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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
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38630000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 1. Nagy térbeli felbontású képrögzítő eszközII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, 9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 112.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

38630000-0

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Központi szintű

Oktatás

Árubeszerzés

Eszközök beszerzése GINOP-2.3.2-15-2016-00003

Digitális sCMOS kamera rendszer és kiegészítők beszerzése GINOP-2.3.2-15-2016-00003 pályázat keretében, vagy a 321/2015. (X. 30.)
Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki adatlapokon felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, 
összesen 2 részajánlati körben. 1. rész: 1 db nagy térbeli felbontású képrögzítő eszköz és 1 db szűrőváltó tárcsa 2. rész: 1 db nagy 
időbeli felbontású, gyors képalkotású képrögzítő eszköz Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, 
vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. A termékek részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumok 
részét képező műszaki leírásból megismerhető.
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db. minimum 4096 x 4096 pixeles, minimum 9 um pixelméretű, termoelektromosan hűthető CCD-kamera, amely beépített 
elektromechanikus fényzárral rendelkezik, valamint 1 db. a CCD-kamerához funkcionálisan illeszkedő, számítógéppel vezérelhető, 
minimum 7 pozíciós szűrőváltó tárcsa beszerzése. További meghatározás annak terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem 
ismertethető, azonban a termék részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapon 
megismerhető. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal 
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos
költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti 
beüzemelési költségeket is, amely magában foglalja az eszköz leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon
történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély 
bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyvek felvételét továbbá betanítást (maximum 4 fő részére, maximum 1 munkanap).

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU222 Vas

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, 9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 112.

Igen

Nem

Nem

Igen
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Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati ár

Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1 db sCMOS szenzorral épített, nagy érzékenységű, nagysebességű képalkotó kamera beszerzése, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (
3) bekezdése alapján a műszaki adatlapon felsorolt eszközzel műszakilag mindenben egyenértékű termék beszerzése. További 
meghatározás annak terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban a termék részletes műszaki leírása a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapon megismerhető. Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, 
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, 
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az 
ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti beüzemelési költségeket is, amely magában foglalja az eszköz 
leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, 
berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyvek felvételét 
továbbá betanítást (maximum 4 fő részére, maximum 1 munkanap).

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU222 Vas

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

38630000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2. Nagy időbeli felbontású képrögzítő eszközII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

GINOP-2.3.2-15-2016-00003

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, 9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 112.

Igen

Nem

Nem

Igen
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M/1: Valamennyi részben azonosan: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a 
cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Az M/1 pontban előírt 
alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) 
bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás megküldésétől 
visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 
114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell igazolnia. 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) és a bekezdése alapján ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az 
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezeteknek ugyanúgy meg kell felelniük a kizáró okoknak, mint az 
Ajánlattevőknek; a rájuk vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése tartalmazzák. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozókra vonatkozó igazolási módot a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdései tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2
) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b
) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok bármelyike az eljárás során következik be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nem

Nem

Nem

Igen

GINOP-2.3.2-15-2016-00003
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Valamennyi részben azonosan: A számla kiegyenlítése a Kbt.135.§ (1),(6) bek. és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, 
HUF-ban történik. AT 1db végszámla benyújtására jogosult, előleg kifizetése, részszámlázás nem biztosított. A kifizetésre vonatkozó 
jszok: 2017.éviCL.tv., 2015.éviCXLIII.tv., 2007.éviCXXVII.tv., 2013.éviV.tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. A 
fin. formája: utófinanszírozás, a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 azonosító számú projektből kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása
:100%.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi részben azonosan: Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett áru, ÁFA nélkül számított szerződéses ellenértékének 0,5%-
a/ késedelmes naptári nap. A késedelmi kötbér felső határa az ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 15%-a. Meghiúsulási 
kötbér: Az ÁFA nélkül számított szerződéses ellenérték 30%-a. Jótállás: 36 hónap

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a 
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) teljesítésre vonatkozó, előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített, alábbi referenciákkal: 1. részben: legalább 1 db képrögzítő eszköz vagy 1 db képrögzítő eszközhöz kapcsolódó 
kiegészítő termék szállítását mutatja be. 2. részben: legalább nettó 4.000.000,- Ft értékű képrögzítő eszköz önálló szállítását vagy a 
képrögzítő eszköz kiegészítő elemekkel történő szállítását mutatja be (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) A 
referencianyilatkozatból, illetve – igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges feltételeknek maradéktalanul 
megállapíthatónak kell lennie.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

legjelentősebb szállításait, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve − a teljesítés idejét (a 
kezdés és a befejezés időpontja év/hó/nap), − a referencia tárgyát és mennyiségét vagy értékét (a minimum követelménnyel 
összhangban) − a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét), − a teljesítés előírásoknak és 
a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a 
közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és 
mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a 
szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben került sor. Amennyiben a megjelölt 
szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, 
úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő 
ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az EKR karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre! 1. A
közös ajánlattételre a Kbt. 113. § (2) bekezdésben foglaltak irányadóak. 2. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények 
szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 3. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 4. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően: − Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.) − NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében − NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint − NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) 
bekezdés alapján − NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében − Aláírási címpéldány, aláírás minta − Meghatalmazás – adott 
esetben − Közös ajánlattételről szóló megállapodás – adott esetben − Nyilatkozat a kizáró okok és az alkalmassági előírásokkal 
összefüggésben − Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bek.) − Nyilatkozat a 
Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is) − Nyilatkozat a műszaki egyenértékűségről − 
Nyilatkozat a forgalomba hozatali engedélyről − Részletes műszaki adatlapok (cégszerű aláírással ellátva és szerkeszthető world
formátumban egyaránt) − Részletes ártáblázat − A megajánlott termékek termékismertetője, és/vagy gyártói adatlapja, amely 
alapján a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolható. Amennyiben a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására 
alkalmas angol és/vagy magyar nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, 
díjmentesen, online bárki számára hozzáférhetőek, úgy e tekintetben elegendő az online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása 
az ajánlatban. Ajánlattevőnek a termékismertetők, és/vagy gyártói adatlapok online elérhetőségéről az ajánlatában nyilatkoznia 
kell. Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell adnia a megajánlott eszköz típusmegjelölését és származási helyét. 5. Ajánlatkérő a 
Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja. 6. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatok 
értékelési szempontja legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját 
nem alkalmazza. 8. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (
személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 9. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint 
az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 10. Az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. 11. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, 
hogy az eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján - feltételes közbeszerzésként indul, mivel ajánlatkérő támogatásra irányuló 
igényt nyújtott be és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő
elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 12. Felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla, Lajstromszáma: 00784, Levelezési cím: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 
Budapest, Alkotás u. 53., MOM Park, C épület, E-mail: rati.angela@electool.com 13. Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) 
pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

2019.04.18 10:00

HU
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Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:




