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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162821-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Szeged: Régészeti szolgáltatások
2016/S 091-162821
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Móra Ferenc Múzeum
AK15984
Roosevelt tér 1–3.
Szeged
6720
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Fogas Ottó
Telefon: +36 62549049
E-mail: o_fogas@mfm.u-szeged.hu
Fax: +36 62549049
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.moramuzeum.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mfm.u-szeged.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://moramuzeum.hu/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Tapasztó Magdolna
Vajda u. 26/a.
Szeged
6723
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Tapasztó Magdolna
Telefon: +36 302907582
E-mail: tapasztomagdolna.ev@gmail.com
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.moramuzeum.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Móra Ferenc Múzeum
AK15984
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Roosevelt tér 1–3., II. Emelet Titkárság
Szeged
6720
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Tapasztó Magdolna
Telefon: +36 302907582
E-mail: tapasztomagdolna.ev@gmail.com
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.moramuzeum.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5)

Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

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

Elnevezés:
,,Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint régészeti szakfeladatok,
térinformatikai feldolgozás” vállalkozási keretszerződés keretében.

II.1.2)

Fő CPV-kód
71351914

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében:
1. régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti bontómunka:
a) régészeti bontómunka régészeti lelőhelyen;
b) régészeti bontómunka több rétegű és városi feltáráson, illetve területtel nem mérhető lelőhelyeken;
2. régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti szakmai munka:
a) komplex régészeti feladatellátás, mely tartalmazza valamennyi régészeti szakfeladatot valamint járulékos
régészeti szakfeladatot;
b) terepi geodéziai szakfeladatok végzése;
c) térinformatikai utómunkák, feldolgozás végzése;
3. régészeti feltárásokhoz kapcsolódó gépi humuszolás, valamint egyéb járulékos gépi földmunkák végzése:
a) régészeti megelőző feltárásokon teljes felületen, gépi humuszolás végzése, 80 cm mélységig, 1 km-en belüli
földelhordással;
b) régészeti próbafeltárásokon kutatóárok gépi humuszolása, 80 cm mélységig, földelhordás nélkül;
c) gépi humuszolás végzése 80 cm-t meghaladóan;
d) munkaterület visszatöltése földdel, tömörítés nélkül.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás
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II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
71351914
71351000
71351900

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU3
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország területén, Ajánlatkérő által a teljesítés során egyedi megrendelés során kijelölt helyszíneken.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
A keretszerződés keretében az alábbi feladatokat szükséges ellátni:
1. régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti bontómunka:
a) régészeti bontómunka régészeti lelőhelyen;
b) régészeti bontómunka több rétegű és városi feltáráson, illetve területtel nem mérhető lelőhelyeken;
2. régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti szakmai munka:
a) komplex régészeti feladatellátás, mely tartalmazza valamennyi régészeti szakfeladatot valamint járulékos
régészeti szakfeladatot;
b) terepi geodéziai szakfeladatok végzése;
c) térinformatikai utómunkák, feldolgozás végzése;
3. régészeti feltárásokhoz kapcsolódó gépi humuszolás, valamint egyéb járulékos gépi földmunkák végzése:
a) régészeti megelőző feltárásokon teljes felületen, gépi humuszolás végzése, 80 cm mélységig, 1 km-en belüli
földelhordással;
b) régészeti próbafeltárásokon kutatóárok gépi humuszolása, 80 cm mélységig, földelhordás nélkül;
c) gépi humuszolás végzése 80 cm-t meghaladóan;
d) munkaterület visszatöltése földdel, tömörítés nélkül.
A szerződés keretösszege nettó 500 000 000 HUF a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke min. 40 000 HUF/nap, max. 60 000 HUF/nap / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kiszállás ideje a régészeti lelőhelyre a megrendelés visszaigazolását követően (min.
3–max. 10 munkanap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 190

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: 48
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
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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
A II.2.5) pontban szereplő nettó ajánlati ár részszemponton belüli értékelésre kerülő alszempontok a VI.3.
pontban találhatók meg részletezve.
II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
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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 az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. § alapján:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–4.
§-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. §
(4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), valamint
adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), valamint
adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12–16. §-aiban
foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (formanyomtatvány) a Dokumentáció mellékleteként kerül
kiadásra.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1. Ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb
szolgáltatásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződés tárgya, az
ellenszolgáltatás összege, a terület m2 adata, a teljesítés ideje (befejezés év, hó) és helye, a szerződést kötő
másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelem: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának
és (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a
következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással
vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával.
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M/2. Mutassa be azon szakembereit, megnevezésük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, a
szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának
csatolásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont.
M/3: Ajánlattevő ismertesse a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetve
műszaki felszereltséget (darabszám, nem saját tulajdonú gépek esetén a rendelkezésre állás formájának
megjelölésével) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített (sikeres átadásátvétellel lezárt) alábbi referenciamunkával/ referenciamunkákkal:
— összesen legalább 40 000 m² területen és összesen legalább nettó 80 000 000 HUF ellenértékben végzett,
komplex régészeti feladatellátásra vonatkozó referenciával/referenciákkal, mely/melyek magában foglalja/
foglalják az alábbi tevékenységek mindegyikét: régészeti bontómunka, régészeti és régész-technikusi
szakmunka, terepi geodézia, terepi dokumentáció készítése, dokumentáció térinformatikai feldolgozása,
— összesen legalább 150 000 m² területű régészeti lelőhelyet érintően és összesen legalább nettó 40 000 000
HUF ellenértékben végzett terepi geodéziai feladatok ellátására, valamint térinformatikai, adatfeldolgozási és
dokumentációs utómunkáinak elvégzésére vonatkozó referenciával/referenciákkal,
— összesen legalább 150 000 m² régészeti lelőhelyen és összesen legalább nettó 120 000 000 HUF
ellenértékben végzett régészeti bontómunkára irányuló referenciával/referenciákkal.
Egy referenciaigazolással/nyilatkozattal ajánlattevő több referenciakövetelménynek is megfelelhet.
M/2: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi
szakemberekkel:
a) 1 fő földmérési munkát ellátó szakemberrel, aki a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez
szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III.21.) VM rendelet szerinti ezen tevékenység ellátására
vonatkozó szakképzettséggel bír és aki szakképzettsége megszerzését követően legalább 12 hónap szakmai
gyakorlattal rendelkezik földmérési tevékenység ellátásában, és
b) 1 fő legalább 60 hónap régész technikusi feladatellátásban szerzett gyakorlati tapasztalattal és legalább
24 hónap régészeti kézi feltárás földmunkáinak irányításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel, és
c) 2 fő felsőfokú MA régész képzettséggel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember csak egy alkalmassági minimumkövetelmény igazolására jelölhető meg.
M/3: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
— 1 db RTK GPS készülékkel,
— 1 db mérőállomással, és
— 3 db összkerékmeghajtású gépjárművel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre. (Az ajánlattevőnek az
ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.).
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
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A nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban
alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről szóló 14/2015. (III.11)
MvM rendelet ill. a 2001. évi LXIV. tv. 23/B. § (2)–(4) bekezdése és 23/E § (2) és (4) bekezdése alapján.
III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja: Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő a teljesítés
Ajánlatkérő által történő igazolását követően havonta utólag jogosult számla benyújtására. Amennyiben a
nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk. 6:130.
§ (1)–(2) bekezdése szerint teljesíti Ajánlatkérő, a leigazolt szerződésszerű teljesítést követően benyújtott
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján átutalással. Amennyiben az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően – a Kbt.
135. § (3) bekezdés a)–e) pontjában foglaltak szerint fizeti ki Ajánlatkérő az ellenértéket. További információ a
Dokumentációban található.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint:
késedelmi kötbér(értékelési részszempont); meghiúsulási kötbér.

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: 15/06/2016
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 ajánlati kötöttség végső dátuma: 15/07/2016

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/06/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
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Móra Ferenc Múzeum, 6720 Szeged, Roosevelt tér 1–3., II. emelet, Igazgatói iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak.
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 ajánlatkérő térítésmentesen elektronikus úton bocsátja a dokumentumokat rendelkezésre a felhívás
megjelenésétől a www.moramuzeum.hu címen. Eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció iránti igény
jelzése a tapasztomagdolna.ev@gmail.com e-mail címre, mely jelzést követően megadásra kerül az elérési
útvonal.
2. Bírálati szempont: legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a II.2.5) pontban leírt részszempontok alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1–10.
Nettó ajánlati ár részszemponton belüli szempontok, azok súlyszámai:
— régészeti bontómunka régészeti lelőhelyen (HUF/m²) – Súlysz: 50,
— régészeti bontómunka több rétegű és városi feltáráson,ill. területtel nem mérhető lelőhelyeken (Ft/óra) –
Súlysz: 10,
— komplex régészeti feladatellátás, mely tartalmazza valamennyi régészeti szakfeladatot valamint járulékos
régészeti szakfeladatot (HUF/m²) – Súlysz: 20,
— terepi geodéziai szakfeladatok végzése (HUF/m²) – Súlysz: 20,
— térinformatikai utómunkák, feldolgozás végzése (HUF/m²) – Súlysz: 30,
— régészeti megelőző feltárásokon teljes felületen, gépi humuszolás végzése, 80 cm mélységig, 1 km-en belüli
földelhordással (HUF/m²) – Súlysz: 25,
— régészeti próbafeltárásokon kutatóárok gépi humuszolása, 80 cm mélységig, földelhordás nélkül (HUF/m²) –
Súlysz: 25,
— gépi humuszolás végzése 80 cm-t meghaladóan (HUF/m³) – Súlysz: 5,
— munkaterület visszatöltése földdel, tömörítés nélkül (HUF/m²) – Súlysz: 5.
Értékelési módszer: A legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot,a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva
kerül meghatározásra,aránypár alkalmazásával.
3. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított.
4. Ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/ aláírás-mintáját a dokumentációban
rögzítettek szerint. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 13. §a is irányadó.
5. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban (formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá a közös ajánlattevők
mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az
ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtania.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, cégszerűen
aláírt nyilatkozatát, nemleges tartalommal is.
8. Ajánlatkérő nem kívánja az eljárást részekre bontani, ezzel kapcsolatban álláspontja, hogy a részajánlattételt
a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé mivel az elvégzendő szolgáltatások szorosan kapcsolódnak
egymáshoz, a régészeti feltárás komplex feladatot képez, a régészeti bontómunkát a régészeti szakmai vezető
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állandó felügyeletével és irányításával kell végrehajtani. Továbbá az eljárás tárgyát képező szolgáltatásmegrendelés megbontása a beszerzés ellenértékének növekedését eredményezné, figyelembe véve, hogy
az komplex tevékenység, és annak egyben történő beszerzése összefüggésben áll a közpénzek hatékony és
gazdaságos elköltésének követelményével.
9. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
10. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell elkészíteni és egy nagy lezárt borítékban/csomagban kell
benyújtani. Az ajánlattevőknek a teljes ajánlatukat elektronikusan, pdf. formátumban (CD-n vagy más
adathordozón), a beadásnak megfelelő formában (aláírva)csatolniuk kell az ajánlathoz.
11. Az alkalmassági feltételek, azok igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását (Kbt. 35. § (8) bek.).
13. Igazolni kell,hogy ajánlattevő,vagy közös ajánlattételnél közös ajánlattevők bármelyike/vagy együttesen
rendelkezik országos, ill. valamennyi megyére kiterjedő 14/2015. (III.11) MvM. rend. szerinti akkreditációval.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 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 Kbt. 148. §-ba foglaltak szerint.

VI.4.4)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
10/05/2016
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