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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254106-2021:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Nyomtatott könyv
2021/S 098-254106
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: 15308744241
Postai cím: Egyetem tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehérvári Andrea
E-mail: fehervari.andrea@kancellaria.elte.hu
Telefon: +36 302740733
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.elte.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.elte.hu
I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000523682021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000523682021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv

I.5)

Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Magyarországi kiadású, tudományos és szakmai könyv
Hivatkozási szám: EKR000523682021

II.1.2)

Fő CPV-kód
22110000 Nyomtatott könyv
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II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Magyarországi kiadású, tudományos és szakmai könyvek és kiadványok beszerzése.
1. rész: Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországi kiadású, magyarországi kiadóktól
közvetlenül beszerezhető, különböző oktatási és tudományos tevékenységhez kapcsolódó, tudományos és
szakmai könyvek beszerzése és a Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása. Mennyiség: 60 000
000,-Ft+20 % keretösszeg.
2. rész: Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországi kiadású, kiadóktól vagy a kiadó
terjesztőjétől közvetlenül már nem beszerezhető, jellemzően antikváriumokon keresztül hozzáférhető
kiadványok beszerzése és a Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása. Mennyiség: 20 000 000,-Ft +
20 % keretösszeg.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 96 000 000.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Magyarországi kiadóktól beszerezhető könyvek
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
22110000 Nyomtatott könyv
22120000 Kiadvány

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországi kiadású, magyarországi kiadóktól közvetlenül
beszerezhető, különböző oktatási és tudományos tevékenységhez kapcsolódó, tudományos és szakmai
könyvek beszerzése és a Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása. A részletes leírás a
közbeszerzési dokumentumokban található.
Mennyiség: 60 000 000,-Ft+20 % opció keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget csak az alap keretösszegre vállal (60 000 000,-Ft), az opcióskeretre nem.
A tervezett darabszám nagyságrendje: 18 000 db.
Ajánlatkérő a mennyiségeket tervezett mennyiségként ismerteti, de a megjelölt darabszámok lehívására nem
vállal kötelezettséget, csak a nagyságrendről nyújt tájékoztatást. A keretszerződés időtartama alatt a megjelölt
mennyiségektől eltérhet, megrendeléseket a keretösszeg kimerüléséig kezdeményezhet.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az ajánlattevő évente hány alkalommal bocsát az ajánlatkérő rendelkezésére a
magyarországi kiadók frissen megjelent kiadványaiból tájékoztató jegyzéket? (alkalom) (min. elvárt 10 alkalom.
Megajánlható 10 -30 alkalom) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 120
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II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 72 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő, amennyiben arra a 48 hónapon belül fedezettel rendelkezik, +20 %-os mértékben megemelheti a
keretösszeget.

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

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Jellemzően antikvár könyvek beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
22110000 Nyomtatott könyv
22120000 Kiadvány

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, a közbeszerzési
Dokumentumokban foglaltak szerint.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországi kiadású, kiadóktól vagy a kiadó terjesztőjétől
közvetlenül már nem beszerezhető, jellemzően antikváriumokon keresztül hozzáférhető kiadványok beszerzése
és a Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása Kiadvány fogalma: nyomtatással vagy elektronikus
úton előállított, publikált dokumentumok köre (nem beleértve az időszaki kiadványokat). A részletes leírás a
közbeszerzési dokumentumokban található.
Mennyiség: 20 000 000,-Ft + 20 % keretösszeg.
Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget csak az alap keretösszegre vállal (20 000 000,-Ft), az opcióskeretre nem.
A tervezett darabszám nagyságrendje: 5 500 db
Ajánlatkérő a mennyiségeket tervezett mennyiségként ismerteti, de a megjelölt darabszámok lehívására nem
vállal kötelezettséget, csak a nagyságrendről nyújt tájékoztatást. A keretszerződés időtartama alatt a megjelölt
mennyiségektől eltérhet, megrendeléseket a keretösszeg kimerüléséig kezdeményezhet.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A beszerzés tárgyát képező kiadványokról az ajánlatkérő által kért állapotleírás
során, az ajánlatkérő által megadott 10 szempont közül az ajánlattevő hány szempont alapján vállalja a leírás
elkészítését. (megajánlható 0-10 között) / Súlyszám: 5
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Ár - Súlyszám: 115
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 24 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő, amennyiben arra a 48 hónapon belül fedezettel rendelkezik, +20 %-os mértékben megemelheti a
keretösszeget.

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

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 az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok fennállnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen
igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
(személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizáró okok hiányának igazolására.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság
igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok
további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §,
10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben
a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére,
valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a 307/2015. (X.
27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás
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során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes
információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági
feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap - Kezdő időpont: a jelen ajánlati
felhívás feladási időpontja év/hó/nap. Befejező időpont: A kezdő időponttól visszafelé számított 36. hónap hó/
napja. - során teljesített legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy igazolását a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban, illetve nyilatkozatban megjelölve:
A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap),
A szerződést kötő másik fél,
A szállítás tárgya, mennyisége,
Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető
legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó
részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett együttesen is
megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
— az 1. részben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legalább 800 db külföldi és/vagy belföldi kiadású könyv
szállítását bemutató referenciával,
— a 2. részben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legalább 300 db külföldi és/vagy belföldi kiadású kiadvány
szállítását bemutató referenciával.
A referenciaelőírás több szerződés bemutatásával is igazolható. Több ajánlati részre benyújtott ajánlat esetén
ugyanaz a referencia bemutatható több ajánlati részeben is.
III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében: A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik, hivatkozva a Kbt. 50. §-nak előírásaira. A részletes fizetési
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett beszerzés tárgya (adott kiadvány) ellenértékének 1 %-a/naptári nap,
max. 20 %-a, amely elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni ill. a szerződést felmondani;
Meghiúsulási kötbér: eseti megrendelés tekintetében a Konkrét Díj 30 %-a, illetve a késedelemmel érintett
Beszerzés tárgya ellenértékének 30 %-a, míg a Keretszerződés vonatkozásában a keretösszeg 30 %-a.

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.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
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IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/06/2021
Helyi idő: 09:00

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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/06/2021
Helyi idő: 11:00
Hely:
EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a.

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

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
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1. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolásimódját a minősített
Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítésiszempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
2. Ajánlatkérő az értékelés során a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján legjobb ár-érték arányt megjelenítő
értékelés módszerét alkalmazza.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
– Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
– Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
– Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
– Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
– Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat)
– Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.
– Nyilatkozat üzleti titokról
– Nyilatkozat fordításról
– Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
– Aláírási címpéldány, aláírás minta
– Közös ajánlattételről szóló megállapodás
– Meghatalmazás
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel),
ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
7. Ajánlatkérő az aj. kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot ért.
8. Az ÁR szempont részletezése:
1. rész:
2. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke A csoportba tartozó könyvek
esetében,% (súlyszám 70)
3. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke B csoportba tartozó könyvek
esetében, % (súlyszám 10)
4. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke C csoportba tartozó könyvek
esetében, %(súlyszám 5)
5. Nettó logisztikai költségek:
5.1 Nettó logisztikai költségek Budapesten belüli kiszállítás esetén
5.1.1. Nettó 10 000 Ft és az alatti összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás)(súlyszám 5)
5.1.2. Nettó 10 001 Ft és 50 000 Ft. összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás)(súlyszám 5)
5.1.3. Nettó 50 001 Ft feletti összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás)(súlyszám 5)
5.2. Nettó logisztikai költségek Budapesten kívüli kiszállítás esetén
5.2.1. Nettó 10 000 Ft és az alatti összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás)(súlyszám 5)
5.2.2.Nettó 10 001 Ft és 50 000 Ft. összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás)(súlyszám 5)
5.2.3. Nettó 50 001 Ft feletti összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás)(súlyszám 5)
6. Elektronikusan létrehozott kiadványok (jellemzően e-könyvek) esetében hány % kedvezményt ad a hivatalos
nettó listaárából? (%) (súlyszám: 5)
2. rész:
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2. Antikvár könyveknek az értékesítő antikvárium által megjelölt eladási árát hány %-kal növeli meg? (%)
(súlyszám 80)
3. Nettó logisztikai költségek
3.1. Nettó logisztikai költségek Budapesten belüli kiszállítás esetén
3.1.1. Nettó 10 000 Ft és az alatti összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás) (súlyszám 5)
3.1.2. Nettó 10 001 Ft és 50 000 Ft. összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás) (súlyszám 5)
3.1.3. Nettó 50 001 Ft feletti összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás)(súlyszám 5)
3.2..Nettó logisztikai költségek Budapesten kívüli kiszállítás esetén
3.2.1. Nettó 10 000 Ft és az alatti összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás) (súlyszám 5)
3.2.2. Nettó 10 001 Ft és 50 000 Ft. összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás) (súlyszám 5)
3.2.3. Nettó 50 001 Ft feletti összmegrendelés esetén (Ft/kiszállítás)(súlyszám 5)
9. Ponthatárok: 1-10.
Pontok kiosztásának módszere:
1. rész: 1. (minőségi) részszempont és az árszemponton belül az 2-4. és 6. rész- és alszempontok esetében
egyenes arányosítás, az 5. rész- és alszempontok esetében fordított arányosítás.
2. rész: 1.minőségi részszempont esetében pontkiosztás; az árszemponton belül 2-3. részszempontok
esetében fordított arányosítás,
10. Ajánlatkérő az 1.rész 1. részszempont esetében a 30, vagy annál több alkalomra a maximális pontot adja,
10 alatt az ajánlat érvénytelen.
11. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő. (CET)
12. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint
a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.)
Korm.rendelet,valamint a 307/2015.(X.27.)Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései.
13. FAKSZ: Ráti Angéla 00784, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
14. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl.
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)

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

E hirdetmény feladásának dátuma:
19/05/2021
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