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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465590-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
2017/S 224-465590

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

MTA Természettudományi Kutatóközpont
AK15531
Magyar tudósok körútja 2.
Budapest
1117
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sarkadi Zsuzsanna
Telefon:  +36 304566086
E-mail: kozbeszerzes@ttk.mta.hu 
Fax:  +36 13826957
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ttk.mta.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ttk.mta.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzes.ttk.mta.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
MTA Természettudományi Kutatóközpont részére 2018. évre külföldi tudományos időszaki online kiadványok
beszerzése adásvételi szerződés alapján.

II.1.2) Fő CPV-kód
22200000

II.1.3) A szerződés típusa

mailto:kozbeszerzes@ttk.mta.hu
http://www.ttk.mta.hu
http://www.ttk.mta.hu
http://kozbeszerzes.ttk.mta.hu
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Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Összesen 19 tétel online megjelenésű tudományos külföldi kiadású folyóiratok, szaklapok beszerzése és a
hozzá tartozó szolgáltatások nyújtása 1.1.2018. – 31.12.2018. eléréssel a közbeszerzési dokumentumban
részletezettek szerint. A felhasználói létszám: „393 full time equivalent (FTE), include 279 researcher”. Továbbá
Ajánlatkérőre az „Academic institutions” licensz besorolás érvényes.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
22200000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 19 tétel online megjelenésű tudományos külföldi kiadású folyóiratok, szaklapok beszerzése és a
hozzá tartozó szolgáltatások nyújtása 1.1.2018. – 31.12.2018. eléréssel. Rendelkeznie kell olyan, az interneten
keresztül elérhető folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszerrel, amelyben a felsorolt – jelen eljárás tárgyát képező
– kiadványok legfontosabb adatai szerepelnek (Kiadvány címe; ISSN száma; megjelenési formátuma; Kiadó
megnevezése; Kötetadatok; Listaár; Rendelési szám), visszakereshetőségük
Kiadvány címe; Kiadvány ISSN száma; Kiadó megnevezése szerint biztosított. Ajánlattevőnek biztosítani
kell az internetes folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer folyamatos fenntartását és elérhetőségét, továbbá
rendszeres (legalább hetente egy alkalommal elvégzendő) frissítését és karbantartását, Ajánlatkérő részére
online reklamációs lehetőséget kell, hogy biztosítson, továbbá biztosítania kell a kiadványokkal kapcsolatos
változásokról szóló információszolgáltatást (pl. megszűnés, összeolvadás, stb.); az online előfizetések
tekintetében az előre látható szerverleállásokra (pl. karbantartás) vonatkozó információszolgáltatást; az online
előfizetésekhez kapcsolódó használati statisztikák rendelkezésre bocsátását minimum havi bontásban (ún.
„counter reports”), ahol ez a kiadó által rendelkezésre bocsátott. A felhasználói létszám: „393 full time equivalent
(FTE), include 279 researcher”. Továbbá Ajánlatkérőre az „Academic institutions” licensz besorolás érvényes.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
A becsült érték 1 HUF jelentése: ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni a becsült értéket. Ajánlatkérő a beérkezett
ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb értékelési szempont szerint értékeli,
tekintettel arra az ajánlatkérő igényeinek a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb a.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő̋ szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.)
Ajánlattevőnek – valamint a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek – ajánlatában az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá ajánlatkérő az ajánlatok érvényességét előzetesen kizárólag az EEKD és a felhívásban felsorolt
egyéb iratok alapján ellenőrzi. (321/2015. (X. 30.) Kr. 1-3. §).
Ajánlatkérő a kizáró okokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta
meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Kr.. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában,
amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró
okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ajánlattevő a kizáró
okok fenn nem állását az EEKD benyújtásával köteles igazolni ajánlatában, amellyel eleget tesz a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. (321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek.)
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlat részeként
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell ajánlattevőnek benyújtani, miszerint ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését.) (321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (2) bek.)
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bek. szerinti felhívására Ajánlattevő köteles a a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§, 10.§ és
12.-16.§-ai szerint igazolni kizáró okok fenn nem állását, illetve Ajánlatkérő ugyanezen §-ok alapján ellenőrzi a
kizáró okok fenn nem állását..
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok
fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak az eljárást megindító felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az EEKD – a 321/2015. (X. 30.) Kr. I.-II.
fejezetének megfelelően kitöltött -benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a 321/2015. (X.
30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az EEKD-ben elég nyilatkoznia arról, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek (IV. rész α pont) nem kell a IV. részben a részletes adatokat megadni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, és csatolnia kell az ajánlatában a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr.. 3.§ (2) és (3) bekezdésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseire figyelemmel az alkalmassági követelmények igazolására felhívott
ajánlattevőnek a 321/2015. Kr.. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a
321/2015. (X. 30. ) Kr. 21-22. és 24. §-ában foglaltakra is figyelemmel kell lennie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M.1.: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb szállításainak
ismertetése részfeladatként, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését, kapcsolattartó
megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét
(kezdő és befejező időpontja legalább év és hónap megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.. [321/2015. (X. 30. ) Kr21. § (1) a), 22. § (1)-(2) bek.] AK
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30. ) Kr. 21. (1a) bek. a) pontjára.
M2. Ajánlattevőnek csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük
vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember
által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakember szakmai gyakorlatára,
képzettségére, magyar nyelvtudására vonatkozó adatokat, a rendelkezésére állásra vonatkozó nyilatkozatát.
M3. A 321/2015. (X.30) Kr. 1. § és 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő minőségbiztosítási
rendszerének bemutatása, érvényes ISO tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (3) bekezdése szerinti
egyenértékű dokumentum csatolásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban összesen legalább a jelen a közbeszerzés tárgya (külföldi online időszakos kiadványok szállítása)
szerinti, vagy azzal műszakilag egyenértékű, legalább 12 hónapig tartó, és legalább 14 db különböző online
külföldi folyóiratra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő magyarul beszélő, legalább 2 év elektronikus
tudományos folyóiratok ügyintézése területén szerzett értékesítési gyakorlattal rendelkező kapcsolattartóval.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában érvényes a jelen lejárás tárgya
szerinti tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási és minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal
egyenétékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) bek. és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a 2003. évi XCII. törvény
36/A. §-a alkalmazandók. Ajánlattevő összesen 2 db számla benyújtására jogosult (2 egyenlő részletben),
ajánlatkérő két alkalommal – 2018. március 30-án és az esetben állít ki, amennyiben a Szolgáltató teljesítése
maradéktalanul megfelel a szerződésben foglaltaknak (folyamatos szerződésszerű teljesítés esetén ez 2019.
január 2.) – kiállított teljesítésigazolása alapján. Ajánlatkérő 0 % mértékű előleg igénylésének lehetőségét
biztosítja.
Kötbérek: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint.
Késedelmi kötbér: 0,5 %/naptári nap, max. a teljes nettó szerződéses ár 10 %-a, alapja: a késedelemmel
érintett, az adott szolgáltatás, online termék negyedéves díjának nettó értéke.
Hibás teljesítési kötbér: az adott szolgáltatás, online termék negyedéves díja 10 %-a, max.: a teljes nettó
szerződéses ár 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes szerződéses ellenérték 10 %-a.
Részletesen KD-ban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/01/2018
Helyi idő: 14:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/01/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. V em. D5.02 A szoba.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § (3) bek. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E
személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2018. II. félév.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1 A közbeszerzési dokumentumok teljes körűen, ingyenesen hozzáférhetők I.3. pont szerint a KD-ben
részletezettek szerint. A gazdasági szereplőnek Kbt. 66. § (1) bek vmint a KD-ban meghatározottak alapján kell
benyújtania ajánlatát.
2 Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek (a továbbiakban: AT) ajánlatához csatolnia kell: felolvasólapot a Kbt. 68
§ (4) bekezdése szerinti információkkal nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
3 AT (közös AT) ajánlatához csatolnia kell:
— felolvasólapot a Kbt. 68 § (4) bekezdése szerinti információkkal,
— nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan,
— AT-nekk (közös AT) az EEKD D. pontjában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira
vonatkozóan. Nemleges tartalom esetén is,
— arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § szerintikizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67.§ (4) bekezdés),
— nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint.
4 Az ajánlati kötöttség 30 nap.
5 Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK)a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § bekezdésében foglaltak szerint teljes
körűen korlátozás nélkül biztosítja.
6 Több AT közösen is nyújthat be ajánlatot a Kbt. 35. §-a szerint. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös
AT-k általi megállapodást a dokumentációban meghatározott tartalommal.
7 A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban valamennyi dokumentum benyújtható egyszerűmásolatban
is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti.
8 AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr 13. §
szerint változásbejegyzési eljárásról nyilatkozatot; ajánlatot aláírók, nyilatkozattevők aláírási címpéldányát, vagy
aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot; a cégkivonatban
nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazást a KD-ban
részletezettek szerint.
9 ATk a csatolnia kell szakmai ajánlatot, amelyből egyértelműen megállapítható a szerződésben és a műszaki
leírásban előírtaknak való megfelelés, a KD-ban részletezettek szerint.
10 Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról (Kbt. 44. § (1) bekezdés).
11 Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
12 Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3)
és (8) bekezdésében foglaltakra.
13 AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését.
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14 AK felhívja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdése
alapján a bontási eljáráson, az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismerteti, a bontási jegyzőkönyvben
dokumentáltan, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel.
15 AK nem ír elő ajánlati biztosítékot.
16 AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17 Ajánlatkérő egy intézmény online külföldi szaklapjait rendeli meg egységes elérhetőséggel, ezért részajánlat
lehetősége nem biztosítható.
17 A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar, idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű
fordítását csatolni kell.
18 AK a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását (projekttársaság). (Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdés).
19 A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak.
20 Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a TED karakterkorlátozása miatt a KD az eljárással kapcsolatban
további előírásokat, információkat tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét
okozhatja.
21 FAKSZ Ikerné dr. Sarkadi Zsuzsanna lajstromszám: 00451.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai
ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a
http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak
meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.ombudsman.europa.eu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2017




