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A
Honvédelmi
Minisztérium
Védelemgazdasági
Hivatal
(HM
VGH
1135 Budapest, Lehel u. 35-37.) (a továbbiakban: Kiíró) közzéteszi az Észak-atlanti Szerződés
Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való
részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás
szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendeletnek (a
továbbiakban: Korm. rendelet) megfelelően a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozatok (a
továbbiakban: Határozat) megszerzésére vonatkozó, 2019. 01. 01. – 2019. 11. 30-ig érvényes
feltételeket tartalmazó pályázati felhívását. A pályázati dokumentáció értékelése a Korm.
rendeletben meghatározottak mellett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.évi CXIII. tv. vonatkozó részeinek
figyelembevételével történik.

Általános feltételek:
1. A pályázaton magyarországi belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek
vehetnek részt.
2. A pályázatra olyan polgári és védelmi ipari, valamint szolgáltató tevékenységben közvetlenül
érdekelt vállalkozások (a továbbiakban: Pályázó) jelentkezését várjuk, amelyek
Magyarország és a NATO szakmai és gazdasági követelményeinek teljesítése érdekében
vállalják a fenti határozat megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítését.
3. A Pályázó a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozat megszerzésével jogosultságot szerez
arra, hogy a NATO-szervek és tagországok – beleértve hazánkat is – által kibocsátott
legfeljebb „NATO Korlátozott Terjesztésű!1”, illetve telephely biztonsági tanúsítványa (a
továbbiakban: TBT) szintjének megfelelő minősítésű NATO-pályázatokon részt
vehessenek. A megfelelés igazolását a Kiíró továbbítja a NATO-tagországok felé.
4. A pályázat Kiírója nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy jelen pályáztatás során
elnyert Határozat sem szállítói megrendelést, sem nyertes tendert nem jelent. Az
eredményes Pályázó kizárólag az előzőekben részletezett NATO-pályázatokon való
indulásra szerez jogosultságot.
5. A NATO szervezetek (pl. NSPA, NCIA stb.) általában ún. Szállítói Listát (BOA) is vezetnek.
Az érvényes NBA Határozattal rendelkező vállalkozásnak a Szállítói Listára történő
felvétele az adott NATO szervezet jelentkezési rendje szerint történik. A Szállítói Listára
történő felvételhez a megfelelés igazolását a Kiíró továbbítja az érintett NATO szervezethez.

1

A „NATO Korlátozott Terjesztésű” minősítésű adatokhoz történő hozzáféréshez a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti
feltételek kialakítása és a feltételek meglétéről szóló nyilatkozattétel szükséges.
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6. A Pályázat feltételrendszerét tartalmazó jelen Pályázati dokumentáció a „NATO Beszállítói
Információs Honlap”-ról letölthető, mely elérhető a www.natotender.gov.hu címen. A
pályázattal kapcsolatos további információk a Honlap „Kapcsolat” menüpontjában
feltüntetett elérhetőségek valamelyikén kérhetőek.
A Pályázati dokumentáció díja 400 000 Ft + áfa (27%).
A Pályázati dokumentáció díját azon vállalkozásoknak kell megfizetniük, amelyek a
Pályázati dokumentációban meghatározott pályázati feltételeket elfogadják, és a
pályázataikat a Pályázati dokumentáció I. fejezete 7. pontjában rögzített feltételeknek
megfelelően, a benyújtási határidőn belül a Kiíróhoz eljuttatják.
7. A pályázók kérdéseiket, észrevételeiket, véleményeiket a fenti Honlap „Kapcsolat”
menüpontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén tehetik meg, az ott megjelölt
kapcsolattartók részére.
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I. BEVEZETÉS, ÉS A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
1. AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK CÉLJA
Az értékelési eljárás feltételrendszerének célja meghatározni a „NATO Beszállításra
Alkalmas” határozat megszerzésére kibocsátott pályázattal (a továbbiakban: pályázat), a
pályázóval és az értékelési eljárással kapcsolatos elvárásokat.

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Pályázati felhívás célja egy olyan – szakmai és gazdasági követelményeknek megfelelő –
gazdálkodó szervezeti kör kialakítása, amelynek tagjai jogosultak az Észak-atlanti Szerződés
Szervezete, valamint tagországai által kiírásra kerülő pályázatokon (a továbbiakban: NATOpályázat) való részvételre.

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Magyarországnak a NATO Biztonsági Beruházási Programjában történő részvételéről szóló
2154/1999. (VII. 8.) Korm. határozat alapján Magyarország részt vesz a NATO Biztonsági
Beruházási Programjában, ezzel a magyarországi székhelyű vállalkozások jogosultak a
program keretében meghirdetett, valamint más NATO-pályázatokon való részvételre, ha
Magyarország és a NATO által támasztott szakmai, pénzügyi-gazdasági és biztonsági
követelményeknek megfelelnek.
A beérkezett pályázatokat a pályázók tevékenységi köre szerinti kompetenciával rendelkező, a
Biztonsági Beruházási Bizottság (BBB) által jóváhagyott szakértők értékeli. Az értékelő
állásfoglalása és a tárcaközi BBB javaslata alapján a szakmai és gazdasági követelményeknek
megfelelt pályázó részére a Honvédelmi Miniszter „NATO Beszállításra Alkalmas”
határozatot ad ki.
„NATO Beszállításra Alkalmas” határozat megléte esetén a gazdálkodó szervezet korlátozás
nélkül vehet részt olyan NATO pályázaton, amely „NATO Nem Minősített” szintnél magasabb
minősítésű adatokhoz való hozzáférést nem tesz szükségessé. Abban az esetben, ha pályázat
„NATO Korlátozott Terjesztésű!” szintű minősített adatokhoz való hozzáférést tesz
szükségessé, a gazdálkodó szervezetnek nyilatkoznia kell a tender kiírójának, hogy a „NATO
Korlátozott Terjesztésű!” minősített adatok feldolgozására és tárolására előírt feltételekkel
rendelkezik. Ez utóbbi esetben a pályázat kiírójának kérésére biztosítani kell a vállalkozás
érintett telephelyeinek szemrevételezését, a meglévő környezet „NATO Korlátozott
Terjesztésű!” szintű minősített adatok tárolási, kezelési feltételeinek rendelkezésre állásának
bizonyítására.
A „NATO Bizalmas!”, vagy „NATO Titkos!” Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal (TBT) és
„NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal rendelkező gazdálkodó szervezet részt vehet a
TBT minősítési szintjének megfelelő, vagy annál alacsonyabb minősítési szintű NATOpályázaton.
A fenti követelmények érvényesek mind fő-, mind alvállalkozói szerep vállalása esetén.
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet (NBF) a biztonsági követelményeknek való megfelelést a
TBT kiadásával igazolja
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A „NATO Beszállításra Alkalmas”, határozat érvényessége a Pályázó azon
tevékenységé(ei)re terjed ki, amelyekre a pályázat benyújtásakor érvényes ISO vagy AQAP2
(Allied Quality Assurance Publications- Szövetségi Minőségirányítási Kiadványok)
minőségirányítási tanúsítvánnyal és legalább hároméves folyamatos szakmai referenciákkal
rendelkezik.
A BBB 2013. május 7-i döntése alapján a pályázó gazdálkodó szervezetek közül azok,
amelyek fő tevékenysége a melléklet szerinti TEÁOR* 08 fő tevékenységi körébe tartozik,
AQAP minőségirányítási tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzenek.
A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az ISO, illetve az AQAP minőségirányítási tanúsítványokat
helyszíni auditálással is ellenőrizhesse.
Amennyiben a cég a fő tevékenységi körét, ISO vagy AQAP minőségirányítási tanúsítványát
módosítja, az éves adatszolgáltatás keretében kérheti új határozat kiadását az új ISO vagy
AQAP minőségirányítási tanúsítványban foglalt tevékenységekre, hároméves szakmai
referencia benyújtásával.
A NATO Beszállításra Alkalmas pályázatokra történő jelentkezési szándékot a
www.natotender.gov.hu honlapon, a „Regisztráció NBA pályázatra” menüpont alatt
elérhető adatlap kitöltésével kell jelezni a Titkárság részére.
A Titkárság a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal rendelkező gazdálkodó
szervezetekről nyilvántartást vezet.
A megszerzett Határozatot a pályázó más pályázatokon, az adott pályázat érdekében
felhasználhatja. Ha más pályázaton kíván a gazdálkodó szervezet indulni, kérheti a Titkárságtól
a gazdálkodási tevékenységére megszerzett határozat meglétére vonatkozó igazolás kiállítását.
Azon vállalkozások, amelyek az értékelési szempontoknak nem felelnek meg, a hiányosságok
kiküszöbölését követően ismételten pályázhatnak.

3/1. ÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Pályázó számára a NATO pályázatokra történő jelentkezés lehetősége – az érvényes
Határozat hatályán belül – visszavonásig fennáll.
Az eredményes pályázattal megszerzett Határozat érvényességének folyamatos fenntartásához
szükséges, hogy a gazdálkodó szervezet eleget tegyen a minden év június 30. napjáig esedékes
éves adatszolgáltatási kötelezettségének. Az éves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére
vonatkozó felhívás minden év január első munkanapjától elérhető a NATO Beszállító
Információs Honlapon (www.natotender.gov.hu).
Az adatszolgáltatás alapvetően az alábbi témaköröket érinti:



2

Tájékoztatás a gazdálkodó szervezet által korábban kitöltött adatlap tartalmát érintő
változásokról.
Tájékoztatás a tevékenységi, köztartozási kört érintő, valamint a gazdálkodó szervezet
működését lényegesen befolyásoló egyéb változásokról.

Az AQAP minőségirányítási tanúsítvány meglétét a 164/2002 (VIII.2). Kormányrendelet 2009.október 1-én
hatályba lépett módosítása teszi szükségessé. A Biztonsági Beruházási Bizottság 2011. április 1-jei döntésével
az AQAP minőségirányítási tanúsítvány megszerzését 2014. december 31-től teszi kötelezővé.

*A tevékenységek megnevezését az 1. sz. melléklet tartalmazza
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Tájékoztatás a beszerzési, közbeszerzési eljárásokon való általános részvételi
követelményeknek való megfelelésről.
Érvényes ISO és AQAP minőségirányítási tanúsítvány magyar nyelvű másolata.
A hatályos 2000. évi C. számú, a Számvitelről szóló törvény előírása szerinti előző évi
mérleg (eszközök és források), valamint eredmény kimutatás.3

Ezen túlmenően a vállalkozások kötelesek tájékoztatni a Titkárságot az ellenük indított csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás megindításáról, majd azok lezárásáról. Az értesítést a
felsorolt események megkezdésétől számított 10 napon belül kell megtenni.
A fentiek szerinti tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a határozat
felfüggesztését vagy visszavonását vonja maga után.

4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK
Tárgy évben pályázatot azok a magyarországi székhelyű vállalkozások nyújthatnak be,
amelyek:

3



nem állnak végelszámolási eljárás alatt, velük szemben nem került csődeljárást
elrendelő végzés kihirdetésre, ellenük felszámolási eljárást jogerősen nem rendeltek el,
vagy a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban;



nincs 60 napon túli adó-, vám- vagy adók módjára behajtható köztartozásuk;



rendelkeznek a tevékenységükre vonatkozó ISO vagy AQAP minőségirányítási
tanúsítvánnyal;



a pályázat kiírását megelőzően legalább három évben a pályázatban megjelölt, és az
ISO vagy AQAP minőségirányítási tanúsítványban szereplő tevékenységi körökben
ténylegesen működő tevékenységet folytattak;



nem került sor velük szemben jelen felhívás Általános nyilatkozatok című
dokumentumban meghatározott bűncselekmény megállapítására az azt megelőző öt
évben, vagy a bűntett előélethez fűződő hátrányok alól már mentesült, ide értve a
gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét felügyelőbizottságának tagját, cégvezetőjét;



nem került sor velük szemben gazdasági, illetve szakmai tevékenységükkel
kapcsolatban bűncselekmény elkövetésének jogerős bírósági ítéletben való
megállapítására, az elmúlt három éven belül;



nem állnak közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja
alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltás alatt, vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság
véglegessé vált döntésében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen
megállapított időtartam eltelt;



amelyekkel szemben nem valósulnak meg jelen felhívás Általános nyilatkozatok című
dokumentum 9. pontjában meghatározott feltételek;

Az éves pénzügyi beszámoló adatait a pályázathoz, adatszolgáltatáshoz csatolni nem kell, azt a kiíró szerzi be.
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tevékenységüket nem függesztették fel;



melyek gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény
elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nem
nyert;



nem került sor velük szemben az üzletviteli körében öt évnél nem régebben meghozott
jogerős bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy bizonylatadási kötelezettséggel
kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtandó versenyfelügyeleti határozatban vagy
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős
végrehajtható ítéletben a tisztességtelen piaci magatartás és a verseny korlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ával kapcsolatban jogszabálysértés
megállapítása;



három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásból vagy NATO tenderből
vagy cégminősítési eljárásból hamis adat szolgáltatás vagy hamis nyilatkozat tétel miatt
nem zárták ki. Amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az
ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása
mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság
határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős –
három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;



három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy
annak közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős bírósági határozat nem
állapította meg, hogy jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét súlyosan
megszegte vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása
által megállapított, súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;



a gazdálkodó szervezet közbeszerzési eljárás vagy NATO tender alapján vállalt
szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan nem szegte meg oly
módon, hogy az a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez
vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett,
valamint a gazdálkodó szervezet nem felelős részben vagy egészben olyan
magatartásért mely a szerződés lehetetlenülését okozta.

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NEM JOGOSULTAK
Azon gazdálkodó szervezetek nem jogosult pályázni, amelyek:


végelszámolási eljárás alatt állnak, velük szemben csődeljárást elrendelő végzés került
kihirdetésre, ellenük jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el, vagy a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban;



60 napon túli adó-, vám- vagy adók módjára behajtható köztartozásuk van;



nem rendelkeznek a tevékenységükre vonatkozó ISO vagy AQAP minőségirányítási
tanúsítvánnyal;



nem rendelkeznek a pályázat kiírását megelőzően legalább három évben a pályázatban
megjelölt, és az ISO vagy AQAP minőségirányítási tanúsítványban szereplő
tevékenységi körökben ténylegesen működő tevékenységgel;
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velük szemben sor került jelen felhívás Általános nyilatkozatok című dokumentumban
meghatározott bűncselekmény megállapítására az azt megelőző öt évben, vagy a bűntett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, ide értve a gazdasági társaság vezető
tisztségviselőjét felügyelőbizottságának tagját, cégvezetőjét;



velük szemben sor került gazdasági, illetve szakmai tevékenységükkel kapcsolatban
bűncselekmény elkövetésének jogerős bírósági ítéletben való megállapítására, az elmúlt
három éven belül;



közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
véglegesen vagy jogerősen eltiltás alatt állnak, vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság
véglegessé vált döntésében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen
megállapított időtartam nem telt el;



megvalósul a gazdálkodó szervezet tekintetében jelen felhívás Általános nyilatkozatok
című dokumentum 9. pontjában meghatározott feltételek valamelyike;



a gazdálkodó szervezet
felfüggesztették;



a gazdálkodó szervezet gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban
bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert;



sor került velük szemben az üzletviteli körében öt évnél nem régebben meghozott
jogerős bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy bizonylatadási kötelezettséggel
kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtandó versenyfelügyeleti határozatban vagy
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős
végrehajtható ítéletben a tisztességtelen piaci magatartás és a verseny korlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ával kapcsolatban jogszabálysértés
megállapításának;



a gazdálkodó szervezetet három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásból
vagy NATO tenderből vagy cégminősítési eljárásból hamis adat szolgáltatás vagy hamis
nyilatkozat tétel miatt ki zárták. Amennyiben a kizárás tekintetében sor került
jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat
szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé
vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek
mondta ki;



a gazdálkodó szervezet három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, véglegessé
vált közigazgatási vagy annak közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős
bírósági határozat megállapította, hogy jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségét súlyosan megszegte vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai
szervezet etikai eljárása által megállapított, súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző
cselekedetet követett el;



a gazdálkodó szervezet közbeszerzési eljárás vagy NATO tender alapján vállalt
szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte oly módon,
hogy az a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy a
gazdálkodó szervezet részben vagy egészben felelős olyan magatartásért mely a
szerződés lehetetlenülését okozta;

tevékenységét
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felfüggesztette

vagy

tevékenységét



korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban, cégminősítési
eljárásban vagy NATO-tenderen az általa a valóságnak megfelelően ismert, de ettől
eltérően közölt adatot (a továbbiakban: hamisadat), és ezért az eljárásból kizárták,
illetőleg a hamis adat szolgáltatását az Értékelő Bizottság vagy a bizottsági határozat
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerősen és végrehajtható határozatával
megállapította;



üzletviteli körében öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben a
számviteli renddel vagy bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és
végrehajtandó versenyfelügyeleti határozatban vagy versenyfelügyeleti határozat
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős végrehajtható ítéletben a tisztességtelen
piaci magatartás és a verseny korlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §ával kapcsolatban megállapított jogszabálysértést követett el;



korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján, vagy NATOpályázaton vállalt kötelezettségének megszegését jogerős állam-igazgatási, illetve
bírósági határozat megállapította.

10

6. A PÁLYÁZATOK FORMAI, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:


„Kérelem a NATO Beszállításra Alkalmas határozat megszerzésére”, amelyben
szerepeltetni kell:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a kérelem tárgyát,
a kérelmet benyújtó vállalkozás megnevezését,
a határozat kiadására szolgáló iparági tevékenység megjelölését (TEÁOR),
a cégvezető aláírását.
szöveges szakmai és gazdasági bemutatás csatolt referencia mellékletekkel
a gazdasági társaságra vonatkozó adatokat:
6.1. székhely címe,
6.2. vezető neve, beosztása, elérhetőségei,
6.3. cégjegyzékszám,
6.4. adószám,
6.5. a pályázattal kapcsolatos személy elérhetőségét
6.6. pontosan kitöltött Adatlapot a gazdálkodó szervezetről
6.7. a gazdálkodó szervezet vezetői által cégszerűen aláírt Általános
nyilatkozatot
6.8. tanúsítványt a gazdálkodási tevékenységre vonatkozó érvényes ISO
vagy AQAP minőségirányításról, idegen nyelvű tanúsítvány esetén
annak hitelesített magyar nyelvű fordításával,
6.9. tartalomjegyzéket.

A felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott formai és tartalmi követelmények
maradéktalan figyelembevételével a kötelező okiratokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat
(együttesen: mellékletek) csatolni kell.

Lehetőség van a pályázatok elektronikus és postai úton történő benyújtására:
I.

A PÁLYÁZAT elektronikus úton való benyújtása:
1. a www.natotender.gov.hu honlapon a „Regisztráció NBA pályázati felhívásra”
menüpont alatt lévő adatlap kitöltésével kell regisztrálni;
2. regisztrációt követően a jelentkező vállalkozás által megadott e-mail címre a rendszer
továbbítja a honlaphoz hozzáférést biztosító felhasználónevet és jelszót;
3. a honlapra történő bejelentkezést követően megjelenő adatlap kitöltésével és az NBA
pályázati dokumentációt csatolásával a Titkárság részére;
4. a pályázati dokumentációt A4 formátumban az összes melléklettel együtt, minden oldalt
folyamatosan sorszámozva kell összeállítani;
5. a pályázati dokumentációt a jelentkező vállalkozás jegyzésére jogosult személy eredeti
aláírásával kell ellátni.
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II.

A PÁLYÁZAT postain úton történő benyújtása:
1. Amennyiben elektronikus úton nem megoldható, a pályázati dokumentációt (a
szükséges mellékletekkel együtt) postai úton lehet eljuttatni a Titkárságra, a HM VGH,
1885 Budapest Pf. 25. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a „NATO BESZÁLLÍTÓI
PÁLYÁZAT 2018” feliratot;
2. a pályázati dokumentációt A4 formátumban az összes melléklettel együtt, minden oldalt
folyamatosan sorszámozva kell összeállítani;
3. a pályázati dokumentációt a jelentkező vállalkozás jegyzésére jogosult személy eredeti
aláírásával kell ellátni.

A pályázók a benyújtandó pályázat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos és a kapcsolódó
okmányokban meghatározottakra vonatkozó észrevételeiket, kérdéseiket a NATO Beszállítói
Információs Honlap (www.natotender.gov.hu) „Kapcsolat” menüpontra kattintva tehetik fel,
az ott megjelölt kapcsolattartók részére.
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7. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A Pályázati dokumentáció díja 400 000 Ft + áfa (27%).
A Pályázati dokumentáció díját azon vállalkozásoknak kell megfizetniük, amelyek a Pályázati
dokumentációban meghatározott pályázati feltételeket elfogadják, és a pályázataikat a
benyújtási határidőn belül a Titkárságra megküldik.
A Pályázati dokumentáció díját vállalkozásonként kell minden egyes pályázat benyújtásáig
átutalni a Magyar Államkincstár 10023002-01782446-00000000 számlaszámra.
A közlemény rovatban feltüntetendő az adószám és a „NATO PÁLYÁZAT 2019” szöveg. A
pályázathoz csatolni kell a díj befizetését igazoló banki kivonatot.
A pályázat befogadásának feltétele az átutalás jóváírása a megadott bankszámlán. A jóváírást
követően a pályázó részére a Pályázati dokumentáció díjáról számla kerül kiállításra és
kiküldésre.
További formai, tartalmi feltétel a 2019. évi Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló IV.
nyilatkozat hiánytalan kitöltése.
A pályázatban meg kell jelölni a vállalkozás TEÁOR 08” szerinti fő tevékenységét, amelyre a
gazdasági társaság NBA cím megszerzését kéri. Olyan tevékenységre nem lehet minősítést
kérni, amelyre vonatkozóan érvényes ISO vagy AQAP minősítéssel és legalább hároméves
referenciával nem rendelkezik!
A beérkezett pályázatok formai, tartalmi vizsgálatát követően hiánypótlásra van lehetőség,
amelyre a Titkárság kéri fel a pályázót. A pályázó a hiánypótlást egy alkalommal a pályázat
átvételét követő az adott pályázati évben önállóan is végrehajthatja. Ezen túl a pályázónak
újólag kell a pályázatra jelentkeznie és a pályázati költségeket fedező aktuális teljes díjat
befizetnie.
Pályázatok benyújtására 2019. január 1-től folyamatosan van lehetőség. A pályázatok
benyújtásának (a dokumentáció postai úton történő megküldése esetén a postára adás)
legkésőbbi határideje 2019. november 30.
A pályázatok feldolgozása és határozatok kiadása a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
határidők betartásával történik. Az elbírálást követően a Biztonsági Beruházási Bizottság
javaslata alapján a Honvédelmi Miniszter által hozott határozatot a Titkárság a gazdálkodó
szervezetnek 10 munkanapon belül kézbesíti.
A meghatározott követelmények és bekért adatok a szakmai és gazdasági értékelés
elkészítéséhez szükségesek. A pályázók által szolgáltatott, illetve az értékelési eljárás során a
Kiíró tudomására jutott adatokat a Kiíró az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatkezelés és adatfeldolgozás szabályai
szerint kezeli, azokat csak az értékelési eljárásban résztvevők ismerhetik meg.

13

II. SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BEMUTATÁS
(Csatolt mellékletekkel csak arra a tevékenységre vonatkozóan, amelyre a határozatot kéri,
amelyre ISO vagy AQAP - tanúsítvánnyal és 3 éves referenciával is rendelkezik.)
A Pályázó mutassa be legalább 3 éves szakmai és gazdasági tevékenységét szöveges formában
és csatolja a pályázatra jelentkező, vagy általa felhatalmazott személy eredeti aláírásával
ellátott, hivatkozott hivatalos dokumentumok másolatait.
A szöveges bemutatkozás térjen ki az alábbiakra:


A Pályázó gazdálkodási tevékenységének megoszlása és annak bemutatása: részletezve
gyártó-, fejlesztő-, kivitelező-, tervező- és szolgáltató kapacitásait és azok nagyságát,
előállított termékeit, főbb partnereit és külpiaci kapcsolatait.



A Pályázó tevékenysége során használt eljárások, berendezések, eszközök műszakitechnológiai színvonala.



A Pályázó tevékenységének területfejlesztésre (foglalkoztatottságra) gyakorolt hatása.
A tevékenység során alkalmazott környezettudatos eljárások, környezetvédelmi
előírásoknak való megfelelőség, referenciák.



A Pályázó által alkalmazott minőségirányítási rendszerek és azok tanúsítványai.



A Pályázó részvétele hazai és nemzetközi tendereken, versenytárgyalásokon.



A Pályázó korábbi katonai, illetőleg a gazdálkodó szervezet tevékenységi köre szerinti
minisztérium részére végzett beszállítás.



A Pályázó szakmai elismertsége, illetve alkalmazotti állománya által szerzett oklevelek,
díjak.



A gazdasági társaság vezetőjének(inek)
bizonyítvány(ok) másolata.



A Pályázó infrastrukturális feltételei (épület- és területállomány, szállítás, a
környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés, energiatakarékosság).



A Pályázó és alkalmazottainak angol nyelvismerete, a nyelvet ismerők száma, beosztása
és nyelvismeretük szintje.



A Pályázó piaci helyzetének bemutatása (nagysága és változásai a tárgyévet megelőző
3 évben), referenciák (csak arra a tevékenységre, melyre a határozatot kéri).



A Pályázó verseny- és exportképessége, értékesítési lehetőségei.



A Pályázó pénzügyi, gazdasági helyzete, fizetőképessége.

legmagasabb

iskolai

végzettsége,

A Pályázat kiírója szerzi be


A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény rendjének megfelelően a Pályázó aktuális cégmásolatát,



A Pályázónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 8. §, 9. §, 10. § alapján a
pályázatbeadás évének és azt megelőző, egymást követő két év mérlegét valamint
eredmény kimutatását.4

Amennyiben a pályázat beadása a pályázó pénzügyi évének zárása előtt történik, akkor a kiíró a pályázat beadását
megelőző, egymást követő, lezárt három pénzügyi év beszámolóit szerzi be.
4
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III. ADATLAP A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETRŐL
A rovatokat cégek esetében a cégadatokkal, más pályázó esetében az értelmezhető
rovatokat a megfelelő adatokkal – „cég” helyett „vállalkozás” megjelölést értve – kell
kitölteni.

CÉG ADATLAP
(a kitöltéskor érvényes cégbírósági bejegyzéssel megegyezően)

ÁLTALÁNOS ADATOK
a) KSH törzsszám (adószám):
b) Cégjegyzés száma CG:
c) A pályázó cég cégszerű megnevezése (teljes és rövidített név)
magyar:
angol:
d) A vállalkozás TEÁOR’08 besorolás szerinti kódja:
e) A számlakezelő pénzintézetek:
Neve:
Címe:
Vállalkozás számlaszáma:
Neve:
Címe:
Vállalkozás számlaszáma:
Megjegyzés: Több pénzintézet esetén a felsorolást külön mellékletben kell megadni!
f) A cégalapítás időpontja:

év

hó

nap

g) Alapító tagok felsorolása:
a. név:
b. cím:
c. tulajdoni hányad:
d. név:
e. cím:
f. tulajdoni hányad:
g. név
h. cím:
i. tulajdoni hányad:
Megjegyzés: Több alapító esetén a felsorolást külön mellékletben kell megadni!
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h) Jelenlegi tulajdonosi szerkezet felsorolása:
a. név:
b. cím:
c. tulajdoni hányad:
d. név:
e. cím:
f. tulajdoni hányad:
g. név:
h. cím:
i. tulajdoni hányad:
Megjegyzés: Több tulajdonos esetén a felsorolás külön mellékletben kell
megadni!
i) A pályázó érdekeltsége más cégekben:
a. név:
b. cím:
c. részesedés:
d. név:
e. cím:
f. részesedés:
g. név:
h. cím:
i. részesedés:
j. név:
k. cím:
l. részesedés:
j) A cég székhelyének címadatai:
Postai címe:
a. Megye:
b. Irányító szám:
c. Helység:
d. Utca, út, tér szám:
e. Postafiók irányítószáma:
f. Postafiók száma:
k) A cég telephelyei:
Postai címe:
a. Megye:
b. Irányító szám:
c. Helység:
d. Utca, út, tér szám:
e. Postafiók irányítószáma:
f. Postafiók száma:
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l) A cég fióktelepei:
a. Megnevezés:
b. Cím:
c. Megnevezés:
d. Cím:
A natotender.gov.hu honlapon megjelenő cég adatok:
Telefonszám:
Fax:
Honlap:
E-mail cím:
Vezető neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
A pályázattal kapcsolatban további információkkal rendelkező személy:
Neve:
Beosztása:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail cím:
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IV. NYILATKOZAT
a 2019. évi Pályázati dokumentáció
megvásárlásáról
Gazdálkodó szervezet
megnevezése:
Telephely: *

Irsz.:

Cím:

Levelezési cím: *

Irsz.:

Cím:

Bank megnevezése:

Bankszámla száma:

-

Adószám:

-

Dokumentáció díja
(nettó + 27% áfa = bruttó):

-

400 000 + 108 000 = 508 000 Ft

Banki terhelés időpontja:
HM VGH ügyintéző (tel):**

* Aláhúzással kérjük feltüntetni, hogy mely címre kerüljön postázásra a számla.
** A HM VGH tölti ki.
P.H.

A fenti adatok a
valóságnak megfelelnek!
Budapest, 2019. …….…………. hó ……–n

__________________
(aláírás)
A jóváírást követően a fenti adatoknak megfelelő számla kerül kiállításra. A számla továbbítása
a pályázat beérkezését követően postai úton, ajánlottként történik.
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V. ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK
A
……………………………………………………………………………………………….
vállalkozás vezetői büntetőjogi felelősségünk tudatában az alábbiak szerint nyilatkozunk:

1.

Kijelentjük, hogy az adatszolgáltatásban foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valódiak és hitelesek.

2.

Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezettel szemben az elmúlt öt évben
jogerős bírósági ítéletben nem nyert megállapítást az alábbi bűncselekmények
valamelyikének elkövetése, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól már
mentesült:

a) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is;
b) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
c) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
d) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
e) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
f) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
g) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
h) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
3.

Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezetnek 60 napon túli köz¬tartozása
nincs.

4.

Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezet nem áll végelszámolás alatt,
vonatkozásában csődeljárást elrendelő végzés nem került kihirdetésre ellenük felszámolási
eljárást jogerősen nem rendeltek el, nincs a gazdasági szereplő személyes joga szerinti
hasonló eljárás folyamatban.

5.

Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezet tevékenységét nem
függesztette fel vagy tevékenységét nem függesztették fel.
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6.

Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezet gazdasági, illetve szakmai
tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nem nyert.

7.

Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezet közbeszerzési eljárásokban
való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra
nem került, vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy – a
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam eltelt.

8.

Kijelentjük, hogy üzletviteli körében öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági
ítéletben a számviteli renddel vagy bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban
megállapított jogszabálysértést az általunk vezetett gazdálkodó szervezet nem követett el.

9.

Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezetet három évnél nem régebben
lezárult közbeszerzési eljárásból vagy NATO tenderből vagy cégminősítési eljárásból
hamis adat szolgáltatás vagy hamis nyilatkozat tétel miatt nem zárták ki. Amennyiben a
kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését –
a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság
véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata
jogszerűnek mondta ki.

10. Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezetet tekintetében a következő
feltételek egyike sem valósul meg:
a) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
b) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
c) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a b) alpont szerinti feltétel fennáll;
11. Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezet a Tpvt. 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és
végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem
követett el.
12. Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezettel szemben három évnél nem
régebben meghozott jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat nem állapította
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meg, hogy a közbeszerzési eljárás vagy NATO tender eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel.
13. Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezet közbeszerzési eljárás vagy
NATO tender alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan
nem szegte meg oly módon, hogy az a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez
vezetett, valamint a gazdálkodó szervezet nem felelős részben vagy egészben olyan
magatartásért mely a szerződés lehetetlenülését okozta.. 14. Kijelentjük,
hogy
az
általunk vezetett gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának
tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes
joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga
szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy nem olyan
személy, akivel szemben az 1. pontban meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt
évben jogerős ítéletet hoztak, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól már
mentesült.
15. Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezet három évnél nem régebben
hozott jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak közigazgatási perben
való megtámadása esetén jogerős bírósági határozat nem állapította meg, hogy
jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét súlyosan megszegte vagy külön
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, súlyos,
szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
16. Tudomásul vesszük, hogy azonnali bejelentési kötelezettségünk van a Titkárság felé, ha az
általunk vezetett vállalkozás 2-15 pontok alá eső adataiban jelen nyilatkozatoktól eltérő
változás áll be.
17. Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezetnek az államháztartás
alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.
18 Tudomásul vesszük, hogy az általunk vezetett vállalkozás nyilvános adatai (a cég neve,
címe, tevékenységi köre, elérhetősége és minősítési szintje) a NATO Beszállítói
Információs Honlapon megjelennek.
19. Kijelentjük,
hogy
a
vállalkozás
rendelkezik
/
nem
rendelkezik5
a „NATO Korlátozott Terjesztésű!” minősítési szintű adat kezelésére előírt feltételekkel,
amelyet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet határoz meg.

Kelt ………………………., …………. év …………………. hó ……. nap.

……………………………………
a pályázó cégszerű aláírása

P.H.

5

A rendelkezésre álló feltételek alapján kérjük a megfelelőt aláhúzni!
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1. sz. melléklet

TEÁOR’08 fő tevékenységi körök,
amelyekhez szükséges AQAP minőségirányítási tanúsítvány megszerzése

Fsz. TEÁOR’08

Tevékenység megnevezése

1.

2540

Fegyver-, lőszergyártás

2.

3040

Katonai harcjármű gyártása

3.

3320

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4.

4222

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

5.

4669

Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme (fegyver és lőszer
nagykereskedelme)

6.

6201

Számítógépes programozás

7.

6202

Információ-technológiai szaktanácsadás (számítógép hardver és
szoftverelemeket tartalmazó rendszer tervezése)
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