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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186862-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Kazincbarcika: Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
2017/S 095-186862
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.
AK15503
Munkácsy tér 1.
Kazincbarcika
3700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalainé Homola Andrea
Telefon: +36 48799211
E-mail: szalaine.h.andrea@barcikaholding.hu
Fax: +36 48510562
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.barcikacentrum.hu/
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.drkonya.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Kónya Ügyvédi Iroda
Szent János u. 2. 1/2.
Eger
3300
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Fax: +36 36426386
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.drkonya.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Barcika Centrum Kft.
Munkácsy tér 1.
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Kazincbarcika
3700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalainé Homola Andrea
Telefon: +36 48799211
E-mail: szalaine.h.andrea@barcikaholding.hu
Fax: +36 48510562
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.barcikacentrum.hu/
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: korlátolt felelősségű társaság

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

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

Elnevezés:
Keretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére.

II.1.2)

Fő CPV-kód
79821000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Keretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

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)
79821000
79810000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
Kazincbarcika.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtására a Barcika Art Kft. részére.
Keretszerződés rotációs eljárással készülő hetilap nyomdai szolgáltatásának nyújtására a Barcika Art Kft.
részére az ajánlattételi dokumentáció 1. számú melléklete szerint (műszaki leírás), melyen belül:
Termék: ISSN-számmal rendelkező hetilap, mely elsősorban nem gazdasági reklám terjesztésére szolgál, így
nem termékdíj-köteles.
Méret: 210 mm x 297 mm (A/4).
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Formátum: álló.
Anyaga: 52 grammos SCB papír.
Nyomás: 4 + 4 szín.
Kivitel: egy helyen tűzött vagy ragasztott.
Hozott anyag: nyomdakész kompozit PDF.
Tervezett megjelenés: évente minimum 48 lapszám, maximum 52 lapszám.
Tervezett oldalszámok: a megrendelő aktuális lapszámonkénti igényei szerint; minimum 8 oldal, maximum 32
oldal.
Tervezett példányszámok: a megrendelő aktuális lapszámonkénti igényei szerint; minimum 12 000, maximum
69 000.
A nyomdai termékek leszállítása tekintetében Megrendelő jogosult arra, hogy az adott nyomdakész lapszám
nyomdába adásával egy időben Kazincbarcika Város Önkormányzata vagy Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata közigazgatási területén belüli szállítási címet módosítsa.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hibás teljesítési kötbér (%) (minimális mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a, maximum 30
%) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
+ 12 hónap opciós hosszabbítási lehetőség.

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
II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
75. § (2) bekezdés e) pont nem alkalmazandó.

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 alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
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— az 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 1-16.§-ai
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá,
— az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
(Kbt. 67. § (4) bekezdés).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2) bekezdése alapján az ajánlat részeként az ajánlattevő vagy
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.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró
okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével
kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. ajánlattevők figyelmét:
— a jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. §-a akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23.
pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő
napjának. Ebből következően a becsatolt igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű
következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.5. pontjában
szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.
A kizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi
keltezésűek. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatók.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
kettő üzleti évére vonatkozó, a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (Nyomdai kiviteli szolgáltatások
nyújtása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az
ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
P.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia
szükséges valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számlája tekintetében a számlavezető
pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatot, legalább a következő tartalommal:
— a pénzforgalmi számla száma,
— a számlanyitás dátuma,
— előfordult-e a számlán 15 napnál hosszabb sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásától
visszaszámított, azt megelőző 24 hónapos időszakban, ill. attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
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Előzetes igazolási mód a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és a 3.§ alapján.(ESPD).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő
mérlegfordulónappal üzleti évben összesen a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem
éri el a 50 000 000 HUF-ot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (Nyomdai kiviteli
szolgáltatások nyújtása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 50 000 000 HUF-ot.
P.2. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban egyik pénzforgalmi
számláján sem fordult elő 15 napnál hosszabb sorban állás.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1. 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített jelen
eljárás tárgyával megegyező (nyomdai kiviteli szolgáltatások nyújtása) szolgáltatásainak ismertetésével.
A nyilatkozatban, igazolásban meg kell adni:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét,
— a szolgáltatás tárgyát (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelés megállapítható),
— az ellenszolgáltatás összegét,
— a teljesítés idejét (év, hónap, nap),
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt
minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Közös ajánlattevőként szerződő félként (Konzorcium) történő
teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy
abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága
egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését
veszi figyelembe. Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező munka egészét minden egyes konzorciumi tag saját
teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a szerződés tárgyát képező szolgáltatás osztatlan jellegű
volt és a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására került sor; ezen tényekre a referencia
igazolásban/nyilatkozatban hivatkozni kell.
Az ismertetést a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 22. § bekezdése szerint kell benyújtani.
M.2. A 321/2015. (X. 30) kormányrendelet 21.§ (3) bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevő mutassa be a
teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét.
A felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát az ajánlatban igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási
számot és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti tárgyi eszköz kartont kell csatolni, bérlet, lízing,
illetve egyéb használatot biztosító jogcím esetén pedig a szerződés másolatát.
M.3. A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az igazolás módja: szakmai önéletrajzuk, a, végzettségüket igazoló okiratok egyszerű másolatának
csatolásával.
Előzetes igazolási mód a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és a 3.§ alapján (ESPD).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik:
— a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban legalább 1 db, legalább 12 hónapon át folyamatosan
teljesített, havonta legalább egy megjelenésre kiterjedő és alkalmanként legalább 12000 példányt magában
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foglaló nyomtatott színes sajtótermék nyomtatására irányuló, legalább nettó 12 000 000 HUF/év értékben
teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelmény több szerződéssel is igazolható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik alábbi eszközökkel,
berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
— 2 darab működő nyomdagép, melyek alkalmasak egy gerinccel 16 oldalas kiadvány nyomására,
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik:
— legalább egy felsőfokú okleveles nyomdaipari üzemmérnök végzettségű, a minőségellenőrzésért felelős,
legalább 5 év nyomdászati területen szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
— továbbá 2 fő CTP-berendezések üzemeltetésében legalább 5 év gyakorlattal rendelkező operátorral.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

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

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

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/06/2017
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: 21/06/2017
Helyi idő: 10:00
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Hely:
Barcika Centrum kft. 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 3. emelet 302. iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § (3) bekezdése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 1-10.
Az értékelés módszere: Mindkét részszempont esetében a legalacsonyabb érték (a legolcsóbb ár, valamint
a legmagasabb hibás teljesítési kötbér) a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára. Az ajánlatkérő az előbbiek
szerint a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
2)A közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevők elektronikusan teljes körűen és térítésmentesen elérhetik az
ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott URL címen. Az eljárásban való részvételi szándékot rögzítő levelet a
konya.ugyved@upcmail.hu címre kell megküldeni, melyben meg kell adni minimálisan az alábbi adatokat: a
gazdasági szereplő nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét.
3) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Hibás teljesítési kötbér: A nyertes ajánlattevő megajánlása alapján (minimális mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a,
maximális mérték 30 %).
4) Az ajánlatot zárt csomagolásban 1 eredeti példányban, valamint 1 db, az eredeti példányról készített
elektronikus adathordozón 1 db pdf formátumban (cd lemez) kell benyújtani. Az ajánlatokat tartalmazó
csomagoláson fel kell tüntetni: „Nyomdai szolgáltatás” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel”.
5) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény, valamint az ajánlattételi dokumentáció előírásai az irányadóak.
6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban
benyújtani, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot, melynek eredeti aláírt példánynak kell
lennie.
7) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
csatolandóként előírt iratokat magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben a csatolandó iratok idegen nyelvű
okiratok, ezek esetében szükséges azok magyar nyelvű fordítása. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő általi felelős
fordítást is. Felelős fordítás esetén a fordító büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozzon, hogy a
fordítás tartalma az eredeti tartalommal mindenben megegyező.
8) Kiegészítő tájékoztatást e-mailben, szerkeszthető (word) formátumban megküldött levélben a
konya.ugyved@upcmail.hu címről kérhetnek. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérdés elküldését az
ajánlattevőnek kell tudnia igazolni. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő elektronikus úton (e-mailben) küldi
meg az ajánlattevők részére.
9) Ajánlati kötöttség [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont és a Kbt. 81. § (11) bekezdés) időtartama: a Kbt. 81. §
(11) bekezdése alapján harminc nap. A Kbt. 131. § (5) bekezdése értelmében az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezet, ha őt az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte – a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
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10) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § értelmében az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel hiánypótlási
lehetőséget biztosít.
11) Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart. Az Ajánlatkérő a Kbt. 79.
§ szerint az eljárás eredményéről szóló összegezést e-mail útján küldi meg az Ajánlattevőknek a döntést
követően legkésőbb 3 munkanapon belül.
12) FAKSZ: dr. Kónya Tamás (0030).
13) A Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés irányadó.
14) Ajánlati biztosíték nincsen. Részajánlat a nem biztosított a gazdasági ésszerűség és a rendelések egységes
biztosítása érdekében.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, 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
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
— 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) szerint a szempontok szigorúbbak.
— Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § irányadó.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, 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:
15/05/2017
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