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Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

27084377251

Nemzeti azonosítószám

Schweidel Utca 2-4.

Postai cím:
Város:

Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Fail

beszerzes@vbuzrt.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1118

Ország:

Magyarország

Kinga
+36 13819400

+36 13819401

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.vbuzrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Postai cím:

Széchenyi Utca 2

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

ki.kozb@nav.gov.hu

15789934251

Nemzeti azonosítószám

HU

Postai irányítószám:

Kopcsányi
Telefon:

1054

Ország:

Magyarország

Tibor
+36 14125586

Fax:

+36 14125586

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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http://www.nav.gov.hu

2022.07.26 13:10:40

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Igen

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Igen

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Egyéb típus:

Egyéb ajánlatkérő típusának Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint - VBÜ Minisztériumi vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság,
valamint regionális vagy helyi részlegeik -NAV
meghatározása:

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység:

központi beszerző szerv védelem terén

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Fegyverzeti alapellátás lőszer beszerzése
EKR000231352022

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
35330000-6

II.1.3) A szerződés típusa:

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Fegyverzeti alapellátás lőszer beszerzése ((9 mm Luger lőszer)
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) és a pénzügyőri intézkedések és a
kényszerítőeszközök alkalmazásáról, valamint az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzésének és
kísérésének eljárási szabályairól szóló 20/2018. (XII. 21.) PM rendeletnek megfelelően, a pénzügyőr jogosult a jogszerű (és szakszerű)
fegyverhasználatra. A biztonságos fegyverhasználathoz szükséges a lőkészség elsajátítása, begyakorlása. A fegyver megfelelő
használatához, elengedhetetlen feltétel a szituációs lőgyakorlatok, valamint az ezekhez a lőgyakorlatokhoz szükséges lőszermennyiség
biztosítása.
A NAV tv. 35. § alapján a NAV-nak a határátkelőhelyeken végzett feladatait ellátó, a bűnüldözési, bűnmegelőzési, a szabálysértési, a
vám- és jövedéki ellenőrzési, mélységi ellenőrzési, az őrzésvédelmi, a hatósági, a végrehajtási eljárási feladatai ellátását végző,
valamint mindezen tevékenységek irányítását, felügyeletét és ellenőrzését ellátó pénzügyőrök rendvédelmi tevékenységet folytatnak,
egyenruha és szolgálati fegyver viselésére jogosultak. A pénzügyőr a szakfeladatainak ellátása, valamint saját és mások testi
épségének védelme érdekében a NAV tv. 46. §-a, alapján szolgálatának jogszerű teljesítése közben lőfegyverhasználatra jogosult. A
rendszeresített fegyverzeti és kényszerítő eszközök biztosítása, a meglévő eszközök pótlása, kiegészítése, kibővítése a munkáltató
feladata.
A lőszer beszerzés a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII.
20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, tekintettel arra, hogy a beszerzendő eszközök a haditechnikai tevékenység engedélyezésének

EKR000231352022

és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet III. fejezet (ML3) a)
pontjában foglalt feltételnek megfelel.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Nem

A beszerzés részekből áll
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték:

79 500 000,00

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás
Fegyverzeti alapellátás lőszer beszerzése

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
35330000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU11 Budapest

A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Fegyverzeti Raktára, 1107 Budapest, Bihari út 16/b.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:
Tárgy: 9 mm Luger lőszer
Mennyiség: összesen: 1 000 000 db alapmennyiség
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint feltételes közbeszerzési eljárást indít.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) és 135. § (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés mindkét
fél által történő aláírása, és a fedezet rendelkezésre állását biztosító döntés Ajánlatkérő általi kézhezvétele.
Az utóbbi feltétel teljesüléséről Ajánlatkérő haladéktalanul értesíti a nyertes ajánlattevőként szerződő Felet. Amennyiben az értesítés
a szerződés aláírását megelőzően történik, a szerződés a mindkét Fél által történő aláírást követően lép hatályba. Amennyiben az
értesítés a szerződés aláírását követően történik, a szerződés a feltétel teljesüléséről szóló értesítés megküldését követő napon lép
hatályba.
Amennyiben Ajánlatkérő a Szerződés megkötését követő 90 naptári napon belül a fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatói
döntés teljesülése és a Szerződés hatálybalépése vonatkozásában értesítést nem küld a nyertes ajánlattevőként szerződő Fél részére,
a Szerződés nem lép hatályba. A fenti időtartam lejártát követően a Felek minden további jogcselekmény nélkül szabadulnak a
kötelemből azzal, hogy a Szerződés aláírásától függetlenül a nyertes ajánlattevőként szerződő Fél véglegesen és visszavonhatatlanul
lemond arról, hogy az Ajánlatkérővel a Szerződés hatálybalépésének elmaradása okán bármilyen fizetési igényt érvényesítsen.”
A beszerezni kívánt termék a NAV- nál a 15083/2011. számú NGM Határozat alapján: rendszeresített „9x19 mm-es lőszer teljes
köpenyes (FMJ) ólom magvas 8g-os változat” és az 1. mellékletében megjelenített eszköz.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: KD) tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

Nem

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:
II.2.5) Ajánlati árként a Felolvasólapon az összesen nettó ajánlati árat kell feltüntetni, amely minden, a közbeszerzési
dokumentumokban előírt terméket, valamint a termékkel kapcsolatos feladat elvégzésének költségét kell, hogy tartalmazza.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

Nem

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

Nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

Igen

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
2022/S 050-127564

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Elnevezés:

Fegyverzeti alapellátás lőszer beszerzése

A szerződés száma:

1
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Szerződés/rész odaítélésre került:

Igen

V.2) Az eljárás eredménye
2022.07.22

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

5

A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági
ajánlásban meghatározottak szerint):

3

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

5

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A nyertes ajánlattevő
Hivatalos név:

Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám

23553444242

Postai cím:
Postai irányítószám:

1089

Ország:

Egyéb cím adatok(közterület
neve, típusa, házszám, egyéb):

Magyarország

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Elnök Utca 1.

E-mail:

milipol@milipol.hu

Telefon:

+36 14770080

Internetcím:

www.milipol.hu

Fax:

+36 13345563

A nyertes ajánlattevő kkv:

Nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
79 500 000,00

A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk
Az eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
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1. Ajánlattevő neve: HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. (10753754-2-51)
Székhelye: 4461 Nyírtelek Dózsa György Út 121.
2. Ajánlattevő neve: S.C. MATERIAL GROUP S.R.L. (RO4231199)
Székhelye: 410219 Oradea Decebal Nr. 96 96
3. Ajánlattevő neve: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23553444-2-42)
Székhelye: 1089 Budapest Elnök Utca 1.
4. Ajánlattevő neve: HTI Haditechnikai Intézet Kft. (11685649-2-42)
Székhelye: 1101 Budapest Pongrác út 15
5. Ajánlattevő neve: Vadász és Hajós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (12916414-2-13)
Székhelye: 2151 Fót, Fehérkő Utca 6

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest

Postai irányítószám:

dontobizottsag@kt.hu

E-mail:
Internetcím: (URL)

1026

Telefon:

www.kozbeszerzes.hu

Ország

Magyarország

+36 18828592
+36 18828593

Fax:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

E-mail:
Internetcím: (URL)

Postai irányítószám:

dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

1026

Telefon:
Fax:

Ország

Magyarország

+36 18828592
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022.07.26

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

D1. melléklet
D1. melléklet - Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés
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indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

3. Magyarázat
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