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Dr, Szűcs Bamal

A tisztelt olvasók valamennyien látták TV közvetítésekben a hor-
vátországi Okucániban szépen kialakított IFOR mag/ar tábort, ahol
katonáink elfogadhatóan kényelmes kultúrkörnyezetben élnek á ké-
szülnek küldetésük teljesítésére.

Azt már valószínűen kevesebben tudják, hogy miután a tábor kiépí-
téséhez, az állomány felszereléséhez, az infrastruktúra |étrehozásához
mindössze kéi hónap állt rendelkezésre, az eredményes befejezéshez a
honvédelmi minisZter személyes közreműködésével minden résztvevő
bizonyítani akarására és önzetlen együttműködésére volt szüIrség.

Ebben a komplex munkában a HM B€sz€rzési Hivatal is rendkívül
nehéz, súlyos felelősséggel terhelt feladatot kapott, amikor az IFoR Ma-
gyar Műszaki Kontingens működési feltételeinek megteremtésével bíz-
ta meg a HonvédeImi Minisztérium.

A feladat különlegessége és újszerűsége mellett a teljesítés során az
alábbi körülmények okoztak giakran megoldhatatlannak látszó nehéz-
séget:

- A rendelkezésrc álló szűkös pénzeszközök és az igények kielégíté-
séhez szükséges ráfordítások összehangolása, arányainak betartása;

- Az igények gyakori változtatásából adódó új feltételek megterem-
tése;

- A sokoldalú munka összefogása, irányítása, az eryüttműködés biz-
tosítása, szervezése a kritikus határidők tartása érdekében;

l Dr.saics Bama mk.ezredes, a HM Beszerzési Hivatal Mioósé8biáo§ítási lgazgatója
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- A feladatok nary részének külföldön történő szervezése és végre-
hajtása.

A megbízás politikai jelentősége miatt messze túlmutatott aZ általá-
nos belsó katonai feladatokon. Teljesítésének folyamata és sikere végig
a társadalom és a nemzetközi figyelem köáppontjában volt, kudarca be_
láthatatlan következményeket okozhatott volna.

A Hivatal teljes mértékig meg tudott felelni az elvrárásolimak és ha-
táridőre, nemzetközileg is elismert színvonalú feltételeket teremtett a
Magyar Műszaki Kontingens elhelyezésére, működéséhez.

Pé|daértékú teljesítmény volí annak a folyamatnak a klasszikus ér-
telmezésű tervezése és megszervezése, amellyel az igény megjelenésétől
a produktum alkalmazásba vételéig terjedő külónálló szakaszokat har-
monikus egységben tartotta.

A beszerzések előkészítése és bonyolííá§a

Az IFOR Magyar Műszaki Kontingens széleskörű ellátásában a Hi-
vatal az alábbi területeken Y€tt részt osztoít felelő§séggel, illetve t€lje§
önáIlósággaI:

- A táborhely kialakításához szükséges építészeti szolgáltatások szer-
ződéses bonyolítása;

- Elhelyezési és kommunális célokat szolgáló, kűlönböző típusú és
berendezésű konténerek beszerzése;

- Lövedék- és repeszálló védőmellények beszerzése;

- Szállító-, rakodó járművek és egyéb speciális eszköók, munkagé-
pek beszerzése;

- Híradástechnikai eszközök beszerzése és telepítésének szervezése;

- Különböző célú tartályok és lefejtők beszerzése;

- Külföldre kerüló anyagok és eszközökvám- és szállítmányozási fel-
adatainak ellátása;

- A kontingens települési helyenek bérletére, víz és energia ellátá-
sára, stb. vonatkozó szerzódéses jogviszonyok rendezése.
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A közel sem teljes felsorolásból kitűnik, hogy voltak közöttük ki-
emelten na5mértékű, viszonylag hosszabb időszak alatt teljesíthető
termék és szolgáltatás beszerzések, amelyek mellett előfordultak kisebb
ráfordítást igényló megbízások, továbbávannak a műszaki alakulat teljes
külföldön tartózkodási idejére a későbbiekben is rendszeresen jelentke-
ző, illetve felmerüló feladatok.

Mindezek komplex értékelésére a cikk terjedelme és a megbízás be-
fejezetlensége miatt nem vállalkozhaítam. Szereíném azonban bemutami
az első három jelentősebb íeladat teljesítésének körülményeit, elsősorban
azok minőségbiztosításának eljárásaira irányítva a fő figelmet.

Eryrészt a feltételek meglétének hiányosságai, másrészt a kijelölt
rendkívül rövid határidők a Hivatal részére nem tettéklebetővé az aján-
lati felhívások közzétételét és nyílt eljárás teljeskörű lefolytatását.

A Hivatal és a felsószintű gazdálkodó főnökségek rendelkeztek ü-
szont olyan információs adatbázissal, amelynek felhasználásával tárgla-
|ásos, illelve meghívásos eljárással össze tudták fogni a termék előállí-
tására, a szolgáltatás elvégzésére alkalmasnak vélt hazai és kűlföldi cé_
geket.

Az ajánlatkérés tartalmazta a szúkséges dokumentációkat, a részle-
tes műszaki leírást, a műszaki és minőségi követelményeket. Nem tud-
tunk ugyanakkor minden esetben hivatkozni jogszabályba foglalt, vagy
jogszabály alapján kiadott műszaki elóírásra, illetve nemzeti szabványra,'

Az építészeti munkák elvégzésére, a konténerek gártására és a védő-
mellények szóllítására tóbb írásos és termébninta ajánlat érkezett. Az aján-
latok nem minden esetben feleltek meg a tartalmi és formai követelmé-
nyeknek, elsósorb an a pénziúgyi gazdasági és műszaki képességekre vo-
natkozó igazolások hiánya miatt.

Az ajánlatok elbírálását egy team által kidolgozott értékelési szem_
pont reDd§z€r §zerint §zakértői c§oport végezte. A védómellény mintá-

2 A közbeszerzési töívény ezirányú követelményeit a jövób€n i§ nehéz lesz betanani, mivel hiányo-
sak a kalonai beszerzések tárgyára vonatkozó jo8szabályok és nemzeti szabványok.
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kat a HM Haditechnikai Intézet vizsgálta szabvány alapján, összehason-

lító módszerekkel.

A szállító kiválasztásához alapvetően hámm szempont.egyidejű ér-

loeny"iit"*et u"ttük figyelernbe, amibiztosította azösszességében legked-

vezőbb ajánlat elfogadását:

- A termék vagy s znlgáltatás árát;

- A szállító garanciális képességeit a határidős teljesítésre;

- Az előállított termék, illewe az elvégzett szolgáltatás minőségét,

A három követelmény közül a védőmellénynél a minósé_g] paramé-

t"."kk l u"ono.ított védőképességet, a konténerek szállítóinál az árat, a

iirit"úo"er 
" 

ir"táridó tartásánaf szakmai hátterét, a felkészültséget és

menedzselési képességet preferáltuk,

A kiválasztást követően a szerződés megfogalmazásál íil_a Hivatal

uPir: Űaiiri ,, kivitelezési feltételeket szabox meg a szállítók számára,

ÁT"iűr?r"r. Ú"r"kításában a iTivatal közgazdasági, kereskedelrni, minő_

,ee"il"rrO."Cri orztályainak, pénzűgyi és jogi szakembereinek összehan-

gáiii""Cr".v.egére volt szÚÉség az átkatmazót mti szaki, tervezési rész,

legeivel.

A szerzódések tartalmi kellékei közül kiemelt jelentőséggel bírt a

termékekreésszolgáItatásokravonatkozómindazonegyértelmű,pontos
i.""iJ.Z"v"t ln Jgbatározása, amelyek a rendeltetésszerű alkalmasság

összes feltételét foglalta magában.

Az IFOR magyar kontingens ellátásának érdekében kialakított szer-

,aairt áiri |oryoŰLtnak előűor váltak teljes jogu részévé a minóségbizto-

sítási szakértők.

Ennek eredményeként kerültek rö gzílésre aszerződésben az alábbi

minőségüírg;rú előirások:

- Termékeke és szolgáltatásokra vonatkozó szabványok, műszaki

technológiai feltételek, jóváhagyással érvényes dokumentációk;
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- Kívánt tulajdonságokat megte§tesítő minták, működési paramóte-
rek és egyéb jellemzők;

- A megrendelő képviseletét ellátó minósítő szervezet; feladat, jog-
állás, együttműkódés meghatározása;

- A vizsgálatok és ellenőrzések helye, módszere, terjedelme, a vég-
rehajtásra intézkedő dokumentációk;

- A minőségi kifogásolás rendje és eljárásának szabályai;

- A minőség értékelése, a megfelelőség tanúsítása, a szerzódés tel-
jesítésének igazolása.

A felsorolt elvek betartásával teljesültek a beszerzések minóségbiz-
tosításának alapkövetelményei:

- Szolgáltatást igénybevenni, terméket beszerezni csak a vonatkozó
műszaki, minőségi követelményeket kielégítő szállítóktól lehet;

- A minóségkövetelményeket és a megfelelőség értékelésének mód-
ját a szerződésben kell elóími;

- A termék követelményeknek való megfelelését - összhangban a
szerződések te§esítésére vonatkozó Polgári Törvénykönyv szabályozói-
val - az áívéíelí vixgálatok megkezdése előtt jelentse ki a szállító, Szál-
lítói Megfelelőségi Nyilatkozatban;

- Minden beszerzetl terméket, annak funkciójától, jelentőségétól,
veszélyességi fokozatától függő mélységben átvételi ellenórzésnek kell
alávetni, a követelmények kielégítettségéről meg kell győződni, megfe-
lelés esetén megfelelóségi igazolást kell kiállítani;

- A teljesítés ellenértékét csak a megfelelőségi igazolás kiadását kö-
vetóen lehet kiegyenlíteni.
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Akiemelí be§zerzések minőségbiaosításának értékelése

1.) Védőmellények beszerzése

Az IFOR erők kötelékében tevékenykedó magyar műszakízászlóalj
állománya élete, testi épsége védelmének fokozása érdekében a személy-
zet minden tagját erősített harci védőmellénnyel láttuk el.

A szállítás jogát az UNIoN PLUS Kft. nyerte meg a HM Haditech_
nikai Intézet által kifejlesztett DHH-HM-UP lövedék- és repeszálló mel-
lény típus gyártására tett ajánlatával.

Az e|őzetes felmérések során megállapítottuk, hory ez a mellény
használati tulajdonságaival, védőképességével világszínvonalat képvisel.

A HM Haditechnikai Intézet kidolgozta a gyártási dokumentációt
és a technológiai utasításokat. Aszállító rendelkezett a gyártás személyi,
tárgyi és anyagi feltételeivel, A gyártás Magyarországon történt, biztosít!?
a teljes felügyeleti, vizsgálati és ellenórzési lehetóséget.

A lövedék és repesz elleni védelmet francia gyártmányú KEVLAR'
szövet biztosítja, az erősítést pedig kerámia betét.

Avédőmellény konfekcióipari munkáit a SALKON Rt. Balassagyar-
maton létrehozott speciális részlege végezte. A kerámia betéteket és a
laminátokat (ragasztott KEVLAR" §zövetréteg) Székesfehérváron ryár-
totta a COMPOSITE TECHNOLOGY Kft., mint beszállító.

A védőmellény funkciójából következett, hogy folyamatos katonai
minőségfelügyeleíre volt szükég a ryártásnak azokon a kritikus pontja-
in, amelyek legjobban befolyásolták a termék minőségét és megbízható-
ságát.

Mivel a határidők tartása érdekében hdrom műszakban folyt a gyár-
tás, a katonai felügyeletet és a termék minősítést kétváltásban szerveztük
meg a HM Beszerzesi Hivatal Minőségellenőrzési Főosztály állományá-
tól kijelölt és felkészített csoport állandó jelenlétével.
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Az erőltetett ütemre kényszerített gyártásnál több esetben alakult
kí kritikus helyzet, amíkor veszélybe került a kivonuló alakulat idóbeni
ellátása.

Mindezek közül két üs/, akár esettanulmányként is küIönö§ íi§/el_
met érdemel, mivel hasonló körülmények feltételezik ismételt bekóvet-
kezésűket:

- Az elsó tapasztalat az átlagosnál (szokásosnál) nagyobb intenzitású
gyártás veszélyes következményeire utal, A gyártásfolyamat szervezésé-
nek fogyatéko§ságai a kezdeti idószak után törvén}§zerően elóidézik a
munkafegyelem lazulását, a munkafázisok összehangolatlanságát, kap-
kodást, a gyártó általi vizsgálatok és ellenórzések elhagyását vagy felüle-
tes elvégzését, végsősoron a termék minőségének romlását. Ajelenségek
negatív hatásai nagymértékben csökkenthetők egy AQAP-100-as soro-
Zat szerint kialakított és működtetett minő§égbiztosíási rcndszerrel.
Ennek hiánya miatt azonban a minőségi kifogások, a funkciós jellemzők
változása csak úgynevezettmásodikszjnrl _ külső, katonai - felügyelet és
ellenőrzés gyakorlásával előzhetők meg.

- A második tapasztalat az ígények íelűletes, pontatlan megfogalma-
zásából fakadó gazdasági, pénzúgyi vonatkozású károkra, mint komoly
veszteségforrásra hívja fel a figyelmet.

Az első gyártási sorozatból tartott bemutatón derült ki,hogt az állo-
mányól korábban készített méretadatok - amelyeket a szerzőüs is tartal-
mazott - jelentősen eltémek a tényleges méretel<tóI. Tekintettel arra, hogy
a felhasznált KEVLAR- alapanyag ára döntő hányadát képezte a terme-
lési költségeknek, a szállító a méretváltozásra vonatkozó igény teljesíté-
séért ár és haűridő módosítást kért. A probléma megoldását a kiváltó
ok megszüntetésével lehetett elérni. A HM Beszerzési Hivatal és MH
FVSZF-ség szakemberei személyenként próbálták fel a mellényeket, ok-
tatva azok használatát, a katonai minőségellenórök pedig az anyag t'el_
használás lehetséges csökkentésére keresték meg a módszereket.

A ryártásközi ellenórzések eredményéről minden egyes mellényhez
adatlapok készültek, amelyek biztosították a termék azonosítható§ágát
és az előállításának nyomonkövethetóségét.
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Az elkészült mellények közül száz darabos tételenként egy kiválasz-
tott mintán környezetállósági vizsgálatot, repesz és lövedék próbákkal
védőképesség vizsgálatot végeztünk.

Az alapanyagokól megküldóttés a gyártás folyamatában készűlt do-
kumentációkat a végáL:,ételtvégző tiszt azonosította és értékelte. A mel-
lények tanúsítása két szinten történt: a szállító által kiállított megfelelőségi
nyilatkozattal és a Minóségellenórzési Főosztály szakértője részéről ki-
adott megfelelőségi igazolással.

következtetések:

- A katonai minő§égbiztosítás helyzetfelmérése alapján a beszerzés
pontos á részletes információt kapott az alkalmas és megfelelóen felké-
szült szállító kiválasztásához;

- A szerződéses kótelezettségek megfogalmazása a szerzódó felek
számára egyértelmű útmutatást adott a telje§ítés menetében;

- Agyártás kclzben felmerült problémákat a katonai ellenőrzést vég-
zó szakemberek jól szervezett konzultációkkal és intézkedésekkel meg-
oldották;

- Afolyamatos felügyelet biztosította azegyenletes minőséget az első
darab mellénytól az utolsóig;

- Az ellenőrzésekre, vizsgálatokra, felmérésekre és a dokumentációk
elkészítésére 470 munkaórát fordítottunk. Elméletileg számííva ez irá-
nyú ráfordításainkat, a termék értékének1,5-2 Vo-át kapjuk, Az említett
veszteségek megelőzésével 10 %-os többlet kiadást kerültünk el;

- Ahhoz, hogy a be§zerzett termékek használhatóságával összefüggő
kockázatot csökkentsik, két lehetséges módszer van:

a.) olyan szállítókkal kötni szerződést, akik dokumentált, szab-
ványos minóségbiztosítási rendszert működtetnek;

b.) a beszerzés teljes folyamatában szükéges mértékben, a veszé-
lyes kategóriába sorolt termékeknél pedig a glártási időszakban
állandó felügyeletet gyakorolni.
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A védőmellények gyártásánál az utóbbira volt szükség amelynek
eredményeként a műszaki zászlóalj minden egyes tagja garantáltan ma-
gas fokozatú védőképességgel rendelkező felszerelést kapott.

A védőmellénnyel kapcsolatos minőségbizto§ítási tevékenység
komplexitását legiobban az alkalmazott ellenőrzési jegzőköryv szem-
|élteti,
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2.) Konténerek beszerzóse

A műszaki zászlóa|j személl állományának elhelyezését és elvárt
színvonalú életkörülményeit a kijelölt települési helyen kiépített konté-
nertábor biztosította. A Hivatal feladata volt közel 150 db különböző
rendeltetésű konténer beszerzése. Az ismertetett okok miatt nyílt pályó-
zat helyett meghívásos eljárást tudtlsnk alkalmazni, Az ajánlatkérés egyéb
követelmények mellett tartalmazta a konténerek rendeltetését, funkció-
it, berendezáeit. Az ajánlatkérés kidolgozásának idején üszont még
nem álltak rendelkezésünke a végleges formában kialakított igények és
ebből adódóan várhatók voltak a belsó szerkezeti módosítások, ezért a
műszaki változások kezelésének és teldolgozásának rendjére utalni kel-
lett.

Az ajánlatkérésre egyaránt jelentkeztek kereskedelemmel és köz-
vetlen gyártással foglalkozó szewezetek.

A szállító kiválasztásában három §zempontot tekintettünk el§ódle-
ge§ értékelé§i mütatónak:

- Az fuat;

- A határidős teljesítéshez szükéges feltételek meglétét, azok elle_
nórizhetőségét;

- Az igényváltozások bejelentésének fogadókészségét és ryors kiü-
telezését.

Mivel külföldi szállítók árajánlataiban lényegesen magasabb össze-
gek szerepeltek a hazai gyártók ajánlatainál, ezétt a hazai gyártók telje-
sítőképességét kellett megállapítani a második két szempontnak megfe-
lelően.

Az előminősítés során a LARUS Holding Kft. bizonyult a legjobban
felkészült, követelményeinknek leginkább megfelelő szállítónak.

Vizsgálataink az alábbi területekre terjedtek ki:

Személyi íettételek:

- AHoldinghoz kapcsolódó gazdasági erységek elegendő munkaerőt
foglalkoztattak, képzetí szemé|yzetet alkalmaztak, akik gyakorlottak a
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szakmában, a munkavégzéshez szülcéges képzettséggel és minősítéssel
rendelkeztek;

- Rögzítve voltak a hatáskörök és felelősségek;

- A termeléstől független minóségellenórző szervezet működött,
amelynek hatáskóre kiterjedt az idegenárú, a gyártásközi és késztermék
ellenórzésére.

Tátgi feltételek:

- A konténereket a Holding belső kooperációs szervezésben készí-
tette;

- Kiemelt figyelmet fordítottunk a külső körülmények hatásaitól
mentes Zártláncú termelés feltételeinek meglétére;

- Meg§őzódtünk arról, hog5l a Holdinghoz tartozó Kft-k felkészül-
tek az alapányagok, paneltípusok gyártásától kezdődően az ajánlati fel-
kérésben foglalt végtermékek előállításáig terjedő feladatokra;

- A tulajdonukban lévő, megfelelő raktári körülmények között tárolt
készletek biztosították a gyártás beindítását és az igényelt mennyiség
mintery 50 %-os elkészítését;

- Az üzemek kapacitása, szállító és gyártóeszközeinek műszaki álla-
pota biztosította a folyamatos termelést;

- A rendelkezésre álló pénzeszközök fedezetet nyújtottak a konté-
nerek berendezéseinek beszerzésére és igény szerinti kiépítésre.

A minő s égbiztosit á s i íeltét ele k:

- A fővállalkoó és beszállítói rendelkeztek a konténer gyártrásához
szükséges dokumentációkkal;

- Be tudták mutatni a konténer típusok műszaki leírását alkatrész és

összeállítrási rajzait, a s/ártás technológiai utasítá§ait és minőségellenőrzési
terveit, megfelelőséget igazoló hatósági biztonyítványt;

- A technológiai elóírások betartiását felügyelő katonai minóség-
ellenőrök munkájához biztosították a szükéges eszközöket, mérőberen-
dezéseket és egyéb vizsgálati feltételeket;
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- Referenciáit illetóen a Holding német, o§ztrák, orosz piacokon tör-
ténó szállításaival bizonyította termékeinek elismertségét;

- A szerződés tartalmának kidolgozásánál a Hivatal es a LARUS Hol-
ding Kft, eg7ezíetíe a felek jogait é§ kötelezettségeit, rázleteke bontva
értelmezte a műszaki-minóségi követelményeket.

A szerződő felek meghatározták a katonai minőségbizto§ítá§ sze-
mélyzeténe\ mint a megrend€ló állandó képviselőjének hatáskörét a
szerzódéses műszaki-minóségi kovetelmények értékelésével és betartá-
sának ellenőrzésével kapcsolatban.

Különösen figyelemre méltó volt a z az előrelátás, altogyan a várható
műszaki változásokból adódó ügyrendi kérdéseket a szeródésben sza-
bályozták. Az eljárásnál tulajdonképpen a MIL-STD 481 előírásait al-
kalmaztu\ mivel a Hivatal fenntartotta jogát a változás kézbentartására,
ellenőrzésére és az egyszerűsített eljárás szakmai irányítására.

A konténerek ryártásának felügyeletét a Hiratal Minőségellenőnési
Főosztály 2-3 fő szakértője látta el.

A katonai ninőségellenőrök a felhasznált anyagok megfelelőségé-
nek, a gyártás technológiai betartásának,ellenőrzéséhez az USA Védelmi
Logiszíikai Főparancsnokságának a z "Uzemi minőségénélclés" (DLAM-
8200) címú szabályzatát tekintettük alapdokumentációnak. Erre elsősor-
ban azért volt szükég, mert sorozatban azokat az eltéréseket kellett a
szállító részére kötelezővé tenni, amelyek a szerződésben foglalt műszaki
kóvetelmények módosítását eredményezték, azok összes következmé-
nyeivel együtt.

szakértőinknek minden esetben értelmezniük kellett az eltérósek
hatásait a használatba vételre való alkalmasságra, árakra, határidó tartás-
ra, stb. A döntósekhez három területról érkezett információk és állás-
foglalások egyeztetésére volt szükég. A szerződéstől eltérő igények
többségében a megrendelő oldaláról jelentkeztek, ezért a képviseletet is
ellátó katonai minóségellenőrök fogadtak, egyeztettek és dokumentál-
tak minden változtatásra vonatkozó bejelentést.
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Az eljárásnál megfelelően rögzítetté§ ellenőrizíék és koordináttrák:

- A megrendelőtől (alkalmazótól) érkező változtatásokat, beépíté-
sek módosításait rajzokon, érintett dokumentációban rögzítve a konté-
nerek berendezésének c§eréjét, szerződés kiegószítésében megfogal-
ma^la;

- A gyártás folyamatában észlelt biztonságtechnikai szabálytalansá-
gokat, nem megfelelő anyagkezelést és azok megszüntetésére vonatkozó
intézkedést gyártmánynaplóban rögzítve;

- A szállító részérő1 kérelmezett változtatások véleményezését, to_
vábbítását, nyomtatványokon dokumentálva;

- A tervezett költségekre, termelési hatékonyságára és szállítási ha-
táridő tartására vonatkozó inforrnációkat, állásfoglalásokat tartalmazó
javaslatokat jegyzőkönyvekben és feljegyzésekben dokumentálva.

A katonai minőségellenőrö k rendszeresen tájékoztatták a llivatal
lgazgatőságá| illetve K€reskedelmi FóosztÉIyát a gyártás üteméról, az
ellenórzés során minősítettés szállításra elókészített konténer típusokról
és darabszámokról, valamint a konténerek útbaindításáról.

Mindezeke az információkra nélkülözhetetlen szüks égvolt az Oku-
cani táborhely kiépítését végzó v állalkozó munkaszervezesének útemezé-
séhez és fogadókészségének eléréséhez.

Akonténereket a katonai ellenőrök íételenként vizsgálták és egyedi
megfelelőségi jellel látták el.

Mind a gyártás folyamatáról, mind a végtermék ről nyomon kövelhe-
tóen készültek bbonylatoN amelyek alapján a konténerek használata so-
rán felmerülő üzemeltetési költségek térítése bizonyíthatóan terhelhető
a meghibásodást e|őidéző szervezet számlájára.

3.) A táborhely kiépítésének szerzódése§ t€ljesitése

A Hivatal megkapta a horvátországi Okucani településtől 8 km-re
kijelólt táborhely kialakításának tervét.

l54



Feladat volt e követelmények ismeretében klyá lasztani a kgrr"ff"
lelőbb kivitelezót, szerződés nyelvezetóre lefordítani az ismert körúlmé-
nyeket és a bizonytalan viszonyokat, értelmezni a Vállalkozóra, illetve a
Hivatalra háruló felelősségeket és kötelezettségeket, majd biztosítani a
követelmények kielégítését és igazolní az elvégzett munkák megfelelő-
ségét.

A feladatunk előkészítéséhez meghív ásos elj drást tudtunk alkalmaz-
ni. A Hivatal ajánlatkérésében megfogalmazott szigorú feltételek miatt
a jelöltek nagy része elállt a további megmérettetéstől, így az előminósí-
tési eljárás lefolytatását mindöSsze ketíő ajánlattevő váIlalta.

A nem min<iennapos megbízás teljesítéséhez szükéges felkészülr
séget és képességet az alábbi szempontok íiglelembe vételével mértük
fel:

a.) A közművesítéshez igénybevehető hazai és külföldi erőforrások,
személyi és tárgyi feltételek megléte a konténerek telepítéséhez;

b.) Jártasság és gyakorlat külföldön kivitelezett építkezések előké-
szítésében, szervezésében és végrehajtásában;

c.) Egryültműködó partnerek ismerete, a váratlan helyzetekből adó-
dó problémák megoldásának képessége;

d.) A felvállalt munkák minőségi referenciái, a garanciálís és azt kö_
vetóidőszakban a vevőszolgálat ellátásához szükséges készenlét fenntar-
tásának személyi és eszközi t'eltételei.

A felmérés összehasonlító vizsgálatai kimutatták, ílogy az a. és d.
pol2í köVetelményeinek azonos szinten t'cleltek meg a pályázók, míg a b.
és c. pontban előírt elvárások szerint a Major Epítészimda Kft. bizonyult
alkalmasabbnak.

Említésre méttó a Major Epítészirodával kötölt szerződés szabvúnyos
megrende léstőI eltérő tartalma, amely eglérte lműen utal a szerződés tárglá-
nak különlegességére.
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Így példáutt meghaározza a vá|lalkozó részére, hogy:

- A munkák ütemezésének sz ervezésére és egyeztetésére önállóan

folytasson együttműködést a konténer glártóval és a táborhely katonai
vezetőivel;

- Mivel mind a szállítás, mind az építés külföldön, háborús viszonyok

között történt, ezért vállalja a kockázatot az esetlegesen bekövetkezett

károk viseláére;

- A kivitelezés során fogadja és teljesítse a Hivatal képviselőjétől
származó módosításokat a múszaki tartalomnak megfeleló költség és terv

egyeZtetése mellettl

- A specifikációkból hiányzó követelmények nem adnak mentesítést

az alól a filelősség alól, hogy minden elvégzett munkának meg kell felelni
a szerződésben meghatározott általános követelményeknek,

A kivitelezési mu nkákat helyszínrajz, építési és knténer telepítési tery

alapján végezték. A beruházást tervező csoportfőnökség és.a l,Iivatal

szaÉmbeói folyamatos felűgyelettel biztosították, hogy mind a közmű-

vesítés, mind a konténer telepítése szabályozott körülmények között, el-

őírt módon és sorrendben valósuljon meg. Az ellenőrzött feltételek köre

kiterjedt az alapanyagok, a munkafolyamatok és kapcsolódó szállítmá-

nyoiások, aze|járáioi, a személyzet, az alkalmazott méróeszközök meg-

felelőség üzsgálatára.

A munkavégzésekről a Vállalkozó épitési naplót vezetett, amelyben

dokumentálta a-munkasorrend fázisait és annak eredményét, A katonai

fclügyeletet ellátó szakemberek ellenőriztók az elvégzett műveleteket

építőibbtonsági, bbtons ágtechnikai, túzv é delmi sz abv ányok előír ásai sze,

rint.

A munkák folyamán rendszeresen t'ordultak eIő eglrészt megrendelői

oklalróI kezdembnyezeu eltéréselg módosításob szerződéses larrelccióN más-

részt a feltárt hiányossá7ok me1szűntetésére irán aló vólíoztatásokaí több-

szörös" visszacsatólássaÍ szervezett konzultációkkal és ery|eztetésekkel tud-

tuk éruényesíteni.

A felügyelet és ellenórzés megtervezésére és végrehajtására hono-

sított, iueú honosításra tervezett szabványokat alkalmaztunk,
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Aszabványokés műszaki irányelvek értelmében három fázisban mi-
nősítettük a Vállalkozó által létrehozott közműveket, konténer telepíté-
seket és a kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltaüásokat:

- Ellenőriztük a beépítésre kerülő anyagokat, alkatrészeket és sze-
relvényeket a tartósságra, megbízhatóságra és költségekre gyakorolt ha-
tásainak értékelésévell

- Ellenóriztük a közművek építésének, a szerelések mindazon jel-
lemző pontjait, amely egyrészt alapvetően befolyásolták a további műve-
letek minőségének alakulását, másrészt a munka befejezese után már
nem lett volna lehetőség visszamenően megállapítani annak megfeleló-
ségét;

- A lakótábor építésének befejezésekorvégrehajtott műszaki átvétel
keretében mérésekkel, üzemképességi vizsgálatokkal tételesen ellenő-
riztük az objektumok működőképességét és minőségét.

A szerződéses követelmények te ljesítését a VáIla lkozó megfelelőségi

nyilatkozattal, a Hivatal Minőségellenórzési Főosztálya megfelelőségi iga-

z o l á s s a l dokumentálta.

Az IFORtémájú beszerzések általános érvényű tanulságokkal szol-
gáltak. Részletes értékelésre további elemzések eredményeként kerűl-
het sor, azonban megkísérlem a legfontosabb tapasztalatokat a cikk be-

fejezéseként összefoglalni:

1.) Bebizonyosodott, hogy a gyártóktól és szolgáltatóktól a Hivatal-
nak széleskórű információkkal kell rendelkeznie. Az ún. forráslista kü-
lónösen akkor nélkülözhetetlen, ha nincs lehetőség nyílt pályáZat meg-
hírdetésére. A forráslista továbbfejlesztett váItozalát jelentí a Katonai
Szállítói Rendszer működtetése,

2.) Az ajánlatok elbírálása nem korlátozódhat sematikus szempont
rendszerre, íry főleg az ár kérdésére. A legmegfelelőbb szállító kiválasz-
tásánál az adott feladatrava|ófelkészüItséget és képességel kell elsósorban
figyelembe venni.

3.) Mind az ajánlatkérésben, mind a szerződésben körültekintően
feltárt és pontosan megfogalmazott igényeket és elvárásokat kell dekla-
rá|ni. Aszerződés adjon világos és eg]értelmű útmutatást a szerződő fe-
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lekíelelősségére, kötelezettsé4ére, rögútse avá|tozások kezelésének módját,
a termék/szolgáltatás minőségbiztosításának eljárásait.

4.) Tekintettel arra, hogy a szállítók a legkülönbözóbb formában és
módszerekkel törekednek szerződé§es kötelezettségüknek eleget tenni,
ezért a megrendelő kockázatát úgy tudja csökkenteni, ha a termék sajá_
tosságának megfelelő mélységű felügeleti és ellenőrző rendszert vesz
igénybe saját képviseletének ellátására.
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