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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226256-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Villamos energia
2014/S 127-226256
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Magyar Nemzeti Bank
AK04799
Szabadság tér 8–9.
Címzett: dr. Fömötör Barna
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 14282740
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Magyar Nemzeti Bank Expedíció
Szabadság tér 8–9., Kiss Ernő utcai bejárat
Kapcsolattartási pont(ok): Központi Expedíció
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 142826002736
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14282900
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: jegybanki tevékenység

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
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Villamosenergia beszerzés (KBE/076/2014)
II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Magyarország 1054 Budapest Szabadság tér 8–9.,
Magyarország 1239 Budapest Európa u. 1. (Magyar Nemzeti Bank Logisztikai központ).
NUTS-kód HU101

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Magyar Nemzeti Bank részére villamos energia szállítása teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend
adásnélküli villamos energia szállítási szerződés keretében 2015.01.01. - 2015.12.31 közötti időszakra
vonatkozóan.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09310000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Villamos energia szállítása a Magyar Nemzeti Bank részére 2015.01.01. és 2015.12.31. közötti időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia szállítási szerződés
keretében, összesen 7 000 000 kWh mennyiségben. Ajánlatkérő a megadott összmennyiségtől -20 %-kal
eltérhet.

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.1.2015. Befejezés 31.12.2015

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az ajánlatkérő kötbér vállalását írja elő az ajánlattevő részére hibás, késedelmes teljesítés, meghiúsulás
esetére.
A késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke: 500 000 HUF/nap, azzal, hogy a kötbér
maximuma a nettó energia díj 20 %-a.
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A szerződés - Kereskedőnek felróható - meghiúsulása esetén a Kereskedő köteles a meghiúsult szolgáltatás
nettó díjának a 20 %-át meghiúsulási kötbérként a Felhasználónak megfizetni a meghiúsulás napjától számított
15 napon belül.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az ajánlati dokumentáció
részét képező szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően jogosult a számla benyújtására. A számlabenyújtás
előfeltétele, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a szerződésben
leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. Ajánlatkérő
az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított
30 napon belül átutalással teljesíti figyelemmel a Kbt. 130.§ (1) és (6) bekezdéseiben, a 2014. március 15.
napjától hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130.§ (1) bekezdésében,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint, a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme
a forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az elszámolási időszak fogyasztásai számlázásának havonta egy
számlában kell történni. A kereskedőnek integrált számlát kell kiállítania, amely tartalmazza az energiadíjat, a
rendszerhasználati díjat, az egyéb adókat, díjakat, járulékokat, költségeket.
A számla mellékletében az ajánlati dokumentációban ismertetett tartalmú részletes kimutatást kell készíteni a
csatlakozási pontokra vonatkozó felhasználásról és a költségekről. A mellékletet e-mail-ben, minden hónapban,
a számlával egyidejűleg fogyasztói helyekre bontva, és elektronikusan, MS Excel programban feldolgozható
formában is meg kell küldeni, a szerződésben megjelölt szakmai kapcsolattartónak.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg, de lehetővé teszi gazdálkodó szervezet
létrehozását. A közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban)
elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott
károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.
Az ajánlathoz eredeti, közjegyző által hitelesített másolati példányban vagy egyszerű másolati példányban
csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot tevő által
cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó,
kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő
meghatalmazását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok fennállnak.
Kizáró okok igazolási módja:
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Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 1-11. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró
okok hatálya alá;
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevők a Kbt. 55. § (1)
bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 14. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint az alábbi
dokumentumokkal igazolják gazdasági és pénzügyi alkalmasságukat:
1. a) és b) saját, vagy jogelődje legutolsó lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályok szerint elkészített
beszámolójának és adott esetben - annak részét képező könyvvizsgálói jelentésének benyújtása a kiegészítő
melléklet nélkül (amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának közzétételét);
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi; a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ilyen esetben az
ajánlatban nem szükséges.
2. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (villamos energia-szállítás)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozat (attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak).
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet felelni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő ha:
1. a) a legutolsó lezárt üzleti év vonatkozásában a könyvvizsgáló a felülvizsgálat során korlátozó vagy elutasító
záradékot adott (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a könyvvizsgáló alkalmazását) vagy a benyújtott
beszámoló alapján úgy nyilatkozik, hogy a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója a letelepedése szerinti ország számviteli előírásainak és az általános számviteli elveknek nem tett
eleget (ha a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a könyvvizsgáló alkalmazását);
1. b) a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló beszámolója szerint a legutolsó lezárt üzleti év végén a rövidtávú
fizetőképességi mutatója nem éri el az 30 % minimumértéket (a rövid távú fizetőképességi mutató a
forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa);
c) az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (villamos energia-szállítás)
származó árbevételről szóló nyilatkozata szerint a felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben mindösszesen
nem ért el legalább nettó 150 000 000 (százötvenmillió) forint, a közbeszerzés tárgyából (villamos energiaszállítás) származó árbevételt.
Az a), b), c) pontban előírt feltételek bármelyikének fennállta az ajánlattevő alkalmatlanná nyilvánítását
eredményezi, azzal, hogy az alkalmasság minimumkövetelményei teljesítésének megítélése során ajánlatkérő
figyelembe veszi a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltakat is.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági
szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke nettó 150 millió Ft, amelyet adott esetben cégszerűen aláírt
nyilatkozattal kell igazolni, amely nyilatkozatot az ajánlat részeként kell benyújtani.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. Korm.r. 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (villamos energia-szállítás)
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szerinti referenciák bemutatása a dokumentációban található nyilatkozatminta kitöltésével, cégszerű aláírásával
és becsatolásával.
A referenciák igazolása körében a 310/2011. Korm.r. 16. § (1) bekezdés előírásait is figyelembe kell venni.
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet felelni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmas az ajánlattevő, aki az ajánlatban be tud mutatni a vizsgált időtartam alatt összesen
legalább 2 (kettő) darab, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, a közbeszerzés
tárgya (villamos energia-szállítás) szerinti referenciaszállítást, amelyben a legalább 2 (kettő) darab, egyenként
legalább 12 hónapig hatályos szerződés keretén belül szerződésenként legalább 7 000 000 kWh mennyiségű
villamos energia leszállításra került összesen legalább 150 millió Ft értékben (Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja
és 310/2011. Korm.r. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint). A 310/2011. Korm.r. 16. § (2) bekezdés szerint az
igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell többek között az ellenszolgáltatás összegét is.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtés folyamatát a 257/2007. (X. 4.)
Kormányrendelet szabályozza.

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
KBE/076/2014

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 27.8.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.8.2014 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

05/07/2014
S127
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5/7

HL/S S127
05/07/2014
226256-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

6/7

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27.8.2014 - 10:00
Hely:
Ajánlatkérő az A melléklet III. pontjában megjelölt helyszínen kezdi meg az ajánlatok bontását és a következő
helyszínen folytatja: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9., II. em. 201. sz. helyisége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattevők az érkezéshez vegyék figyelembe,
hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával
lehetséges és 5-10 percet vehet igénybe.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
1. Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a
dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény
megjelenésének napjától. A dokumentáció közvetlenül letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról:
(http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=kozbeszerzesi_nyilatkozat.).
Letöltési segédlet: A www.mnb.hu oldal jobb felső sarkában kattintson a regisztrációs gombra, majd töltse ki a
megfelelő mezőket.
Figyelem! Minden mező kitöltése kötelező, üresen hagyott mezőket nem fogad el a rendszer. A befogadott
regiszt-rációs kérelemről e-mail útján a regisztrációt követően pár percen belül fog visszaigazolást kapni. A
levélben sze-replő hivatkozásra kattintva meg kell erősítenie regisztrációs kérelmét. Fontos, hogy helyesen adja
meg e-mail címét, különben a visszaigazoló levelet nem kapja kézhez.
A regisztráció megerősítését követően a regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával lépjen
be a honlapra és töltse le a kívánt dokumentumot.
A dokumentáció a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerint kérésre megküldésre kerül.
A dokumentáció letöltésének, illetve megküldésének feltétele, hogy annak letöltésekor, megkérésekor a
dokumentációt kérő írásban közölje a következő információkat: cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám, pontos
e-mail cím, kapcsolattartó neve, közvetlen telefon elérhetősége, továbbá (amennyiben ilyennel rendelkeznek)
EU-s adószám.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumentációt
az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők egyikének) vagy az alvállalkozónak kell letöltenie/átvennie.
2. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: 2014.09.26.
3. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját
követő 11. napon. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosít
hiánypótlási lehetőséget.
5. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatot az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot,
levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely, az
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő
egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
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6. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
7. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva
az ajánlat részeként benyújtani.
8. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, 10 % feletti alvállalkozót, úgy arról is
szükséges nyilatkoznia.
9. Az ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.
10. Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények, valamint egyéb információk a dokumentációban találhatók.
11. A III.2.2) és a III.2.3) pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 4. § 2. a) pontja alapján nem kell alvállalkozónak minősíteni
azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi.
15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 137. §-a szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
30.6.2014
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