételi felhívás megjelenésétől visszaszámított 12 hónapban belül a Részvételre jelentkező, vagy az
Alvállalkozó pénzintézeti nyilatkozata olyan információt tartalmaz, hogy egynél több alkalommal fordult elő 30
napot meghaladó sorban állás.
Az alvállalkozók gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához
vezető) szempontok
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A pénzügyi, gazdasági
alkalmasság igazolására a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt Alvállalkozó(i)
(továbbiakban: Alvállalkozó) vonatkozásában az alábbi nyilatkozatokat, igazolásokat és okmányokat csatolja a
Részvételi jelentkezésébe:
— a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fő számlavezető pénzintézetétől
származó nyilatkozat, amely tartalmazza:
— pénzintézet által részére vezetett számlák pénzforgalmi jelzőszámait;
— a pénzintézet mióta vezeti számláját;
— a Részvételi felhívás megjelenésétől visszaszámított 12 hónapban a számláján sorban állás fordult-e elő, ha
igen, hány alkalommal és milyen időtartamban;
A fenti pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeknek Részvételre jelentkező és a beszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó külön-külön kell, hogy megfeleljen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha:
— ha a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozóinak a fő
számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat alapján,
— a Részvételi felhívás megjelenésétől visszaszámított 12 hónapban belül a Részvételre jelentkező, vagy az
Alvállalkozó pénzintézeti nyilatkozata olyan információt tartalmaz, hogy egynél több alkalommal fordult elő 30
napot meghaladó sorban állás.
III.2.3)

Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság
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A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok
kizárásához vezető) szempontok
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A műszaki, szakmai alkalmasság igazolására a Részvételre jelentkező úgy saját maga, mint a beszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt Alvállalkozó(i) (továbbiakban: Alvállalkozó)
vonatkozásában az alábbi nyilatkozatokat, igazolásokat és okmányokat csatolja az ajánlatába:
— a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Részvételre jelentkező csatolja
jelentkezésébe a saját, vagy a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
Alvállalkozója bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához
illeszkedő, az ISO 9001:2008 (vagy azzal egyenértékű) szabvány tanúsítványát vagy annak közjegyző által
hitelesített másolati példányát.
— Az AQAP 2110, vagy 2120 normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes,
akkreditált szervezet által kiadott tanúsítványát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolati példányát, vagy
a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedéseinek egyéb bizonyítékát.
A fenti műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek Részvételre jelentkező és a beszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen is megfelelhet.
A 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 29. § (4a) bekezdés alapján, ha több Részvételre jelentkező közösen
tesz ajánlatot, vagy ha több Részvételre jelentkező közösen nyújt be részvételi jelentkezést, a szerződés
teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az Részvételre jelentkezők vagy Részvételre jelentkezők együttesen
is megfelelhetnek, kivéve, ha az ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik.
A 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 29. § (4b) bekezdés alapján a 27. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerint igazolható alkalmassági minimum követelményen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az
Részvételre jelentkező a beszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
Alvállalkozóval együtt is megfelelhet. A beszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt Alvállalkozó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen alvállalkozó nevét, címét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha: - Részvételre jelentkező, vagy az igénybe venni kívánt Alvállalkozó
nem rendelkeznek bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés
tárágyához illeszkedő, az ISO 9001:2008 (vagy azzal egyenértékű), valamint az AQAP 2110, vagy 2120
normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, akkreditált szervezet által kiadott
tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedés egyéb bizonyítékával.
Az alvállalkozók műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok
elutasításához vezető) szempontok
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A műszaki, szakmai alkalmasság igazolására a Részvételre jelentkező úgy saját maga, mint a beszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt Alvállalkozó(i) (továbbiakban: Alvállalkozó)
vonatkozásában az alábbi nyilatkozatokat, igazolásokat és okmányokat csatolja az ajánlatába:
— a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Részvételre jelentkező csatolja
jelentkezésébe a saját, vagy a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
Alvállalkozója bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához
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illeszkedő, az ISO 9001:2008 (vagy azzal egyenértékű) szabvány tanúsítványát vagy annak közjegyző által
hitelesített másolati példányát.
— Az AQAP 2110, vagy 2120 normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes,
akkreditált szervezet által kiadott tanúsítványát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolati példányát, vagy
a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedéseinek egyéb bizonyítékát.
A fenti műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek Részvételre jelentkező és a beszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen is megfelelhet.
A 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 29. § (4a) bekezdés alapján, ha több Részvételre jelentkező közösen
tesz ajánlatot, vagy ha több Részvételre jelentkező közösen nyújt be részvételi jelentkezést, a szerződés
teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az Részvételre jelentkezők vagy Részvételre jelentkezők együttesen
is megfelelhetnek, kivéve, ha az ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik.
A 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 29. § (4b) bekezdés alapján a 27. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerint igazolható alkalmassági minimum követelményen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az
Részvételre jelentkező a beszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
Alvállalkozóval együtt is megfelelhet. A beszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt Alvállalkozó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen alvállalkozó nevét, címét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha: Részvételre jelentkező, vagy az igénybe venni kívánt Alvállalkozó
nem rendelkeznek bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés
tárágyához illeszkedő, az ISO 9001:2008 (vagy azzal egyenértékű), valamint az AQAP 2110, vagy 2120
normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, akkreditált szervezet által kiadott
tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedés egyéb bizonyítékával.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
77002/14-74/074-0314
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IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
19.12.2014 - 9:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk:
A részvételi jelentkezés nyelve:
A beszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni. Az eljárás
során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés
hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Szükség
esetén Részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját felelősségére és
költségére.
Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű „felelős” fordítást
köteles csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában az Ajánlatkérő ezen
dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe.
Az Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást vagy hivatalos fordító készítette és a
megfelelő módon hitelesítette, vagy Részvételre jelentkező készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de
tartalmáért mindkét esetben Részvételre jelentkező felelős.
Az (első) tárgyalás időpontja, lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok:
— Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi szakaszban minimum egy tárgyalási forduló megtartását tervezi.
— A tárgyalás az Részvételre jelentkezők ABC sorrendjében történik, egy Részvételre jelentkezővel kb. 20 perc
időtartamban.
— Az első tárgyalási forduló időpontja: az ajánlattételi határidő lejártát követő 2. munkanap, 10:00 óra.
— Helyszíne az Ajánlatkérő címén, melyre Ajánlatkérő az Részvételre jelentkezőt külön értesítés nélkül
meghívja.
— Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy – igény esetén – több tárgyalási fordulót tartson, ebben az
esetben a következő tárgyalási fordulót megelőző utolsó tárgyaláson kerül meghatározásra az új tárgyalási
forduló időpontja, melyről Részvételre jelentkező külön értesítést kap.
— A tárgyalások során amennyiben Részvételre jelentkező módosítja ajánlatát, azt köteles írásban az
Ajánlatkérő részére legkésőbb a végleges ajánlattételi határidőig benyújtani.
— A tárgyalás(oka)t követően a végleges ajánlat benyújtásának határideje: a Részvételre jelentkezővel
lefolytatott utolsó tárgyaláson meghatározottak szerint.
— A részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására
ki jogosult. Részvételre jelentkező csatolja Részvételre jelentkező részéről kötelezettségvállalásra jogosult
személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját. Amennyiben Részvételre jelentkező nevében eljárni
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jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, abban az esetben Részvételre jelentkező
csatolja be Részvételre jelentkező nevében eljárni jogosult személy névre szóló meghatalmazását;
— A Részvételre Jelentkező nyilatkozzon annak tudomásulvételéről, hogy a részvételi jelentkezés
elkészítésével és beadásával kapcsolatos összes költség Részvételre jelentkezőt terheli. Részvételi
jelentkezőnek nincs joga semmilyen, a kifejezetten megadott jogcímeken kívül, egyéb – így különösen anyagi
– igény érvényesítésére. A beszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az
Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Nyilatkozzon továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott részvételi jelentkezéseket nem
tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
kíván-e bevonni alvállalkozót, vagy sem. Amennyiben kíván a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben Alvállalkozót bevonni, azt (azokat) pontosan (név, cím, elérhetőség) nevezze meg, tüntesse fel a
teljesítésben való részvétel százalékos arányát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 228/2004. (VII.30.) Korm.
rendelet 31. § (4) bekezdésére;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozata a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a beszerzés azon részéről, amellyel összefüggésben a Részvételre jelentkező harmadik személlyel
szerződést fog kötni, e személy meghatározása nélkül;
— Amennyiben Részvételre jelentkező Alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, nyilatkozzon annak
tudomásulvételéről, hogy az általa igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha az alvállalkozó által végzett
szolgáltatást maga végezte volna (Részvételre jelentkező az alvállalkozó által okozott bármely kárért teljes
felelősséggel tartozik);
— Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elismeri
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések
ellenőrzésére mind saját maga, mind Alvállalkozói vonatkozásban;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon annak elfogadásáról, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI.
tv. 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket
és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a
Megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél,
valamint azoknál a Szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a
szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon annak tudomásulvételéről, hogy az eljárás lezárásáig minden, az
eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden
személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy jelen eljárás során és nyertessége esetén a szerződés
teljesítése során nevében és alvállalkozója nevében sem jár el a HM VGH-val munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy, vagy annak a Ptk. 8:1 (1) bekezdés 1. és 2. pontjai szerinti hozzátartozója;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy nyertessége esetén a kifizetést melyik bankszámlára kéri
teljesíteni (a bank és a bankszámlaszám megadásával)
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy a részvételi jelentkezésben másolatban benyújtott
dokumentumok az eredetivel azonosak;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy a Részvételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt
megismerte, megértette és azokat elfogadja, valamint, hogy a megfogalmazott műszaki és egyéb
követelményeknek, továbbá a hatályos jogszabályi, szakmai előírásoknak megfelelően vállalja a feladat
végrehajtását.
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy vállalja az általa szállított termék(ek) egyértelmű
azonosításához szükséges adatszolgáltatást (műszaki leírás, műszaki dokumentáció átadását) a Magyar
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Honvédség kodifikációt végző szervezete, illetve az illetékes NATO Kodifikációs Iroda részére, annak
követelményei és igényei szerint a teljesítés időszakában;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik-e NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég
Kóddal (NCAGE), amennyiben rendelkezik, akkor adja meg azt, amennyiben nem rendelkezik, akkor vállalja a
megszerzéséhez szükséges adatszolgáltatást;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszerét a szerződés teljes
időtartama alatt fenntartja és/vagy Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy bármely más nemzeti rendszerben
(amelyre vonatkozóan egyéb intézkedéseinek bizonyítékát becsatolta) tanúsított minőségirányítási rendszerét a
szerződés teljes időtartama alatt fenntartja, illetve amennyiben a minőségirányítási rendszere a teljesítés ideje
alatt lejár, azok meghosszabbítására intézkedik;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy AQAP 2110, vagy 2120 normatív dokumentum szerinti
minőségirányítási rendszerét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja, illetve amennyiben a
minőségirányítási rendszere a teljesítés ideje alatt lejár, azok meghosszabbítására intézkedik;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy tudomásul veszi, az eljárás, a szerződéskötés, a teljesítés,
valamint a jogviták rendezése magyar joghatóság előtt, a magyar jog szabályai szerint történik;
— A Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy elfogadja a Részvételi Felhívásban foglalt feltételeket;
— Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a 228/2004. (VII.30.) Korm. rend. 42. § (1) bekezdés alapján.
— A részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy a beszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Amennyiben Ajánlattevő a beszerzés
értékének 10 %-át nem meghaladó mértékében igénybe venni kívánt alvállalkozóval felel meg a 228/2004.
(VII. 30) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmassági minimum követelményen kívüli
alkalmassági minimum követelménynek, úgy Ajánlattevő nyilatkozzon ezen alvállalkozó nevéről és címéről.
— A részvételre jelentkező és a Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján a beszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozzon a számláit vezető pénzügyi
intézményekről, a fő számlavezető pénzügyi intézmény megjelölésével.
— A részvételre jelentkező nyilatkozata, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint vállalkozása:
— mikrovállalkozásnak
— kisvállalkozásnak
— középvállalkozásnak minősül
— nem tartozik a törvény hatálya alá
— A Részvételre Jelentkező a részvételi szakaszban nem tehet ajánlatot.
— Ajánlatkérő felhívja az Részvételre jelentkező figyelmét, hogy amennyiben a szerződéses időszak alatt
a Magyar Honvédségben zajló haderőreform következtében a beszerzés tárgyát képező berendezések a
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rendszerből kivonásra kerülnek, úgy a szerződést minden jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. Ennek
elfogadásáról Részvételre jelentkező nyilatkozzon.
A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki és minőségbiztosítási követelmények:
Jelen Szerződés követelményei állami minőségbiztosítás hatálya alá tartoznak, a HM VGH Kutatás-fejlesztési,
Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság (továbbiakban HM VGH KMBBI) képviselője jogosult
a minőségbiztosítási kérdésekben a Megrendelő/Vevő képviseletére.
A minőségbiztosítással és kodifikációval kapcsolatosan felmerülő kérdések esetében értesítendő:
HM VGH Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság
Igazgató: Illés Attila ezredes
Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: +36 14338041
Fax: +36 12375575
E-mail: nqaa@hm.gov.hu
A HM VGH KMBBI fenntartja magának a jogot a gyártás és a teljesítés folyamatainak Vállalkozó / Gyártó
telephelyén történő ellenőrzésre. Ezen jog érvényesítésére csak a Megbízó felhatalmazásával a HM VGH
KMBBI minőségbiztosításért felelős szervezete jogosult.
A 406 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú szállító repülőgép újbóli üzembeállítása (ipari nagyjavítása) során
megjavított, üzemidő hosszabbított alkatrészek, berendezések rendelkezzenek a gyártó, illetve a javító vállalat
megfelelőséget igazoló bejegyzésével.
Azon javítási, illetve üzemidő hosszabbítási munkák esetén, amelyeket a Vállalkozó együttműködőkkel,
vagy más a teljesítésbe bevont szervezettel végeztet, a megfelelőségre vonatkozólag a Vállalkozó állítson
ki Megfelelőségi Nyilatkozatot az együttműködők, vagy a teljesítésbe bevont más szervezet Megfelelőségi
Nyilatkozata alapján, amely nyilatkozatokat csatolni kell a szóban forgó berendezések dokumentációjához.
A fenti dokumentumok, az elvégzett vizsgálatok, valamint a gyári minőségbiztosítási szervezet átvételét igazoló
bejegyzései alapján a HM VGH KMBBI Megfelelőségi Igazoláson igazolja a törzskönyvi paramétereknek, illetve
a vonatkozó átvételi dokumentáció követelményeinek való megfelelőséget. A Megfelelőségi Igazolás a számla
befogadásának feltétele.
Amennyiben 406 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú szállító repülőgép újbóli üzembeállításához (ipari
nagyjavításához) szükséges alkatrészek, berendezések szállítása, javítása, üzemidő hosszabbítása NATO
tagországból történik, a HM VGH KMBBI képviselője jogosult felkérni a Gyártó országában működő Katonai
Minőségbiztosítási Szervezetet az átvételi feladatok végrehajtására. A Gyártó országában végrehajtott
minőségbiztosítási tevékenységről a Gyártó országában illetékes Katonai Minőségbiztosítási Szervezet
Megfelelőségi Igazolást (Certificate of Conformity) állít ki. A magyar nyelvű Megfelelőségi Igazolás kiállításának
feltétele a fenti Gyártó országában kiállított Megfelelőségi Igazolás Szállító által történő benyújtása a HM VGH
KMBBI -hez.
A Vállalkozó a szerződés aláírását követő 30 napon belül készítsen és nyújtson be jóváhagyásra a HM
VGH KMBBI részére Minőségtervet, mely az AQAP 2105 előírásainak feleljen meg. A HM VGH KMBBI a
Minőségtervet véleményezi és annak megfelelősége esetén jóváhagyja, vagy 10 napon belül visszaküldi a
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Szállító részére további átdolgozásra. A 603 fedélzeti azonosító jelű repülőgép üzemidő hosszabbítása a
jóváhagyott Minőségterv nélkül nem kezdhető meg.
A Részvételi jelentkezés formai követelményei:
— Az jelentkezést papír alapon egy példányban kell benyújtani. Az jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezést 1
példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. File) is.
— A papír alapú jelentkezést az alábbiak szerint kell benyújtani:
az jelentkezést cégszerűen alá kell írni,
roncsolás mentesen, nem bontható kötésben,
folyamatos, valamennyi információt tartalmazó oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni,
az oldalakat leszignálva,
zárt csomagolásban (borítékon cégszerű aláírással).
A borítékon fel kell tüntetni:
az Jelentkezés „An-26 repülőgép(ek) üzemidő hosszabbítása/ nagyjavítása(2014-2015) (A 406 fedélzeti
azonosító jelű An-26 típusú repülőgép újbóli üzembe állítása, ipari nagyjavítása)”
tárgyú beszerzési eljáráshoz,
az eljárás azonosítót,
„Csak bizottságilag bontható” feliratot.
Az Eljárás azonosítója: 77002/14-74/074-0314.
Az eljárás azonosítóját az jelentkezésen, és valamennyi – az eljáráshoz tartozó dokumentumon fel kell
tüntetni.
— Az jelentkezés borítóját követő első lap a Felolvasólap kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja:
a cég nevét,
a cég címét,
a cég elérhetőségét,
cégszerű aláírást,
kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét
Műszaki követelmények
„A 406 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú szállító repülőgép újbóli üzembeállítása,(ipari nagyjavítása)” tárgyú
megbízáshoz
Az újbóli üzembeállítása (ipari nagyjavítás) végrehajtása:
A 406 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú szállító repülőgép javításközi naptári üzemideje 30.6.2012-án lejárt.
A Magyar Honvédség szállító repülőgép parkja jelenleg
2 db hadra fogható, üzemidővel rendelkező An-26 típusú repülőgépre korlátozódik. A 2015. év második felében
a Balti országok Fegyveres Légvédelmi Készenléti Szolgálatát ellátó Gripen típusú repülőgépek logisztikai
biztosításának fő pillérét fogják biztosítani a szállító repülőgépek. A Balti Air Policing, mint fő prioritású feladat
ellátása során nélkülözhetetlen magas hadrafoghatóságot a légi szállítások területén, csak egy harmadik
An-26 típusú szállítógép újbóli üzembeállításával biztosítható, főleg annak figyelembe vételével, hogy a 407
oldalszámúnak a naptári üzemideje 31.12.2015-én lejár. A Honvéd Vezérkar főnök helyettes a szakmailag
indokolt változatok közül a 406 fedélzeti azonosító jelű An-26 típusú szállító repülőgép újbóli üzembeállítása
esetében, az ipari nagyjavítás keretén belül történő megvalósítás mellett döntött.
A Részvételre jelentkező:
— hajtsa végre 03406 gyári számú (406 oldalszámú) repülőgép (továbbiakban: gyártmány) komplex ipari
nagyjavítását, amely magába foglalja az AI-24VT hajtóművek, RU19A-300 segédhajtómű és AV-72T
légcsavarok ipari nagyjavítását, vagy cserével történő javítását is (továbbiakban ipari nagyjavítás). Az
érvényben lévő technológia keretein belül a gyártmány poliuretán alapú festékkel történő festését (külső/belső
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festést, az azonosító jelzések és emblémák, kiszolgálási, szintező és biztonsági, vagy veszélyes pontjait jelölő
jelképek és vészjelölések feliratai) a Megrendelő rendelkezésre bocsájtja a festési vázlatot;
— hajtsa végre a kötelezően előírt bülletineket. A végrehajtott bülletinek azonosító számát a gyártmány,
valamint a felépített berendezések okmányaiba jegyezze be. A gyártmány, valamint a felépített berendezések
dokumentációi helyett állítson ki újat az előzmények átvezetésével (a berendezések törzskönyvei közül sok
megtelt és/vagy a dokumentációk bejegyzései már nehezen nyomon követhetőek);
— adjon árajánlatot a gyártmány ipari nagyjavítása folyamán a Megrendelő kérésére külön kiegészítő munkák
elvégzésére (GPS 155-XL vevőkészülék beépítésére, a navigátor munkahelyére, SZD-75 ferdetávolság mérő
készlet beépítése az előző nagyjavítások során kialakított rendszer szerint az MH által biztosított berendezések
felhasználásával, hajózó ülések eredeti állapotának visszaállítására kétpontos biztonsági övekkel);
— vállaljon felelősséget a fedélzetre felépített kiegészítő berendezések és azok kábelezésének változatlanul
hagyásáért az ipari nagyjavítás során (ipari beavatkozás során le és visszaépíti, az ipari javítás idejére azokat
felelős megőrzésre átveszi). A kábelezési vázlatokról készült tervdokumentációt a Megrendelő rendelkezésre
bocsátja;
— biztosítsa, hogy az ipari nagyjavítás után a gyártmány – minimálisan 5 év, 5 000 repült óra, 4 000 repülési
feladat – javításközi üzemidővel rendelkezzen, ami a gyártmány ipari nagyjavítás végrehajtás végátvétel
dokumentálásának dátumától kezdődjön; Ettől eltérő javításközi üzemidők legalább:
AI-24VT 5 év 2 000 repült óra;
RU19A-300 5 év 1 000 repült óra, 5 000 indítás, 6 000 ciklus;
AV-72T 5 év 2 000 repült óra.
— biztosítsa, hogy az ipari nagyjavítás végrehajtása után a gyártmány minden berendezése és alkatrésze
rendelkezzen legalább a gyártmány javításközi üzemidejével megegyező hátralévő üzemidővel. A gyártmány
hibabevizsgálását követően, a gyártmány azon berendezéseit is ipari nagyjavításnak kell alávetni, amelyek még
rendelkeznek hátralévő javításközi üzemidővel;
— biztosítsa, hogy az ipari nagyjavítás során egyes berendezések csereberendezés felépítésével történő
javítása esetében, a csereberendezések műszaki kondíciói nem lehetnek alacsonyabb értékűek a leépített
berendezésekénél. Fődarabok (AI-24VT hajtóművek, RU19A-300 segédhajtómű és AV-72T légcsavarok)
esetében az eredetileg felépített berendezések nagyjavítását hajtsa végre, amennyiben ez időben nem
lehetséges hasonló kondíciójú nagyjavított fődarabot ajánljon föl a megbízó felé elfogadásra;
— tegye ipari nagyjavításra történő kirepülésre alkalmassá a lejárt naptári üzemidejű repülőgépet és az
ipari nagyjavítás alatt a gyártmány hibabevizsgálása során a feltárt javíthatatlan és további üzemeltetésre
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alkalmatlan berendezéseket – a Megbízó jóváhagyása után – cserélje ki, a költségeit a szerződéses árnak
tartalmaznia kell;
— a gyártmány repülőképessé tétele érdekében a Részvételre jelentkező 14 napon belül biztosítsa a hiányzó
szükséges berendezéseket;
— hajtsa végre a gyártmány üzemanyaggal, kenőanyagokkal és gázokkal történő feltöltését, utánpótlását a
magyarországi kirepüléstől a végátvételig;
— az ipari nagyjavítás során a következők szerint jogosult részszámlák benyújtására a munkák együttes árának
százalékában:
— maximum 30 %-ára a gyártmány ipari nagyjavításra történő kirepülésre alkalmassá tétele, az ehhez
szükséges 1 hónap időtartamú naptári üzemidő hosszabbítás végrehajtását,
— maximum 20 %-ára a gyártmány szétszerelését és hibafelvételezését (ipari nagyjavítás során),
— 25 %-ára a gyártmány beszerelési folyamatának befejezését,
— 25 %-ára a gyártmány ipari nagyjavításának elvégzését követően a Megbízó képviselője által kiállított
részteljesítés illetve végteljesítésre vonatkozó Megfelelőségi Igazolás kézhezvételével egy időben, annak
csatolásával.
— a javító üzemében hajtsa végre az átadás-átvételt a Megbízó, vagy annak képviselője műszaki bizottsága
által a gyártmány átadás-átvételre jogosító meghatalmazások alapján, kétoldalú jegyzőkönyv kiállításával;
— a gyártmány át- és visszarepülésével kapcsolatos egyéb költségeket fizesse meg a leszállási repülőtereken
érvényes tarifák szerint;
— az ipari nagyjavítás folyamán készülő összes műszaki dokumentáció orosz vagy angol nyelven állítsa ki;
— a részére az ipari nagyjavítás végrehajtására rendelkezésére bocsátott gyártmányt csak az érvényben levő
jogszabályok szerint kezelheti;
— a gyártmány műszaki állapotának vonatkozásában különleges követelményt nem támaszthat;
— hajtsa végre a berepülés földi és légi műszaki kiszolgálását, a berepülés költség vonzata (üzemanyag, torony
bérlés, reptérbérlés, stb.) is Őt terheli;
— az átvételi bizottsága által feltárt hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül hárítsa el;
Megbízó, vagy annak képviselője:
— a gyártmány javításból való átvételekor végrehajtja a gyártmány külső ellenőrzését;
— ellenőrzi az előírt berendezésekkel és a dokumentációval való készletezettséget, valamint megvizsgálja a
gyártmány és berendezései javításáról, javításközi műszaki üzemidejéről, az elvégzett és kiegészítő munkákról
készült bejegyzések meglétét a gyártmány és berendezéseinek okmányaiban;
— végrehajtja a gyártmány földi ellenőrzését – repülés-előzetes előkészítés – terjedelemben, és végrehajtja a
földi hajtóműpróbát;
— írásban meghatalmazott személyzete a gyártmány földi ellenőrzésen kívül, végrehajtja a berepülést (a
Megbízó által átadott program szerint) a nyertes Részvételre jelentkező repülőtérén, szükség esetén a nyertes
Részvételre jelentkező képviselőjének részvételével;
— vagy a nyertes Részvételre jelentkező személyzetének helytelen ténykedéséből adódó meghibásodások,
törések stb. esetén, a vétkes Fél vállalja a felelősséget.
Az ipari nagyjavítás műszaki tartalma teljesítettnek tekinthető, abban az esetben, ha az ipari nagyjavításon
átesett gyártmányt a Megbízó, vagy annak képviselője részére átadta, ő azt megvizsgálta, a földi ellenőrzést
és az ellenőrző berepülést végrehajtotta, a gyártmányt megfelelőnek találta és kiállította a végteljesítés
„Megfelelőségi Igazolás”-t, amely az ellenszolgáltatás kifizetésének feltétele.
A szerződő fél szakmai megfelelőségének követelményei:
A szerződés teljesítésének műszaki hátterét javító vagy gyártó vállalat (a továbbiakban „műszaki háttérbázis”)
biztosítsa. A potenciális szerződő fél nevezze meg ezt a vállalatot, és tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan,

14/11/2014
S220
https://ted.europa.eu/TED

15 / 16

HL/S S220
14/11/2014
389675-2014-HU

16 / 16

hogy abban az esetben, ha az eljárás nyertese lesz, akkor ez a vállalat biztosítja az ipari nagyjavítás műszaki
hátterét.
Műszaki háttérbázis:
— legyen alkalmas a szerződés tárgyát képező ipari nagyjavítás műszaki biztosítására;
— rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyével (minősítésével), vagy a potenciális szerződő fél
nyilatkozzon arról, hogy a szerződés aláírásának időpontjára ez az engedély beszerzésre kerül;
— a potenciális szerződő fél írásos formában nyilatkozzon, hogy minden – a szerződés tárgyát képező –
szolgáltatás vonatkozásában a műszaki háttérbázis minőségbiztosítási rendszere megfelel a beszerzés
tárgyára.
A Részvételre jelentkező:
— rendelkezzen a jelen beszerzési eljárás tárgyára vonatkozó, és azt lefedő AQAP rendszertanúsítvánnyal,
annak egyszerű másolati példányát ajánlatába csatolja be;
— a tanúsítvány érvényességét a szerződés teljesítési ideje alatt tartsa fenn, ennek elfogadásáról
nyilatkozzon.
A repülőgép helyszíni műszaki felmérésének végrehajtása után a műszaki követelmények módosulhatnak.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
12.11.2014
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