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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151430-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Mérőeszközök
2022/S 058-151430

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: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kollár László
E-mail: kl@inf.elte.hu 
Telefon:  +36 94504461
Fax:  +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.elte.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe: http://www.elte.hu/kozbeszerzes

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000139162022/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/EKR000139162022/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:
[Kelt_TSI]_Áramlástani mérőeszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000139162022

II.1.2) Fő CPV-kód
38300000 Mérőeszközök
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II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
“Áramlástani mérőeszközök beszerzése” 2019-1.3.1-KK-2019-00011 „Szoftver- és adatintenzív szolgáltatások 
Kompetencia Központ”
1db Berendezés beszerzése áramló részecskék sebességének és méretének mérésére

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38421000 Áramlásmérő berendezések

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:
Savaria Műszaki Intézet Informatikai Kar ELTE (9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4.)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
“Áramlástani mérőeszközök beszerzése” 2019-1.3.1-KK-2019-00011 „Szoftver- és adatintenzív szolgáltatások 
Kompetencia Központ”
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya Áramlástani mérőeszközök, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) 
bekezdése alapján az műszaki leírásban felsorolt termékekkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek 
beszerzése:
A beszerzés tárgya a „2019-1.3.1-KK-2019-00011 „Szoftver- és adatintenzív szolgáltatások 
Kompetencia Központ” projekt keretében lézer-Doppler elv alapján működő, áramló részecskék egy 
sebességkomponensének mérésére, valamint a részecskék méreteloszlásának mérésére és vizualizálására 
alkalmas 1db lézeres mérőberendezés leszállítása, üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet 
betanítása 2 napos tréning keretében. A feladat részét képezi:
- Üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállítása az üzembe helyezett eszközökről,
- Szoftver átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása a hardver eszközökre telepített szoftverekről
- A megajánlott jótállási időszakon belül az eszközök szervizelése.
Az 1db rendszert alkotó eszközök:
1db DPSS lézer szonda külső sugárirányító modullal,
1db jelvevő szonda
1db jelfeldolgozó egység
1db számítógép szoftverrel, amely a rendszer önálló teljeskörű üzemeltetését biztosítja;
1db lézer biztonsági szemüveg és beállító tömbök.
Az eszközök részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek 
megajánlására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel 
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
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minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a műszaki leírásban megadott 
paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja.
A megajánlott eszközöknek rendelkezniük kell CE megfelelőség jelöléssel.
A rendszert alkotó eszközök árának magában kell foglalnia az igényelt hardverek és szoftverek leszállításának, 
üzembe helyezésének, a kezelő személyzet betanításának költségeit is, a 12 hónapos jótállási időszakon belül 
azok szervizelésének költségeit, a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget 
(vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, 
de nem kell tartalmaznia az általános forgalmi adót.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: a) A jelfeldolgozó egység csatornánként legalább 4 MHz-es pillanatnyi adatátviteli 
sebességgel rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: b) A vevőszonda legalább 3 (A, B, C) detektorral rendelkezik a méretértékeléshez 
(igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: c) Az LDV/PDPA szoftver fejlett mátrixot tartalmaz paraméteres táblázatban, 
amely az adatgyűjtési sebességet és az adatgyűjtési hatékonyságot mutatja a legjobb adatrögzítés és friss 
adatfeldolgozás érdekében (igen/nem) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő az alábbi tartozékok vonatkozásában a vételi jog opció lehívására való jogát fenntartja és az 
ajánlati árak, valamint a rendelkezésre álló fedezet függvényében dönt azok, illetve azok közül valamelyik 
megvásárlásáról, amelyről a szerződéskötéssel egyidejűleg nyilatkozik.
Opcionális tételek:
1db 1D mozgató rendszer
1db részecskegenerátor
Az ajánlattétel az opcióval érintett termékekre is kötelező, az opcionális tételek ára értékelési rész-szempontot 
képez. Az opció gyakorlásával kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza.

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
A beszerzés hazai, „Szoftver- és adatintenzív szolgáltatások” tárgyú projekttel kapcsolatos. Projekt száma: 
2019-1.3.1-KK-2019-00011,Támogatási intenzitás: 100%

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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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 az ajánlattevő 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 ajánlattevő ajánlatában csak az EEKD-t nyújtja 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 az ajánlattevő 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 321/2015.(X.30.) 
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 a) és b) pontjára is.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § 
(1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előirt alkalmassági feltételnek 
megfelel.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően az ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével 
elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelményeknek. Az 
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 
69. §. (4)-(7) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján szükséges 
benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a 
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teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak 
bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap pontossággal),
− a referencia tárgyát és mennyiségét (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek 
való megfelelés megállapítható legyen),
− az ellenszolgáltatás nettó értékét,
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencia-
nyilatkozatban/referencia-igazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de 
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a Kr. 22.§ (3a) bekezdésére tekintettel kéri megadni, mivel a 
beszerzés tárgya 1db mérőberendezés.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek 
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 
hónapban) rendelkezik legalább nettó 30 millió Ft értékű, lézert tartalmazó áramlástani mérőműszer szállítására 
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevő 1db előlegszámla és 1db végszámla benyújtására jogosult, az előleg a végszámlában kerül 
elszámolásra. Az igényelhető előleg mértéke: a bruttó ajánlati ár 10%-a.
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, HUF-ban történik.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2017.évi CL.tv., 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv., 
Kbt. 27/A.§
Forrás: 2019-1.3.1-KK-2019-00011 azonosítószámú pályázati forrás, utófinanszírozás, 100%-os támogatási 
intenzitás. A kifizetés pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett eszközök nettó szerződéses ellenértékének 0,5%-a/naptári nap, 
kötbér maximum: a késedelemmel érintett eszközök nettó szerződéses ellenértékének 15%-a. A kötbér 
maximum elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, ill. a szerződést felmondani.
A teljesítés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér a nettó szerződéses ellenérték 20%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési 
Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattevő 12 hónap jótállás vállalására köteles.

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

IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/04/2022
Helyi idő: 10:00

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: 20/04/2022
Helyi idő: 12:00
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:
1. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a megajánlott eszközök rendelkeznek CE megfelelőség 
jelöléssel.
2. Az ajánlathoz csatolandó az ajánlatkérő által kiadott részletes ártáblázat kitöltve. Az ártáblázat szakmai 
ajánlatnak minősül, így annak teljes hiánya nem pótolható.
3. Részajánlattétel kizárásának oka: Ajánlatkérő arra tekintettel nem biztosítja a részajánlattételt, mert 
a beszerzés tárgya egyetlen mérőberendezés, amely több komponensből áll, de ezek csak együttesen 
használhatóak a kívánt célra.
4. Ajánlatkérő a II.2.7. pont szerinti teljesítési határidőn ajánlatkérő naptári napokat ért. Ajánlattevő 
előteljesítésre jogosult a II.) 2.7. pontban megjelölt határidőhöz képest.
5. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési 
szempont alapján történik. Ajánlatkérő az ár rész-szempontok esetében a fordított arányosítás módszerét 
alkalmazza, a Közbeszerzési Hatóság 2020. 03. 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa. pontja (KÉ 2020. évi 60. 
szám) alkalmazásával. Ajánlatkérő a minőségi értékelési rész-szempont tekintetében a pontkiosztás módszerét 
alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság 2020. 03. 25. napi útmutatójának 2. melléklet B pontja (KÉ 2020. évi 
60. szám) szerint. A részletes értékelési módszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Valamennyi 
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értékelési rész-szempont esetében az adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. AK törtek esetén a 
pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.
6. A IV.2.6.) pontban rögzített ajánlati kötöttség időtartama 30 napként értelmezendő.
7. AK az M/1 alkalmassági követelményeket és ezek előírt igazolási módját a minősített AT hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
8. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges az ajánlatban, 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. (nemleges tartalommal is)
- Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. (nemleges tartalommal is)
- Nyilatkozat üzleti titokról (nemleges tartalommal is)
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
- Közjegyző által hitelesített Aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás 
minta
- Meghatalmazás (adott esetben)
- Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben)
- Részletes Ártáblázat (az ajánlatkérő által kiadott minta beárazásával)
- Nyilatkozat arról, hogy a megajánlott termék rendelkezik CE megfelelőség jelöléssel
- Gyártói/forgalmazói nyilatkozat az eszközök értékesítésére
- Nyilatkozat az egyenértékűségről
- A megajánlott termék műszaki leírása (az ajánlatkérő által kiadott formában)
- A megajánlott termék ábrás termékismertetője (magyar vagy angol nyelven). Angol nyelvű dokumentum 
esetén csatolandó annak magyar nyelvű fordítása is.
9. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
10. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő 
szerint értendő. (CET)
11. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok 
rendelkezései, valamint Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. 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.).
14. A Közbeszerzési Dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására 
igénybe vett szervezetek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
15. Ajánlatkérő az eljárásrendet a Kbt. 19.§ (3) bekezdésére tekintettel állapította meg.
16. A II.2.5. pont szerint ár szempont értékelési alszempontjai:
I. A lézeres mérőberendezés nettó vételára az opcionális tételek nélkül (HUF), súlyszám: 80
II. Az opcionális tételek nettó vételára (HUF), súlyszám: 10
A) 1D mozgató rendszer nettó vételára (HUF), súlyszám: 5
B) részecskegenerátor nettó vételára (HUF), súlyszám: 5
17. FAKSZ: dr. Magyar Adrienn, 00377, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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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.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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:
18/03/2022
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