Pályázati Felhívás
„Digitális széfek és pénztárfiókok beszerzése”
tárgyú nyílt pályázathoz
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Kapcsolattartási cím:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 310.
Címzett: Huszár Tamás Péter
Telefon: (+36-1) 30-2052663
Fax: (+36-1) 511-7526
E-mail: huszar.tamas.peter@mav-szk.hu
2. A pályázat tárgya:
Digitális széfek és kivehető pénztárfiókok beszerzése
I. részajánlat
1. Digitális széfek
Mennyiség: 110 db
Mérete:
Magasság: 900 mm
Mélység: 550 mm
Szélesség: 400 mm

2. Digitális széfek
Mennyiség: 110 db
Mérete:
Magasság: 600 mm
Mélység: 650 mm
Szélesség: 450 mm
3. Digitális bútorszéfek
Mennyiség: 8 db
Mérete (külső):
Magasság: minimum 200 mm, de max. 250 mm
Mélység: max. 350 mm (40 cm mély szekrényben csukott szekrényajtónál elhelyezhető legyen)
Szélesség: minimum 300 mm, de max. 350 mm
II. részajánlat
Pult alá szerelhető kivehető pénztárfiók
Mennyiség: 40 db
Méret:
Magasság: 110 mm
Mélység: 270 mm
Szélesség: 553 mm
A feladat részét képezi az I. részajánlat tekintetében a széfek megadott helyszínekre történő leszállítása,
beszerelése, rögzítése, üzembe helyezése, továbbá a kiszállítás helyszínén a dolgozók oktatása a széf
működéséről. II. részajánlat tekintetében csak a megadott helyre történő leszállítás képezi a feladat tárgyát.
A nyertes Ajánlattevő a termékekhez mindkét részajánlat esetében magyar nyelvű használati útmutatót

köteles Ajánlatkérő rendelkezésére bocsájtani. A további részletes elvárásokat a dokumentáció műszaki
leírása és a szerződéstervezetek tartalmazzák.
3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények
A szerződést és a részletes műszaki követelményeket a Dokumentáció tartalmazza, melyet az Ajánlattevők
személyesen vehetnek át az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címen, előzetes telefonos egyeztetést
követően, munkanapokon 09.00 órától 14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 09.00 órától 10.00 óráig.
Ajánlatkérő írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt (ebben az esetben nincs
szükség a dokumentáció személyes átvételére).
4. A szerződések meghatározása
Szállítási szerződés
5. A Szerződések időbeli hatálya, teljesítésük határideje
Időbeli hatály: A szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba és a szerződésből eredő jogok és
kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítése esetén, a szerződés szerinti jótállási időszak
lejártának napjával szűnik meg.
Teljesítési határidő: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított legkésőbb 90 nap.
6. A teljesítés helye
I. részajánlat, 1.sz. digitális széf típus (900x550x400, mag/mély/szél)
Az alábbi címek, melyekre Szállító a jelen szerződés szerinti termékeket leszállítani köteles az adott
részajánlatban:

Cím

Mennyiség

Budapest, VIII. Kerepesi út. 2-4 (Keleti PU)

50 db

Budapest, VI. Teréz krt. 55. (Nyugati PU)

60 db

I. részajánlat, 2.sz. digitális széf típus (600x650x450, mag/mély/szél)

Az alábbi címek, melyekre Szállító a jelen szerződés szerinti termékeket leszállítani köteles az adott
részajánlatban:
Cím

Mennyiség

Bicske,

6 db

Dunaújváros

6 db

Püspökladány

2 db

Debrecen-Csapókert

2 db

Fegyvernek -Örményes

2 db

Hajdúböszörmény

4 db

Vámosgyörk

5 db

Mezőkövesd

6 db

Balatonfenyves

3 db

Balatonszemes

6 db

Balatonföldvár

6 db

Balatonszentgyörgy

1 db

Mátészalka

3 db

Záhony

1 db

Vásárosnamény

1 db

Tarcal

4 db

Tokaj

1 db

Nyírtelek

2 db

Rakamaz

1 db

Kötegyán

1 db

Gyula

5 db

Gyoma

5 db

Békéscsaba Menetjegyiroda

1 db

Mezőtúr

7 db

Nagykőrös

5 db

Csurgó

5 db.

Jánoshalma

3 db

Bátaszék

5 db

Pécs Menetjegyiroda

1 db

Budapest Bevételellenőrzés

10 db

I. részajánlat, 3.sz. digitális bútorszéf esetében
Budapest, VIII. Kerepesi út 3.
II. részajánlat esetében: kivehető pénztárfiók esetében
Szolnok, Jubileum tér 3.
7. Az ajánlatok bírálati szempontja
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint
értékeli mindkét részajánlat tekintetében.
Mindkét részajánlat esetében az ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) ajánlattevőknek nettó Ft
mértékegység szerint kell meghatározniuk, a teljes feladat elvégzésének tekintetében. Az ajánlati árat úgy

kell meghatározni, hogy annak tartalmaznia kell minden járulékos költséget (beleértve a szállítási,
beszerzési, beszerelési, stb. költségeket, az I. részajánlat vonatkozásában az oktatás, a beüzemelés és a
működési teszt költségeit is, II. részajánlat vonatkozásában pénztárfiókok a bankjegy-, és az érmetárolókkal
együtt a dokumentáció 6. pontjában meghatározott teljesítési helyre történő szállításának költségeit is). A
megajánlott ellenszolgáltatás összegén felül ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat
igényt.
Mindkét részajánlat tekintetében a dokumentáció részét képező terméktáblázatot (IV. Termék és árlista)
kell feltölteni egységárakkal. A teljes mennyiség árainak összege (nettó ajánlati ár összesen HUF) adja az
ellenszolgáltatás összegét, amelyet az adott részajánlat vonatkozásában a felolvasó lapon (III. Felolvasólap)
a részajánlatnak megfelelő helyen szükséges szerepeltetni.
8. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van,
illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének
– a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem
tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
e) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős
bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
f) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a,
vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott –
jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági

felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította,
és egyúttal bírságot szabott ki.
Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki:
g) nem EU-, EGT- vagy OECD- tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
h) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon
bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek be tudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
i) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosa nem megismerhető.
j) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban meghatározott feltételek
fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező
gazdasági társaság, társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a
h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Igazolás módja:
Az a) - b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati
példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.huhonlapról letölthető változat is elfogadható.)
Az c) - d), illetve f) - g) illetve h) - k) pontok tekintetében az igazolás módja:
az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata.
9. Az alkalmasságot kizáró tényezők

A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők zárják ki:
a) I. részajánlat: ha az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésétől számított előző 3
évben (azaz, 2011. március 11-től 2014. március 11-ig terjedő időszakban) összesen legalább 120 darab
végfelhasználó részére történt széfek szállítására vonatkozó referenciával, amely állhat több referencia
munkából is.
b) II. részajánlat: ha az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésétől számított előző 3
évben (azaz, 2010. március 11-től 2014. március 11-ig terjedő időszakban) összesen legalább 20 darab
végfelhasználó részére pénztárfiók és vagy kassza szállítására vonatkozó referenciával, amely állhat több
referencia munkából is.
c)
Az igazolás módja
Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a 2011-2014-es évből fentiek szerinti (2011. március 11-től
2014. március 11-ig. terjedő időszakban) referencia listáját az alábbi tartalommal:
Ø a szerződést kötő másik fél megnevezése,
Ø a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának feltüntetése (név, telefonszám, email),
Ø a szerződés tárgya,
Ø a teljesítés ideje,
Ø nyilatkozat arról, hogy a teljesítés szerződésszerűen történt-e.
10. Az ajánlattételi határidő
2013. március 25. 10.00 óra
11. Az ajánlat benyújtásának címe
Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel, MÁV SZK Zrt. BLÜ BSZ IT és Eszközbeszerzési
Divizió1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 310
12. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei)
Magyar (HU)

13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje
Az ajánlatok felbontásának helye:
MÁV SZK Zrt. BLÜ BSZ IT és Eszközbeszerzési Divizió
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 310.
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2014. március 25. 10.00 óra
14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat
tárgyalás nélkül bírálják el
Az eljárás során Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az ajánlattevőkkel (de ajánlatkérő
fenntartja magának a jogot, hogy ettől indokolás nélkül eltérjen). Fentiek alapján ajánlattevőknek
csatolniuk kell a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva,
egyebekben változatlan szövegtartalommal.
Az Ajánlatkérő a beadott alapajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a
pályázati felhívásban illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek.
Amennyiben tárgyalások megtartására kerül sor, a tárgyalásokat követően a módosított végleges
szerződéstervezetre az Ajánlattevők módosított ajánlatot nyújtanak be.
Amennyiben egynél több módosított ajánlat érkezik a megadott határidőre, úgy ajánlatkérő elektronikus
árlejtést tart, amelynek pontos időpontjáról és helyszínéről az ajánlatok bontását követően haladéktalanul
tájékoztatja ajánlattevőket. (Ha csak egy ajánlattevő által kerül ajánlat benyújtásra, ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot, hogy fenti rendelkezést ártárgyalásra módosítsa.)
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) tart. Az ajánlattevők az
egyes részajánlatokra vonatkozó ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre
történő regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Az Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre
jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le.
Szolgáltató megnevezése, adatai:

Cégnév:

Electool Hungary Kft.

Iroda:

1139 Budapest, Váci út 91.

Cégjegyzékszám:

01-09-711910

E-mail:

aukcio@electool.com

Telefonszám (Helpdesk):

+36-20-539-99-00

Faxszám:

+36-1-239-98-96

Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 5 munkanapon, hiánypótlás
esetén legkésőbb 7 munkanapon belül.
Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben tájékoztatja
az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket.
14.2. Ártárgyalás
Egy érvényes ajánlat esetében Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén Ajánlattevőnek az
ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot benyújtaniuk az ártárgyalás alkalmával. Amennyiben
ártárgyalásra nem kerül sor, úgy az ajánlat benyújtásával az ellenszolgáltatás tekintetében is beáll az
ajánlati kötöttség.
Az ártárgyalás szabályai a következők:
Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása.
Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor részajánlatonként
Az ártárgyalás az ajánlattevő jelenlétében történik. Az ajánlattevő a tárgyalási forduló lezárásaként
árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt felolvasólapon).
Az ártárgyalás első fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) értéket kell
megajánlani, mint amely árajánlat az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt. Az ártárgyalás

második fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) értéket kell megajánlani,
mint amely árajánlat az első fordulóban benyújtott ajánlatban szerepelt.
Ajánlatkérő minden a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését követő két
munkanapon belül az ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a jegyzőkönyvből egy
példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt részére megküldi.
A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet részt az ajánlattevő részéről.
Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat benyújtásra az ártárgyalás során, úgy
az az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyaláson való részvétel nem jelenti
automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét.
15. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax útján, ill. e-mail-en) tájékoztatja az Ajánlattevőket
várhatóan 2014. április 24-ig
16. A szerződéskötés tervezett időpontja
Tervezetten: 2014. május 5.
17. Egyéb információk
- Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet térítésmentesen bocsát az Ajánlattevők
rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció Ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2014. március 25. 10.00 óra. Az ajánlati dokumentáció
– előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, a MÁV SZK
Zrt.BLÜ BSZ IT és Eszközbeszerzési Divízió címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III..
emelet 310 szoba), munkanapokon 9.00-14.00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00
óráig). Ajánlatkérő írásban beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt (ebben az
esetben nincs szükség a dokumentáció személyes átvételére).
- Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
- Ajánlatkérő az eljárásban – a felolvasólap kivételével – teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
- Jelen eljárásban alternatív ajánlat tételre nincs mód.

- Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, továbbá az általuk
meghívott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontásra az Ajánlattevőknek külön meghívót nem küld.
Az ajánlatok bontására a beadás sorrendjében kerül sor.
- Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, valamennyi oldalt (az üres
oldalakat is) folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult vagy az általa az ajánlat aláírására
meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven, 3 db papír példányban
(1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani.
- Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek, továbbá az Ajánlattevő
nevének, székhelyének.
- Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó.
- A csomagoláson az „Digitális széfek és pénztárfiókok beszerzése” megjelölést is fel kell feltüntetni.
- Az ajánlatok nyomtatott példányait összetűzve (spirálozva vagy egyéb módon) kell benyújtani.
- Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben közölni kell az
alábbi adatokat: az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, illetve az értékelésre
kerülő tartalmi elemek szerinti ajánlatot. A felolvasólap mintáját jelen dokumentáció tartalmazza.
- Ajánlattevőnek fentieken túl az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát kell az ajánlathoz csatolni:
§ az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat
§ a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- A Dokumentáció részét képező a megpályázni kívánt részajánlat(ok)ra vonatkozó szerződéstervezete(ke)t
kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan szövegtartalommal kell csatolni az ajánlathoz.
- Ajánlattevőnek ajánlatához mellékelnie kell a kitöltött és cégszerűen aláírt Termék és árlistát a
megpályázni kívánt részajánlat(ok) vonatkozásában.
- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt végig garantálja.
- Ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számítva 60 napig kötve van ajánlatához.

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt
terheli.
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül az eljárás bármely szakaszában
eredménytelennek nyilvánítsa, a beszerzési igényétől és a szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt
bármikor, indoklás nélkül elálljon.Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját költségükre és
kockázatukra vehetnek részt. Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás
visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból történő eredménytelenné
nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az
Ajánlattevő(k) számára kár-, vagy költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet.
- Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer működik, a regisztrációval
együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet. Ajánlattevő felelőssége, hogy az
ajánlatkérő által a pályázat során kért dokumentumok a megadott határidőre ajánlatkérő székházán belül
meghatározott irodába késedelem nélkül megérkezzen. Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal
megküldött dokumentumok késve történő kézbesítéséért sem vállal felelősséget. A késve érkező
dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után.
- Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel ajánlatkérő felé (emailben az 1. pont szerint) 2014. március 20-án 10.00 óráig. A kérdésekre ajánlatkérő 2014. március 21-én
15.00 óráig megküldi válaszait. További kérdések feltételére a tárgyalásokon van lehetőség.
- Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a pályázati eljárás nyelve magyar, így nem magyar
nyelven kiállított dokumentumok cégszerűen aláírt, felelős magyar nyelvű fordításban csatolandók.
18. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja
2014. március 11.

