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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95210-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Ásványvíz
2016/S 057-095210

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Kajzinger Zsoltné, kategóriamenedzser
Telefon:  +36 15114128
E-mail: kajzinger.zsoltne@mav.hu 
Fax:  +36 15114253
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: www.mavcsoport.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
Egyéb típus: állami tulajdonú Zrt.

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vasúti szolgáltatások

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

II.1.1) Elnevezés:
Nyári védőitalok.

II.1.2) Fő CPV-kód
15981000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

mailto:kajzinger.zsoltne@mav.hu
http://www.mavcsoport.hu
http://www.mav.hu
www.mavcsoport.hu
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II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyári védőitalok – természetes ásványvíz – adásvétele értékalapú keretszerződés keretében.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 486 600 000.00 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)
15981100
15981200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország területén, az ajánlatkérők székhelye, telephelyei és fióktelepei a dokumentációban megadottak
szerint.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban kiszerelve.
2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve.
3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban kiszerelve.
4. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve.
5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve.
6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve.
Nettó 486 600 000 HUF keretösszegben, 243 300 000 HUF lehívási kötelezettséggel.
Ebből:
— MÁV Zrt. nettó 111 400 000 HUF lehívási kötelezettséggel,
— MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. nettó: 91 700 000 HUF lehívási kötelezettséggel,
— MÁV Szolgáltató Központ Zrt. nettó 20 100 000 HUF lehívási kötelezettséggel,
— MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. nettó 20 100 000 HUF lehívási kötelezettséggel.
Az ajánlati dokumentáció részletesen tartalmazza a szállítandó termékekre vonatkozó részletes elvárásokat.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Természetes ásványvíz nátrium tartalma (mg/liter) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A természetes ásványvíz kezelésének száma (db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 486 600 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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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
11.) Szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba, és a hatálybalépésétől számított 24. hónap
végéig leadott Eseti és Raktári megrendelésekkel kapcsolatos kötelezettségek Felek általi teljesítéséig, vagy –
amennyiben az hamarabb bekövetkezik – a Keretösszeg kimerüléséig hatályos.

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 alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll,
— az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok
fenn áll,
— az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjaiban meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be,
— a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt,
amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll,
— a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjai kivételével a kizáró okokra a Kbt. 64. § (1) bekezdése is irányadó.
Igazolási mód:
— az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. § szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni –
figyelemmel a Korm. rendelet 1. § (1)–(2) bekezdésében valamint a 15. §-ban foglaltakra – arról, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá,
— az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamint azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő tekintetében ajánlattevő
köteles nyilatkozni az ajánlattételben arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 62. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
sem tartozik a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő [Kbt. 67. § (4) bekezdése],
— a kizáró okok tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat
szükséges csatolni.
SZ1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja alapján legyen bejegyezve
a cégnyilvántartásba, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a
2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben
foglalt bármely egyéb követelményt.
A Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti követelmény tekintetében az alkalmasság igazolására a
Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése az irányadó.
SZ1) Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha:
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— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a magyarországi
cégnyilvántartásba,
— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI.
melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb
követelményt.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1) Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző három (3) lezárt pénzügyi évre vonatkozóan
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény-kimutatását egyszerű
másolatban (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredmény kimutatás csatolása az
ajánlatban nem szükséges.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az ajánlatkérő
által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, a közbeszerzés tárgyából (természetes ásványvíz
szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozat csatolása
szükséges a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három (3) lezárt pénzügyi évre
vonatkozó beszámolója alapján megállapítható, hogy az üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye mindkét
évben negatív.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy abban az esetben minősül
alkalmatlannak, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (természetes ásványvíz szállítása) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele működésének ideje alatt nem éri a nettó 75 000 000 HUF értéket.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőnek csatolnia kell
a ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (természetes
ásványvíz szállítása) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdése szerint igazolva.
A referencia igazolás, illetve nyilatkozat minimális tartalma: szerződést kötő másik fél megnevezése
(kapcsolattartó neve, elérhetősége), az ellenszolgáltatás nettó összege, a szerződés teljesítésének ideje, (év,
hónap, nap), helye, a szállítás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal és az, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott
ásványíz/ek ásványi anyag tartalmára vonatkozó, az ajánlattételi határidőt megelőző fél évnél nem régebbi
keltezésű, független, akkreditált laboratórium által, a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi
anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló
hatályos 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben meghatározott követelményekkel
összhangban kiállított vizsgálati jegyzőkönyvet.
M3) Ajánlattevő csatoljon a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján a felhívás II.2.1)
pontjában, valamint a dokumentációban meghatározott kiszerelés szerinti az ajánlattevő által megajánlott
természetes ásványvízből 1-1 gyűjtő csomagolásos mintapéldányt.
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Ajánlatkérő az eljárás során benyújtott mintapéldányokat Ajánlattevők részére nem szolgáltatja vissza. Azok az
eljárás dokumentumai képezik, így a jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerülnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző 3 év során teljesített, összesen legalább nettó 200 000 000 HUF
értékű ásványvíz szállítására vonatkozó referenciával (referenciákkal).
M2) A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a ajánlattevő, a megajánlott ásványvíz/ek összesen ásványi
anyag tartalma nem haladja meg a 650 mg/litert.
M3) Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha a megajánlott ásványvízből 1-1 gyűjtő
csomagolásban benyújtott mintapéldányai nem felelnek meg az alábbi csomagolásnak: elvárt gyűjtő
csomagolás mérete:
1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban: 12-től 20 db-
ig terjedő zsugorfóliás kiszerelés;
2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban: 6-tól 8 db-ig
terjedő zsugorfóliás kiszerelés;
3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban: 6-tól 8 db-ig
terjedő zsugorfóliás kiszerelés;
4. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban: 12-től 20 db-ig
terjedő zsugorfóliás kiszerelés;
5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban 6-tól 8 db-ig terjedő
zsugorfóliás kiszerelés; kiszerelve;
6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban: 6-tól 8 db-ig
terjedő zsugorfóliás kiszerelés.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
Ajánlatkérő a teljesítést a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja. Az ajánlatkérő az
ellenszolgáltatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint,
a nyertes ajánlattevő igazolt számlájának kézhez vételétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései
szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ban foglaltak teljesítése.
Az ajánlattétel és kifizetés pénzneme: Forint (HUF).
A fizetési és egyéb feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció, illetőleg az annak részét
képező szerződéstervezet tartalmazza. A részszámlázás lehetőségét ajánlatkérő nem biztosítja.

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
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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: 25/04/2016
Helyi idő: 11:00

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 ajánlati kötöttség végső dátuma: 24/06/2016

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/04/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60., 217-es tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint meghatározott személyek ill. szervezetek lehetnek jelen.
A bontási eljárásra alkalmazandó a Kbt. 68. § további bekezdései is.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1.) A dokumentáció ingyenesen letölthető a http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/
folyamatban linkről. A dokumentáció letöltéséről az érdeklődő gazdasági szereplőnek a dokumentációban
található nyilatkozattal kell Ajánlattevőt tájékoztatnia. A nyilatkozatot a kajzinger.zsoltne@mav.hu  e-mail címre
kell megküldeni, cégszerűen aláírva .pdf formátumban. Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelemben
térítésmentesen biztosítja.
2.) Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap a Kbt. 81. § (11) bekezdés alapján (folyamatba épített ellenőrzés
mellett lefolytatott eljárás) 4) Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71. § szerinti
feltételekkel és körben biztosítja, és nem alkalmazza a 71. § (6) bekezdésében lehetővé tett korlátozást.
3.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja a t. ajánlattevőket,
hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította
meg az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
mailto:kajzinger.zsoltne@mav.hu
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azok igazolását az ajánlati felhívás III. 1.2) pont P1) alpontjában, valamint III.1.3) pont M1.; M2.; M3. és a III.1.1)
SZ1) alpontjában.
4.) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban szükséges benyújtania.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, cégszerűen
aláírt nyilatkozatát, nemleges tartalommal is.
6.) Ajánlattevő az általa külföldi pénznemben megadott adatokat, illetve azok értékét számolja át magyar forintra
a jelen ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjában történő közzétételének napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank
által honlapján közzétett hivatalos középárfolyamon.
7.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásában
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet
is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
8.) Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdése a) pontja alapján fenntartja a jogot, hogy a dokumentációban
tájékoztató jelleggel meghatározott teljesítési helyeket – megrendelő igényei alapján – változtassa (bővíthesse
vagy szűkíthesse). A helyszín változásáról – és bővülés esetén annak főbb paramétereiről – a szerződésben
meghatározott módon értesíti Szállítót.
9.) A bírálati szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a II.2.5) pontban leírt részszempontok
alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 1–10 pont. Az ajánlatkérő az érvényesnek minősített ajánlatokat dokumentációban részletesen
megadott részszempontok alapján értékeli.
10.) Jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
11.) Ajánlatkérő nem kívánja az eljárást részekre bontani, tekintettel arra, hogy az eljárást a MÁV Zrt. valamint
leányvállalatai dolgozóinak egységes humán-ellátására figyelemmel, azaz azonos minőségű, márkájú
ásványvíz ellátása érdekében határozta meg jelen formában. A részekre bontás esetén sem területileg, sem
pedig Ajánlatkérőnként nem látjuk biztosítva az egységes humán-ellátást.
12.) Az ajánlatokat 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban és 1 (egy), az eredeti papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani (.pdf). Ajánlatevőnek ajánlatában
nyilatkoznia kell a papír alapú és az elektronikus példányok egyezőségéről. A papír alapú és az elektronikus
példányok eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
13.)Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció a beszerzés
tárgyával, az ajánlatok értékelésével kapcsolatban további előírásokat, információkat tartalmaz. Ezek figyelmen
kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828505
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828511
Internetcím:http://www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

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 18828505
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828511
Internetcím:http://www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
18/03/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.kozbeszerzes.hu
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