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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.szlmk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 32511714Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

2018.12.10Közzététel dátuma:22607/2018  EHR azonosító:

239Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

2018/S 237-540778  TED azonosító:

egységes betegazonosító rendszer eszközökKözbeszerzés 
tárgya:

Szent Lázár Megyei KórházAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000923642018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Szent Lázár Megyei Kórház EKRSZ_
24746706

Salgótarján HU313 3100

Füleki Út 54-56

Majorosné Kanyó Mária

quadrat@chello.hu +36 209216860

www.szlmk.hu

Nem
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

48900000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000923642018/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000923642018/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus

Kórház

Egészségügy

egységes betegazonosító rendszer eszközök

EKR000923642018

Árubeszerzés

Határidős adásvételi szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház egységes betegazonosító rendszer 
megvalósításához eszközök szállítására az EFOP-2.2.18-17-2017-00016 azonosítószámú, támogatási
szerződéséhez kapcsolódóan. Eszözök: Betegazonosításra alkalmas kisméretű vonalkód olvasó „
smart vagy mobil” eszköz telepítéssel, üzembehelyezéssel 87 db, Karszalag nyomtató 42 db, 
Karszalag 40.000 db,
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-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU313 Nógrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

48800000-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

egy egységes rendszer, melynek részekre bontása nem lehetséges műszakilag ésszerűtlen megoldás lenne

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

egységes betegazonosító rendszer eszközök

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56

1 db egységes betegazonosító rendszer, összhangban a műszaki leírásban foglaltakkal, az alábbi főbb mennyiségi adatokkal: 
Betegazonosításra alkalmas kisméretű vonalkód olvasó „smart vagy mobil” eszköz telepítéssel, üzembehelyezéssel: 87 db Karszalag 
nyomtató: 42 db, Karszalag: 40.000 db, A rendszer próbaüzeme 72 óra, használatának oktatása 20 fős csoportonként 1 óra/ 20 fő 
időtartamban szükséges- összesen 380 fő részére. Az oktatandó kezelő személyzetet az ajánlatkérő 20 fős csoportonként előre 
egyeztetett időpontban 4 nap alatt biztosítja. Az eszközök minőségi és teljesítmény követelményeket, az ajánlattételi lapokat, az 
értékelési szempontokat a közbeszerzési dokumentum részét képező 3. kötete tartalmazza. A nyertes ajánlattevő feladata a 
meghatározott mennyiség és specifikáció szerint a helyszínre szállítás, a rendszer elemeinek a telepítése, üzembe helyezése, és a 
használatának oktatása

Igen

Igen

LED háttérvilágítású TFT dual kapacitív érintőkijelző színárnyalatainak min 2 db (
fekete-fehér) fölötti darabszáma, max 262 000 színárnyalat

20

A kisméretű "Smart vagy mobil" eszköz min 24 órán túli max 40 óra készenléti 
ideje.

10

Nem

Igen

Nem

2
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 
nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (ket) felhívja a kizáró 
okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy
nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is 
felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 9.§ 10. §, 11.§ 12.§, 14. §, 15.§ (1) és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem 
tartozik a kizáró okok hatálya alá, azzal az eltéréssel, hogy a 8.§ és 10. § -ban hivatkozott 2007. évi CXXXVI. törvény helyett az 
Ajánlatkérő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti 
nyilatkozat benyújtását kéri. A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más 
szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró 
okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az 
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése 
alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – 
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn 
nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő 
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a 
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az 
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban 
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely 
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.6) pontban a becsült érték nem szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni! Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75.§(2)e) pontban 
foglaltakat. A szakmai ajánlat értékelési szempontjait karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.18-17-2017-00016
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NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Ajánlatkérő EFOP-2.2.18-17-2017-00016 támogatási szerződésből utófinanszírozással biztosítja a fedezetet. Támogatás intenzitása: 
100,00%. Az ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében előírtak szerint teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján teljesíti az 
ellenszolgáltatást. Az eszközök és rendszerek leszállítását és üzembehelyezését követően igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése
30 napon belül, banki átutalással, történik a Ptk. 6:130. § (2) és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő 
előleget nem fizet. Kötbér: 1%/naptári nap, max 20%-azaz 20 naptári nap, meghiúsulási kötbér: nettó szerződéses ár 20%-a Jótállás: az
átadás-átvételtől számított 12 hónap. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, lsd 2 kötet szerződéses feltételek.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M1): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében 
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett –egy vagy több szerződés kertén belül teljesített -egységes betegazonosító rendszer
vagy egyéb azonosításra alkalmas rendszer,- amely tartalmazott legalább 60 db azonosításra alkalmas kisméretű vonalkód olvasó „
smart vagy mobil” eszközt- szállításáról szóló referenciával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Az ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdése a) pontjának megfelelően, az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, egységes 
betegazonosító rendszer, vagy egyéb azonosításra alkalmas rendszer-kisméretű vonalkód olvasó „smart vagy mobil” eszköz -
szállítására vonatkozó referenciájának ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően a 
nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a szállítás időtartamát, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó nap),a szerződést 
kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát , nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e .

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Nem

Nem
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Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.01.11 10:00

HU

2019.01.11 12:00

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai 
alapján kerül végrehajtásra. Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az 
EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
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OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

1. Formai kötöttség: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a 
Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az 
EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a 
fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. 2. Cégszerűség és 
képviseleti jogok ellenőrzése: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő tekintetében a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az
ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. 
törvény szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a 
kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a 
meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 3. A benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint 
egyéb további információkat, amely jelen pont terjedelme nem enged kifejteni, a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell
: - felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan - 
ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (nemlegesen is) 4. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot
tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását. 5. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelete 30.§ (4)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. 
rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés 
teljesítésére való alkalmasságukat. 6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt 75.§ (2) e ) pontját. 7. Az ajánlattevőnek illetve a közös 
ajánlattevőknek ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentum 3. kötetének kitöltött példányát. 8. A felhívás IV.2.6 pontjában 
előírt 2 hónapos előírás vonatkozásában az ajánlatkérő 60 napot ért. 9.Ajánlatok értékelése :- ponthatár: 0-10 pont. Ajánlati ár 
értékelése fordított arányosítással kerül meghatározásra, Szakmai ajánlat 2 szempont: min 2 max 262000 színárnyalat,3 részszempont
: min 24 max 40 óra színárnyalat. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Részleteiben lsd közbesz dok.3. kötet 
10.Tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt 53. § (4) és (7) és 131.§ (9) bekezdésére való hivatkozással folytatjuk le,mivel az Ajánlatkérő az 
EFOP-2.2.18-17-2017-00016 azonosító számú támogatási szerződés módosítását kezdeményezte, amennyiben a támogatási szerződés 
módosítását nem hagyják jóvá a szerződés nem lép hatályba. 11. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
Majorosné Kanyó Mária , lajstromszám:00183

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Nem

Nem

Nem

Nem

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Megjelent 2018.12.03 2018.12.10 Majorosné Kanyó Mária Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2018.12.03

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

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

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593




