ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás - EKR000114712019
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Nógrád MRFK egyes épületeinek távhőellátása

Ajánlatkérő
neve:

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

EKRSZ_
61403550

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Salgótarján

NUTS-kód:

HU313

3100

Ország:

Magyarország

Rákóczi Út 40

Egyéb cím adatok:

Berki

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

berkib@nograd.police.hu

Telefon:

Béla
+36 32411255

Fax:

+36 32411255

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.police.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Készenléti Rendőrség

EKRSZ_
35319207

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

1101

Ország:

Magyarország

Kerepesi út 47-49.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

prezenszkir@kr.police.hu

Lokár-Prezenszki
Telefon:

+36 15502170

Rita
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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www.police.hu

2019.06.25 15:58:20

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális vagy helyi hatóság

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
09324000-6

Nógrád MRFK egyes épületeinek távhőellátása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tárgyi ingatlanainak összes hőenergia igénye 2019., 2020., 2021., 2022. évek vonatkozásában:
15.000 GJ. Ajánlatkérő a megadott hőenergia igénytől a szolgáltatás teljesítése során opcionálisan +30%-kal pótdíjmentesen eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

3100 Salgótarján Rákóczi út 40., 3100 Salgótarján Kossuth út 5.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A gazdasági, műszaki és minőségi, ill. a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során AK megállapította, hogy a
szolgáltatás részekre bontása nem egyeztethető össze a műszaki-szakmai és a gazdasági ésszerűséggel.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

NMRFK objektumainak távhő szolgáltatás

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09324000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU313 Nógrád
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A teljesítés fő helyszíne:

3100 Salgótarján Rákóczi út 40. 3100 Salgótarján Kossuth út 5.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mindösszesen 15.000 GJ távhő szolgáltatás beszerzése. Ajánlatkérő a megadott hőenergia igénytől a szolgáltatás teljesítése során
opcionálisan +30%-kal pótdíjmentesen eltérhet. A szerződő partnernek rendelkeznie kell a távhő-szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény alapján a Magyar Energia Hivatal által kiadott távhő-szolgáltatási működési engedéllyel. Szolgáltató a használati meleg víz
szolgáltatást legfeljebb 8 nap karbantartási időszak kivételével egész évben biztosítani köteles. A fűtési hőmennyiség szolgáltatására a
szolgáltató szeptember 01-től május 31-ig köteles készen állni. A közbeszerzés tárgya szerinti részletes feladatokat a "További
közbeszerzési dokumentációk" menüpont alatt csatolt KKD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

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

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

HUF

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:

1

vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.
II.2.9) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Igen

Opciók leírása:
Az AF II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségtől Ajánlatkérő pozitív irányban 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti értékelési szempont indokolás: A beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes követelmény a
KKD-ban és a szerződéstervezetben meghatározásra került. További minőségi követelmény nem határozható meg. A megadott
paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Igazolás: A Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg
közjegyző, illetve gazdasági/szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatban (Iratminták: 2. minta) kell igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlattevőnek a Korm. r. 8.§-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1
)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. 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 Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell
nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő
hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő szakmai tevékenység végzésére nem határozott meg alkalmassági feltételt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő szakmai tevékenység végzésére nem határozott meg alkalmassági feltételt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt. q. További benyújtandó dokumentumok: karakterhiány
miatt a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pont alatt található a V.3) További információk pont folytatása. 1. AT nyújtsa be Kbt
. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 2. A nyertes AT – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.
§ (6) bekezdésben foglaltakra – átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül, 3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, az AT írásbeli képviseletére jogosult személy (cég
esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, illetve ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására
vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is
szükséges csatolni. 4. AT nyújtson be korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembe vételéről szóló
nyilatkozatot 5. AT nyújtsa be a KKD 19.4.15. pontja szerinti nyilatkozatokat. 6. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti
nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell tenni.7. AT nyújtson be nyilatkozatot
a szerződéskötéshez szükséges adatok megadásával
Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem határoz meg műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételt.
Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
a) A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett részre jutó, 6.1.1. pont szerinti távhőszolgáltatási díj egy éves lekötött
kapacitással szorzott összegének késedelemmel érintett naponként 1 %-nak megfelelő, a késedelem idejére számított összege. b)
Hibás teljesítése esetén a Fogyasztó a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult c) A szerződésszerű teljesítés
Szolgáltatónak olyan okból történő meghiúsulása esetén, melyért felelős, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni, és a nettó
távhőszolgáltatási díj három éves lekötött kapacitásra eső összegének 30 %-kal egyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
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d) Fogyasztó jogosult a szerződést felmondani, amennyiben a késedelmi kötbér, hibás teljesítés után járó kötbér mértéke eléri vagy
meghaladja az éves lekötött kapacitásra eső szolgáltatási díj 30%-ának megfelelő összeget. e) Az elállásra, felmondásra a Ptk.
szabályai irányadók.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A szerződés teljesítésével kapcsolatos
részletes feltételeket a felhívással egyidejűleg kiadott szolgáltatási szerződés tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5),
(6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, Ptk. 6:155. §- ra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Indokolás:

Igen

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállnak, miszerint a szerződés műszaki-technikai
sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő számára nem létezik
reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, továbbá a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Nem
Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont
IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:
IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
Ajánlatkérő az első ajánlat benyújtását követően a tárgyalás időpontjáról szóló tájékoztatást küld Ajánlattevő részére, legkésőbb a
tárgyalást megelőző 3 munkanappal. Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, melyen a tárgyalásokat le kívánja zárni.
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Az első tárgyalás várható időpontja az ajánlattételi határidőt követő 7. munkanap. Amennyiben további tárgyalási forduló megtartása
válik szükségessé, Ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja Ajánlattevőt a következő tárgyalás időpontjáról, és az Ajánlattevő tudomására
hozza a további tárgyalások menetét és azok lezárásának időpontját. A tárgyalás során Ajánlatkérő és Ajánlattevő az ajánlati árról, a
szerződéses feltételekről tárgyalnak. Amennyiben Ajánlattevő részéről a szerződés tervezettel kapcsolatban szakmai észrevétel vagy
javaslat merül fel, azt Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet szövegében
változáskövetővel megjelölve, jelen ajánlattételi felhívás IV.3.2) pontjában megadott ajánlattételi határidőig első ajánlatával együttesen
be kell nyújtania. Ajánlattevő a tárgyalások lezárását követően nem tehet kedvezőtlenebb ajánlatot a korábban, az ajánlattételi felhívás
IV.3.2) pontjában meghatározott időpontig benyújtott első ajánlatánál. Tekintettel arra, hogy a szerződés műszaki-technikai
sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, Ajánlatkérő a végső ajánlatra vonatkozóan a Kbt.
88. § (9) bekezdését a 101. § (1) bekezdésének figyelembe vételével alkalmazza.

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.07.29

10:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

2

vagy napban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.07.29

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok
megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:
A szerződési feltételeket a "További közbeszerzési dokumentációk" menüpont alatt csatolt "Szolgáltatási szerződés tervezet"
tartalmazza.
V.1.2) Műszaki leírás:
A műszaki feltételeket a "További közbeszerzési dokumentációk" menüpont alatt csatolt KKD és "Szolgáltatási szerződés tervezet"
tartalmazza.
V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.3) További információk
a. AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Jelen közbeszerzésben
ATként való részvétel kizárólag az EKR-ben lehetséges. A rendszer interneten, böngésző alkalmazásával (például: Mozilla, Firefox,
Google Chrome) az alábbi elérési útvonalon áll rendelkezésre: https://ekr.gov.hu. Kérjük, az oldalon engedélyezze a felugró ablakokat,
mert tiltásuk esetén néhány funkció működésében nem várt anomália történhet. A rendszer használata mobil eszközön nem támogatott
. A rendszer működésével összefüggő információval, kérdésekkel kapcsolatosan a rendszer üzemeltetőjét, a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Ügyfélszolgálatát kell keresni munkanapokon 8:00–16:00 óráig a helpdesk@
nekszt.hu e-mail címen, vagy a +36 1 465 8899 telefonszámon. b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (
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XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket
egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége
alól. c. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu d. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD pontja tartalmazza. e. AK az
eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás, felvilágosítás kérés lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71. § (6) szerinti korlátozást nem
alkalmazza. f. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez. g. AT-nek
nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. h. AK a felhívás IV.3.4) pontjában
megadott 2 hónap alatt a végső ajánlat benyújtásától számított 60 napot ért. i. AK közbeszerzési eljárást külön jogszabályban (320/
2015.(X.30.) Kr.) előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. j. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem
kötött. k. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajstrom száma: 00202). l. Az
eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. m. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 100. § (5) bekezdése
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kéri benyújtani a
kizáró okok hiányára vonatkozó igazolást. n. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az
ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az AK az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni
. o. További benyújtandó dokumentumok részletezése: karakterhiány miatt a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pont alatt
található a V.3) További információk pont folytatása.

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)
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