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Magyarország-Budapest: Villamos energia
2016/S 207-374372
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
AK16195
Váci út 73/A.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gacsályi Béla
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu
Fax: +36 12982507
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oep.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.oep.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.oep.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/
kozbeszerzesi_eljarasok/2016-unios/villamos_energia_2017
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

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

Elnevezés:
Az OEP központi épületének és mátraszentimrei oktatási központjának, 2017. évre vonatkozó villamos energia
adásvételi szerződésének megkötése.
Hivatkozási szám: F042/52/2016.

II.1.2)

Fő CPV-kód

26/10/2016
S207
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/8

HL/S S207
26/10/2016
374372-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

2/8

09310000
II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Az OEP központi épületének és mátraszentimrei oktatási központjának, 2017. évre vonatkozó villamos energia
adásvételi szerződése.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 120 994 550.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
09310000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
NUTS-kód: HU312
A teljesítés fő helyszíne:
A magyarországi villamos energia hálózat átadási pontjai: OEP Központi épület (1139 Budapest, Váci út 73/a.),
OEP Mátraszentimrei Oktatási Központ (3235 Mátraszentimre, Zrínyi M. u. 1.).

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Az OEP központi épületének és mátraszentimrei oktatási központjának 1.1.2017. napján 0:00 órától
31.12.2017. napján 24:00 óráig terjedő időszakban történő villamos energia ellátása: 3 100 000 kWh (–) 30 %
mennyiségben.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 120 994 550.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2017
Befejezés: 31/12/2017
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

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
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Egyéb jogszabályi feltételek: 2007. évi LXXXVI. tv.; 273/2007. (X.19.) Kr.; 389/2007.(XII.23.) Kr.; 1/2016. (I.27.)
NFMr.; 257/2007. (X.4.) Kr.; 1312/2016. (VI.13.) Korm. hat., 1. mell., 1. p).
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:
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.,10.,12–16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában,
valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Az igazolások, nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű az Ajánlati felhívás feladásának dátumánál.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat,
igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő, illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem
áll a kizáró okok hatálya alatt.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok (62. § (1)–(2)
bekezdés) hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be;
figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
A kizáró okok III.1.1) pontban történő feltüntetésére kizárólag az EHR VI.3) pontra vonatkozó kitöltési szabályai
(karakterkorlátai), illetőleg a Miniszterelnökség minőségellenőrzési jelentéseiben erre vonatkozóan előírt
kitöltési kötelezettség miatt került sor – „…figyelemmel arra, hogy az uniós felhívásban nincs külön rovat a
kizáró okok előírására…”.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésének és a 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján:
Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) igazolja gazdasági-pénzügyi alkalmasságát az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó villamos energia értékesítésből származó nettó
árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) ezzel az irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
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Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdései, a Kbt. 67. § (1) bekezdése,
a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontjában és az (5) bekezdésében előírtak, valamint a Kr. 19. § (1) bekezdés c)
pontjában és a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltak.
A gazdasági-pénzügyi alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8)
bekezdése alapján kerülhet sor figyelembe véve a Ptk. 6:419 §-ban foglaltakat, miszerint – „ … ajánlattevő ...
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.”.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket (közös ajánlattevőket),
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész:
„alfa”), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint
történik.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha a villamos energia értékesítésből
származó nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évben nem
éri el a mindösszesen nettó 25 000 000 HUF-ot.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 1. § (1) bekezdése és a Kr. 21. §. (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb villamos energia
értékesítéseinek ismertetésével, a Kr. 22. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7)
bekezdései alapján kerülhet sor. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja,
valamint a 22. § (1)–(2) bekezdései szerint történik.
A referencia igazolás/nyilatkozat legalább a következőket tartalmazza: a teljesítés ideje (év/hónap/nap),
teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szerződés tárgya,
az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában benyújthatók.

26/10/2016
S207
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/8

HL/S S207
26/10/2016
374372-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

5/8

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket (közös Ajánlattevőket),
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész:
„alfa”), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen legalább nettó 25 000 000 HUF villamos energia
értékesítéséről szóló referenciával.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási, fizetési feltételek: Kbt. 135. § (1), (5)–(6), Art.36/A. §, Ptk.6:130. § (1)–(2), Ptk. 6:186. § (1),
Ptk. 6:187. § (1)–(2), Ptk. 2:52. §, Ptk.6:155.§, 2011. évi CXCVI. tv. 3. § szerint.
Pénznem: HUF. Előleg fizetés nincs.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelem esetén Eladó az Üzletszabályzatában foglalt mértékű
késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Eladót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli az
Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és mértékben. 10 napot meghaladó késedelmes vagy hibás
teljesítés esetén Ajánlatkérő azonnali hatályú felmondásra jogosult az Üzletszabályzatban meghatározott
mértékű meghiúsulási kötbér követelése mellett.
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)–(3); Ptk. 6:213. §. Kártérítés: vagyoni kár, sérelemdíj.
Közbeszerzési dokumentumok II. fejezet, 8. pontjában részletezettek. Részletes feltételek: a villamos energia
adásvételi szerződéstervezet szerint.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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.1.4)

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

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
A Kbt. 69. § (3) szerinti értékelést követően, a 257/2007. (X.4.) Korm. rend. rendelkezései alapján, az ár (HUF/
KWh) vonatkozásában.
Értesítés megküldésének időpontja: 7.12.2016.
A több fordulós árlejtés első fordulója tervezetten 15.12.2016., 10:00 és 15.12.2016., 10:30 között.
Figyelem: 257/2007. (X.4.) Korm. rend. 24. § (3).
Részletes szabályok: közbeszerzési dokumentumok II. fejezet 4. pontjában.

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/12/2016
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 ajánlati kötöttség végső dátuma: 13/02/2017

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/12/2016
Helyi idő: 09:00
Hely:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), 1139 Budapest, Váci út 73/A., II. em. 246. számú
tárgyalóhelyiség.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § (1)–(2), valamint (4) és (6) szerint.
Kbt. 68. § (3) szerint: „az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a
felolvasólapba betekinthetnek.

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

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
Hiánypótlás: Kbt. 71. §, figyelemmel Kbt. 71. § (5)–(6)-ra.
Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §, kozbeszerzes@oep.hu címen (legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátva), vagy faxon +36 12982507-es számon.
Csatolandó: AD.2.–18. sz. melléklet; különösen: Kbt. 66. § (4) szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) szerinti
felolvasólap. Kr.13. §: folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a benyújtott
változásbejegyzési kérelmet, igazolást a beérkezéséről; nemleges nyilatkozat is szükséges. Dokumentumok
benyújtása: Kbt. 47. § (2), Kr. 3. §, 4. § (1), 8.,10.,12–16. §-ra figyelemmel.
Kbt. 68. § (2): az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát
kell tartalmaznia. Ajánlatot 2 példányban elektronikus formában is be kell nyújtani; nyilatkozattal, hogy az
elektronikus példányok a papír alapú példánnyal megegyeznek; eltérés esetén az eredeti papír alapú az
irányadó.
III.1.2)-ben, III.1.3)-ban meghatározott alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbbak.
Ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek,
vagy megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Regisztrációs Adatlap letöltést követő
megküldése: kozbeszerzes@oep.hu címre (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva),
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vagy faxon +36 12982507-es számra. A megküldés az ajánlattétel feltétele. Ajánlatkérő visszaigazolást küld a
megjelölt kapcsolattartó részére.
Ajánlatok benyújtásának címe: OEP, 1139 Bp., Váci út 73/A., I. em., 153. (Kbt. 68. § (1): nem azonos a bontás
helyszínével).
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
Kbt. 73. § (4)–(5) alapján Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat.
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (6) a) szerinti legalacsonyabb ár.
A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az eljárást megindító felhívás feladásának
napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciáknál a teljesítés
időpontjában érvényes devizaárfolyam irányadó. Az ajánlatban nem HUF-ban megadott összegeknél az
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses ok mögé kell csatolni.
Becsült érték: Kbt. 19. § (2)–(3) szerint, figyelemmel a Kbt. 28. § (2) b)-ben foglaltakra.
Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Ajánlatkérő (Vevő)
számára megismerhetővé teszi; Ajánlatkérőt (Vevőt) a Kbt. 143. § (2)–(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul
értesíti.
A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását,
tekintettel annak speciális természetére (Kbt. 50. § (2) k) pont; Kbt. 61. § (4)).
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gacsályi Béla (346.), dr. Németh
Csilla (337.), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (335.).
Ajánlattevők villamosenergia-kereskedelmi engedélyének meglétét Ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Nyertes Ajánlattevő feladata az átadás-átvétellel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
Irányadó idő: Valamennyi határidő, időpont magyarországi helyi idő szerint értendő.
Kbt. 35. § (8)–(9): Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg
gazdálkodó szervezet létrehozását.
Ajánlati ár tartalmazza: energia díját, határkeresztezési díjat, mérlegkör tagsági díjat; nem tartalmazza:
rendszerhasználati díjakat (Eladó számlázza, továbbítja az Elosztó Engedélyes felé), pénzeszközöket, energia
adót, ÁFA-t, egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket („KÁT” költségét).
Figyelem: 1312/2016. (VI.13.) K. hat. 1. mell. 1.p).
Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)–(4).
Közbeszerzési dokumentumok II. fejezetében részletezettek szerint.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.
VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
24/10/2016

26/10/2016
S207
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8/8

