A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA
A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely:
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a Tpt. 55. §-ában és
a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően ezúton értesíti
a tisztelt Befektetőket, az alábbiakról.
A Társaság 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. megkapta a
164/2002 (VIII.2) Kormányrendelet alapján a Honvédelmi Minisztériumtól a
NATO Beszállításra Alkalmas megfelelőséget igazoló határozatot.
A megfelelőséget igazoló határozat megszerzésének folyamata során több lépcsőben
értékelik a minősítésre jelentkező cégeket. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
biztonsági beruházási osztálya által meghirdetett, „NATO Beszállításra Alkalmas” minősítés
megszerzésére irányuló pályázaton indult a Delta Systems Kft. is, amely a minősítés
feltételeinek 4651 *08 TEÁOR- Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
főtevékenységi, és a 6201 ’08 - Számítógépes programozás; 6202 ’08 - Információtechnológiai szaktanácsadás; 6203 ’08 - Számítógép-üzemeltetés; 9511 ’08 -Számítógép,
-periféria javítása tevékenységi körökben maradéktalanul megfelelt.
A Delta Systems Kft. 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.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) mellékletében
szereplő emblémát használhatja üzleti, hivatalos vagy egyéb kapcsolataiban.
A NATO Beszállításra Alkalmas minősítés feltétel megszerzése érdekében vizsgálták a cég
szakmai, pénzügyi és gazdasági megfelelőségét. A HM a folyamatos megfelelőségi
átvilágítást az évenkénti megismétlődő kötelező adatszolgáltatás keretében végzi.
A minősítés odaítéléséről szóló határozat alapján a Delta Systems Kft. részt vehet olyan, a
NATO Biztonsági Beruházási Program keretében meghirdetett beszerzési eljárásokon,
amelyek „NATO nem minősített” szintnél, illetve a megfelelő feltételek megléte esetén
„NATO Korlátozott” minősítési szintnél nem magasabb szintű adatokhoz való hozzáférést
foglalnak magukban.
A megszerzett minősítés nem kínál automatikusan megrendeléseket, a fentiek szerinti
beszerzési eljárások keretében a NATO Beszállításra Alkalmas minősítéssel rendelkező
gazdasági szereplők listáján szereplő szállítókat az adott beszerzések során versenyeztetik.
Budapest, 2022. július 20.
Delta Technologies Nyrt.
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