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Felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52796176Fax:+36 709461000Telefon:E-mail:

LászlóDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.szerencs.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.szerencs.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52796176Fax:Telefon:E-mail:

LászlóDr.Kapcsolattartó személy:

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

Ajánlattételi felhívás

Szerencs Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Zemplén Kapuja kilátó és kulturális rendezvénytérKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000459152020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Szerencs Város Önkormányzata EKRSZ_8749800
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Rákóczi Út 89

Szerencs HU311 3900

Szabó Tamás
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dr. Szabó Tamás László EKRSZ_1073375
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Vásáry István Utca 7. 3/2.
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II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45233228-3

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Zemplén Kapuja kilátó és kulturális rendezvénytér

A tervezett kivitelezés két különálló fázisban két külön közbeszerzési eljárásban fog tervezetten megvalósulni. Elképzelhető, hogy a 
tervekben vagy a műszaki leírásokban ennek nyoma már felbukkan és olyan munkálatok is szerepelhetnek, amelyek az árazatlan 
költségvetésben nem szerepelnek. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólag a közzétett árazatlan költségvetésben szereplő munkanemek 
megvalósítását érinti, bármely. a közzétett tervdokumentációban, műszaki leírásban szereplő ettől eltérő tétel, utalás esetén a 
költségvetésben szereplő tétel az irányadó, azaz kizárólag az árazatlan költségvetésben szereplő tételeket kell beárazni és kivitelezni 
a jelen eljárás alapján, az abban nem szereplő munkálatok a másik közbeszerzés tárgyát képezik majd, a Ptk-tól eltérően 
többletmunkaként nem értrelmezhetőek csak azért, mert a tervdokumentációban, műszaki leírásban esetleg szerepelnek. 
 
A tervezési terület Szerencs város 37-es útja mellett fekszik, a világ örökségi kapuzatnál. Értékét a településen belüli elhelyezkedése 
jelenti, amely miatt kitűnő lehetőség különféle kulturális rendezvények lebonyolítására, valamint kilátó üzemeltetésére a már meglévő 
„Zemplén Kapuja” által. 
Az átmenő forgalom turisztikai figyelem felkeltése céljából is nagyszerű lehetőség. A terület jelenleg fűvel, gazzal borított. A jelenlegi 
eljárással érintett rendezvény tér kialakítása a második ütemben megvalósuló infó pont kialakításával és a meglévő kilátóval egy 
egységet képez majd. 
Elsődleges célja a kulturális rendezvények helyének biztosítása, az ide látogató vendégek fogadása, útbaigazítása, valamint kilátó 
üzemeltetése. 
A terület két részből áll, egy nagyobb rendezvény térből, valamint egy kisebb térből, amin a turisztikai infó pont helyezkedik el 
tervezetten. 
A rendezvény téren lehetőség nyílik időszakos kiállítások bemutatására, valamint kulturális rendezvények lebonyolítására is. Ezeket 
segítik elő burkolatba süllyesztett áram vételi források, a kétoldali lámpaoszlop sor, ami a megfelelő világításról gondoskodik. Ezen 
kívül a pihenést szolgáló padok elhelyezése is a komfortosabb időtöltést segíti elő.  
A tervek szerint a második ütemben a kisebb tér részen egy kávézóval kombinált infó pont kerül kialakításra, amely fedett részével 
hozzájárul a kényelmes használatához rossz időjárási körülmények között is. Az infó ponton férfi-női mosdó is kialakításra kerül, 
valamint egy színpadként is használható nagyméretű terasz. Az épületből történik a kilátó kiszolgálása is. A rendezvénytér geometriai 
mérete 23 x 55 m, valamint beton térburkolattal épül. A rövidebb oldal felében a teljes hosszon kialakításra kerül úgynevezett 
magaspont. A beavatkozási terület keresztesése „tetőszelvényű” kétoldali, mértéke 1,5 %-os a meglévő nyílt felszínű földmedrű 
csapadékvíz elvezető árok irányába. A rendezvénytér külső határoló élei előregyártott süllyesztett szegéllyel épülnek. A meglévő árok 
és a süllyesztett szegéllyel határolt térburkolat között 0,50 - 1,00 m széles nemesített útpadka épül.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A tervezett kivitelezés két különálló fázisban két külön közbeszerzési eljárásban fog tervezetten megvalósulni. Elképzelhető, hogy a 
tervekben vagy a műszaki leírásokban ennek nyoma már felbukkan és olyan munkálatok is szerepelhetnek, amelyek az árazatlan 
költségvetésben nem szerepelnek. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólag a közzétett árazatlan költségvetésben szereplő munkanemek 
megvalósítását érinti, bármely. a közzétett tervdokumentációban, műszaki leírásban szereplő ettől eltérő tétel, utalás esetén a 
költségvetésben szereplő tétel az irányadó, azaz kizárólag az árazatlan költségvetésben szereplő tételeket kell beárazni és kivitelezni 
a jelen eljárás alapján, az abban nem szereplő munkálatok a másik közbeszerzés tárgyát képezik majd, a Ptk-tól eltérően 
többletmunkaként nem értrelmezhetőek csak azért, mert a tervdokumentációban, műszaki leírásban esetleg szerepelnek. 
 
A tervezési terület Szerencs város 37-es útja mellett fekszik, a világ örökségi kapuzatnál. Értékét a településen belüli elhelyezkedése 
jelenti, amely miatt kitűnő lehetőség különféle kulturális rendezvények lebonyolítására, valamint kilátó üzemeltetésére a már meglévő 
„Zemplén Kapuja” által. 
Az átmenő forgalom turisztikai figyelem felkeltése céljából is nagyszerű lehetőség. A terület jelenleg fűvel, gazzal borított. A jelenlegi 
eljárással érintett rendezvény tér kialakítása a második ütemben megvalósuló infó pont kialakításával és a meglévő kilátóval egy 
egységet képez majd. 
Elsődleges célja a kulturális rendezvények helyének biztosítása, az ide látogató vendégek fogadása, útbaigazítása, valamint kilátó 
üzemeltetése. 
A terület két részből áll, egy nagyobb rendezvény térből, valamint egy kisebb térből, amin a turisztikai infó pont helyezkedik el 
tervezetten. 
A rendezvény téren lehetőség nyílik időszakos kiállítások bemutatására, valamint kulturális rendezvények lebonyolítására is. Ezeket 
segítik elő burkolatba süllyesztett áram vételi források, a kétoldali lámpaoszlop sor, ami a megfelelő világításról gondoskodik. Ezen 
kívül a pihenést szolgáló padok elhelyezése is a komfortosabb időtöltést segíti elő.  
A tervek szerint a második ütemben a kisebb tér részen egy kávézóval kombinált infó pont kerül kialakításra, amely fedett részével 
hozzájárul a kényelmes használatához rossz időjárási körülmények között is. Az infó ponton férfi-női mosdó is kialakításra kerül, 
valamint egy színpadként is használható nagyméretű terasz. Az épületből történik a kilátó kiszolgálása is. A rendezvénytér geometriai 
mérete 23 x 55 m, valamint beton térburkolattal épül. A rövidebb oldal felében a teljes hosszon kialakításra kerül úgynevezett 
magaspont. A beavatkozási terület keresztesése „tetőszelvényű” kétoldali, mértéke 1,5 %-os a meglévő nyílt felszínű földmedrű 
csapadékvíz elvezető árok irányába. A rendezvénytér külső határoló élei előregyártott süllyesztett szegéllyel épülnek. A meglévő árok 
és a süllyesztett szegéllyel határolt térburkolat között 0,50 - 1,00 m széles nemesített útpadka épül.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233228-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Egységes műszaki beruházás, részekre nem bontható.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

3900 Szerencs, hrsz.: 61/2.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

Zemplén Kapuja kilátó és kulturális rendezvénytér

3900 Szerencs, hrsz.: 61/2.

Igen

Igen

A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van 
útépítésben szerzett legalább három év gyakorlata (igen/nem)

30
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 

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

Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetében az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik az alábbiak 
szerint: 1. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósításába legalább 1 fő olyan szakembert, 
akinek van útépítésben szerzett legalább három év gyakorlata 10 pontot kap. 2. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya 
szerinti szolgáltatás megvalósításába nem von be legalább 1 fő olyan szakembert, akinek van útépítésben szerzett legalább három év 
gyakorlata 0 pontot kap. Az így kapott pontszámot ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (30). Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét 
arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre 
tekintettel Nyertes Ajánlattevő köteles az általa megajánlott, útépítésben szerzett legalább három év gyakorlattal rendelkező 
szakembert a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan foglalkoztatni. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító 
mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi 
közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat. Az értékelési szempont körében 
meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik: Az ajánlati ár értékelési részszempont (2. értékelési 
szempont) esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet 
alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) ] + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 
tizedes jegyre kell kerekíteni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megajánlott 
tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal 
megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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:

70Ajánlati ár (Nettó Ft):

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Megrendelő a beruházást a TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017 projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a 
projekt elszámolható költségének 100%-a. Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. A 
kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses 
érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. 
benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki 
tartalomnak megfelelően. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Az előleget a végszámlában köteles a nyertes 
ajánlattevő arányosan elszámolni. Továbbiak a szerződéstervezetben!

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

A teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót minden késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozási díjára vetített 
naptári naponkénti 1 % kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási díj 20 %-a. Amennyiben a felszámított 
késedelmi kötbér összege eléri a maximális értéket, meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre. Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés 
olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles. A jótállás időtartama a vonatkozó jogszabályokban előírt.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

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

Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia. A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, 
ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt 
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért 
az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell 
nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell 
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A kizáró okok fenn nem állását igazoló 
dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m); q) pontok és a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Nem

Nem
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Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szabó Tamás László (lajstromszám 00250), e-mail cím 
mail.kozbeszerzes@gmail.com. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárás során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. Ajánlatkérő alkalmazza a 
Kbt. 75. § (2) bekezdés e. pontját. Ajánlatkérő alkalmazza az EKR rendszer szabályait, az eljárást az EKR rendszer használatával 
folytatja le. Az ajánlat részeként kötelező kitölteni valamennyi az EKR rendszer által generált nyilatkozatot, kitölteni, 
bescannelni és feltölteni a csatolt nyilatkozatmintákat valamint beárazni és feltölteni az árazatlan költségvetéseket, utóbbiakat 
excel formátumban és scannelve egyaránt. A nyertes Ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján, a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt a beruházás teljes nettó értékére és a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, az ajánlattételi 
felhívásban megkövetelt olyan építési-szerelési felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a meglévő építési-szerelési 
felelősségbiztosítási szerződését a fenti feltételeknek megfelelően kiterjeszteni, melynek kárérték limitje legalább 10.000.000.-Ft
/káresemény és 50.000.000.-Ft/év. 
A tervezett kivitelezés két különálló fázisban két külön közbeszerzési eljárásban fog tervezetten megvalósulni. Elképzelhető, 
hogy a tervekben vagy a műszaki leírásokban ennek nyoma már felbukkan és olyan munkálatok is szerepelhetnek, amelyek az 
árazatlan költségvetésben nem szerepelnek. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólag a közzétett árazatlan költségvetésben szereplő 
munkanemek megvalósítását érinti, bármely. a közzétett tervdokumentációban, műszaki leírásban szereplő ettől eltérő tétel, 
utalás esetén a költségvetésben szereplő tétel az irányadó, azaz kizárólag az árazatlan költségvetésben szereplő tételeket kell 
beárazni és kivitelezni a jelen eljárás alapján, az abban nem szereplő munkálatok a másik közbeszerzés tárgyát képezik majd, a 
Ptk-tól eltérően többletmunkaként nem értrelmezhetőek csak azért, mert a tervdokumentációban, műszaki leírásban esetleg 
szerepelnek.

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

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)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

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

Nem

Nem

Nem
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Nem



EKR000459152020

(A rendszer automatikusan tölti)2020.10.17

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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