
HL/S S212
31/10/2015
385914-2015-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés -
Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

1/13

31/10/2015 S212
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés -
Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/13

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385914-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások
2015/S 212-385914

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
AK01257
Pétervárad u. 2.
Címzett: dr. Németh Szilvia
1145 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18729344
E-mail: nemeth.szilvia@zuglo.hu
Fax:  +36 18729309
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.zuglo.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Parkolójegy- kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkolójegy- kiadó automaták
üzemeltetése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 27: Egyéb szolgáltatások 
A teljesítés helye: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területe.
NUTS-kód HU101

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385914-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:nemeth.szilvia@zuglo.hu
www.zuglo.hu
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése adásvételi szerződés
alapján, 5 éves részletfizetéssel, továbbá vállalkozási szerződés alapján parkolójegy- kiadó automaták
üzemeltetése a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
98351000, 51214000, 63712400, 60000000, 50316000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Nyertes ajánlattevő feladata mindösszesen 204 darab parkolójegy-kiadó automata gyártása, leszállítása,
telepítése és üzembe helyezése, az általa készített telepítési tervnek megfelelően, az alábbiak szerint.
— 30 db Örs vezér téri zóna,
— 174 db Városligeti és Istvánmezei zóna.
A parkolójegy-kiadó automaták szállításának és üzembe helyezésének a határideje a szerződéskötéstől
számított legfeljebb 180 naptári nap.
A sikeres beüzemelést követően a leszállított parkolójegy-kiadó automaták 60 hónapon keresztül történő
üzemeltetése, a részvételi dokumentációban részletesen meghatározott feladatok ellátásával, amely határozott
időtartamot a Felek – nyertes Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén – egy alkalommal további 60
hónappal meghosszabbíthatják.
A parkolójegy-kiadó automaták műszaki specifikációját a részvételi dokumentáció tartalmazza.
A teljes mennyiségtől +2 %-os eltérés lehetséges.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése: 
hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállás:



HL/S S212
31/10/2015
385914-2015-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés -
Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

3/13

31/10/2015 S212
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés -
Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/13

Jótállási idő: 24 hónap, a műszaki átadás-átvételtől számítva.
Kötbérek:
A parkolójegy- kiadó automaták szállítására és üzembe helyezésére irányadó mellékkötelezettségek: A Ptk.
6:186 (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból,
amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári napok vonatkozásában a késedelemmel érintett termékek
(parkolójegy- kiadó automaták) nettó vételárának napi 1 %-a, az ily módon kiszabott kötbér maximuma a
nettó szerződés ellenérték 20 %-át nem haladhatja meg; A maximális késedelmi kötbér elérése esetén az
Ajánlatkérőnek jogában áll – választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett
a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni.
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett naptári napok vonatkozásában a hibás teljesítéssel
érintett termékek (parkolójegy- kiadó automaták) nettó vételárának napi 1 %-a, az ily módon kiszabott
kötbér maximuma a nettó szerződés ellenérték 20 %-át nem haladhatja meg; A maximális késedelmi kötbér
elérése esetén az Ajánlatkérőnek jogában áll – választása szerint – a szerződésszegés következményeinek
érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ellenérték (vételár) 25 %-a.
Az üzemeltetési időszakra vonatkozó rendelkezésre állási (SLA) követelmények részletes feltételeit,
paramétereit és az ezekhez rendelt kötbért, mint szerződést megerősítő mellékkötelezettséget az ajánlati
dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlattevőnek az üzemeltetési időszakban
legalább 98 %-os rendelkezésre állást kell biztosítania.
Nem szerződésszerű teljesítés esetén az üzemeltetési díj az alábbi táblázat szerint kerül csökkentésre:
Rendelkezésre állás 98 % vagy e felett: 100 % díj
Rendelkezésre állás 97 – 98 % között: 90 % díj
Rendelkezésre állás 96 – 97 % között: 80 % díj
Rendelkezésre állás 95 – 96 % között: 70 % díj
Rendelkezésre állás 94 – 95 % között: 60 % díj
Rendelkezésre állás 93 – 94 % között: 50 % díj
Rendelkezésre állás 92 – 93 % között: 40 % díj
Rendelkezésre állás 91 – 92 % között: 30 % díj
Rendelkezésre állás 90 – 91 % között: 20 % díj
Rendelkezésre állás 90 % alatt: 0 % díj
Teljesítési biztosíték mértéke a szállítás és üzembe helyezés vonatkozásában: a nettó vételár 5 %-a,
futamideje: a teljesítési (üzembe helyezési) határidőt követő 60. nap. A teljesítési biztosítékot (mint a teljesítés
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot) a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a
szerződés hatálybalépésekor (a szerződéskötés napján) szükséges Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint
teljesíthetőek
— óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével
(átutalásával),
— bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
— banki készfizető kezesség biztosításával,
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a
dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a fenti biztosítékokat az
előírt határidő(k)ben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
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A részletes szabályokat az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, illetve az arra vonatkozó
biztosítékkal, hogy a pénzügyi fedezet a teljesítés időpontjában rendelkezésre fog állni. Az ajánlatkérő előleget
nem ad. A fizetési feltételekre egyebekben a Kbt. 130. § (1), valamint (5)–(6) bekezdésében, és a Ptk. 6:130.
§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. § -ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet, a leszállított parkolójegy- kiadó automaták vételárát a sikeres átadás-átvételt
követő hónaptól kezdődően, 5 év alatt 3 hónapos ütemezéssel fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő üzemeltetési időszak alatt az üzemeltetési díjat havonta fizeti meg.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: — Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény
— a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
— az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
— a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
— a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
— a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
— a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
— a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
— Budapest fővárosi közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a
várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy.
rendelet
— Budapest-Zugló Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló Budapest
főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II.1.) rendelete
— Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati
rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
— Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 260/2009. (IV. 30.) sz.
határozata
— Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 264/2009. (IV. 30.) sz.
határozata
— Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 1193/2011. (X.20.) sz.
határozata
— Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 722/2013. (XI.21.) határozata
— Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2014. (II.14.) határozata.

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában, aki a Kbt. 56. § (1)
bekezdés a)-k) pontjában foglaltak illetve az 57. §; (1) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki az 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. igazolási
mód:
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Közbeszerzési Hatóság a kizáró okok igazolása
körében az alábbi útmutatókat bocsátotta ki:
— A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. 10 §-
ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-
ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában; [Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám]
— Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában; [Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61.
szám]
A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezőknek, a közös részvételre jelentkezőknek, a részvételi
jelentkezésben a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-4.§ ; 5–
6.§ ; 8. § ; 10. § ; és 11. § ;-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének illetve
a Kbt. 57. § (1) bekezdésének hatálya alá. A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozók,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében a Részvételre jelentkező vagy a
részvételre jelentkező a kötelező kizáró okokra vonatkozóan ajánlatában csak nyilatkozni köteles, hogy e
szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, egyéb igazolásokat
vagy nyilatkozatokat e szervezeteknél nem szükséges csatolni a kizáró okokról [Kbt. 58. § (3) bek.].
A Kbt. 57.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkező választása szerint vagy a) saját
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.
57. § ;-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg
nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok
hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők vonatkozásában az ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a Korm. rendelet 5. §-ra. A nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezőknek, a közös részvételre
jelentkezőknek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
4. § és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének illetve a Kbt. 57. § (1)
bekezdésének hatálya alá. A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők továbbá a részvételi
jelentkezésben nyilatkozni kötelesek, hogy a letelepedésük szerinti országban mely szervezetek jogosultak a
Kbt. 56–57. §-ok szerinti kizáró okok igazolására.
Részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-6. §-aiban, illetve a Közbeszerzési Hatóság a
Kormányrendelet 13.§-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar
nyelven elérhető közhiteles hatósági elektronikus nyilvántartásokból.



HL/S S212
31/10/2015
385914-2015-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés -
Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

6/13

31/10/2015 S212
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés -
Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/13

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § alapján előírja, hogy folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén részvételre jelentkező csatolja a jelentkezéshez a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást.
A Részvételre jelentkező által benyújtandó nyilatkozatok, igazolások keltezése, illetve dátuma – a Kbt. 56. § (1)
bekezdés e) pontja szerinti igazolás kivételével – nem lehet korábbi a részvételi felhívás feladása napjánál.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1.) A számlatulajdonos
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal – attól függően, hogy
a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak:
— a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
— számlaszám(ok) feltüntetése;
— arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon a jelen felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 12 hónapban volt-e sorban álló tétel.
[Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont.]
P/2.) A részvételi határidő lejártát megelőző utolsó, három lezárt üzleti év tekintetében az alkalmasságot igazoló
gazdasági szereplő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló egy részének benyújtása
(eredmény kimutatás), ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,
a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a beszámoló csatolása a részvételi
jelentkezésben nem szükséges.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2)
bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a (2)
bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételt kell nyilatkozat
formájában igazolniuk.
[Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében előírtakra is.]
P/3.) Nyilatkozat az előző három üzleti évre vonatkozóan a teljes általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételre és a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított-árbevételéről (külön-
külön feltüntetve a parkolójegy-kiadó automaták gyártása, szállítása, beüzemelése tevékenységből, illetve
a parkolási rendszer üzemeltetése tevékenységből származó árbevételt), attól függően, hogy a részvételre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
[Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében előírtakra is]
P/4.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján igazolás (biztosítási kötvény
egyszerű másolati példányának vagy biztosítótól származó igazolás egyszerű másolati példányának) és az
utolsó biztosítási díj megfizetésének igazolásának csatolása legalább az alkalmassági feltételekben előírt
szakmai felelősségbiztosítás mértékének és meglétének és érvényességének igazolására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is.
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésével összhangban tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a P/1)–
P/2) pontban előírtak kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
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P/1.) A becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a
számlatulajdonos bármely számláján a jelen felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 12 hónapban
15 napot meghaladó sorbaállítás volt.
Ajánlatkérő a sorbaállítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat
érti.
P/2.) ha mérleg szerinti eredménye az előző 3 lezárt üzleti év során egyszer is negatív volt.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a
(2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a
közbeszerzés tárgyából (parkolójegy-kiadó automaták gyártása, szállítása, beüzemelése és üzemeltetése)
származó nettó árbevételének megkövetelt mértéke 200 000 000 HUF.
P.3. A felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évben
P.3.1. a parkolójegy-kiadó automaták gyártása, szállítása, beüzemelése tevékenységből származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 200 000 000 HUF-ot,
P.3.2. a parkolójegy-kiadó automaták üzemeltetése tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele összesen nem éri el a 200 000 000 HUF-ot,
P/4.) 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján nem rendelkezik a részvételi
határidő lejártakor érvényes, parkolójegy-kiadó automaták üzemeltetése szerinti tevékenységre kiterjedő
szakmai felelősségbiztosítással minimum 200 000 000 HUF/év és legalább 20 000 000 HUF/káresemény
mértékig.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) végzett legjelentősebb
közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését,
Az ismertetéshez csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott
nyilatkozatot vagy igazolást. A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel
teljesülésének ki kell derülnie és tartalmaznia kell legalább a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2)
bekezdés szerinti adatokat.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi szállítást kíván
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő
csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként
saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében
meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés
mértékét százalékban vagy forintban).
M/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) d) pontja alapján a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek
esetében csatolandó a szakember képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint
csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és
rendelkezésre állási nyilatkozat. A becsatolt szakmai önéletrajz az előírt valamennyi szakmai tapasztalat
meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte
egyértelműen megállapítható legyen.
A szakmai tapasztalatként előírt időtartam alatt Ajánlatkérő az években meghatározott szakmai tapasztalt
vizsgálata során egy évet 12 hónapos időtartamnak vesz figyelembe.
M/3. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) f) pontja alapján a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységre kiterjedő ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítványa vagy azzal egyenértékű
bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa vagy a
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310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti minőségbiztosítási intézkedéseinek leírása és
egyenértékűség indokolása.
M/4.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) c) pontja alapján az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó éves
átlagos statisztikai állományi létszámról és a vezető tisztségviselői létszámról készült kimutatás benyújtása.
M/5.) Csatolja az előírt gépjárművek, valamint a nagy-teljesítményű érmeszállító gép felhasználását lehetővé
tevő (azaz a részvételre jelentkező, alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet nevére szóló) dokumentum
(tulajdonjog/használati jog fennállását igazoló okirat, forgalmi engedély, gépjármű biztosítás fennállásának
igazolása) másolatát, továbbá a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés e) pontja alapján az egyéb előírt a parkolójegy-kiadó automata műszaki leírásban előírt
követelmények bemutatására is kiterjedő műszaki leírásának másolatát.
A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az M1-M5 alkalmassági feltétel esetében az együttes
megfelelés megengedett.
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy részvételre jelentkező alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
M/1) a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé
számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik az alábbi
szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
M.1.1. legalább 1 db szerződésszerűen teljesített, legalább nettó 200 000 000 HUF értékű parkolójegy-kiadó
automata szállítására vonatkozó referenciával,
M.1.2. legalább 1 db szerződésszerűen teljesített, parkolójegy-kiadó automaták karbantartása, hibaelhárítása,
pénzbegyűjtés-, pénz számolása és annak bankszámlára történő befizetését is tartalmazó üzemeltetési
szolgáltatás tárgyú referenciával, melyben a szerződésbeli ellenszolgáltatás összege a nettó 50 000 000,- HUF-
ot elérte vagy meghaladta.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő parkoló jegykiadó automaták telepítése, üzembe helyezése, karbantartása és üzemeltetése
területén projektvezetői gyakorlattal rendelkező szakember;
b) legalább 3 fő, parkoló jegykiadó automaták telepítése, üzembe helyezése területén szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel;
c) legalább 1 fő parkoló jegykiadó automaták és parkolási központi rendszer szoftver) telepítése, üzembe
helyezése területén szakmai tapasztalattal rendelkező informatikus.
d) legalább 3 fő parkoló jegykiadó automaták karbantartása és üzemeltetése területén 2 éves szakmai
gyakorlattal rendelkező szakember.
M/3.) Nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (parkolójegy-kiadó automaták üzemeltetése)
tevékenységre kiterjedő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőség-
biztosítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány
által előírtaknak mindenben megfelelő minőség-biztosítási intézkedéseinek leírásával;
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M/4.) Nem rendelkezik az utolsó lezárt üzleti év vonatkozásában minimum 1 fő vezető tisztségviselői és
minimum 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal;
M/5.) Nem rendelkezik legalább
a) 3 db személyszállító szervizgépjárművel,
b) 1 db nagyteljesítményű [9 címlet válogatására alkalmas, legalább 1100 érme/perc sebességű] érmeválogató
és számláló berendezéssel,
c) 1 db parkolójegy-kiadó automata műszaki leírásával.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
1.3.2016-től kívánja a parkolási rendszert bevezetni, figyelemmel a 23.11.2015. napján megtartott testületi ülés
39/2015. számú határozatára. A parkolójegy-kiadó automaták gyártása és üzembe helyezése időszükségletére
figyelemmel a nyílt illetve meghívásos eljárás időigénye miatt azon eljárások lefolytatása nem lehetséges. Erre
figyelemmel Ajánlatkérő gyorsított eljárást alkalmaz.

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Nettó vételár/ automata. Súlyszám 40
2. Nettó üzemeltetési díj/ hó/ automata. Súlyszám 30
3. Telepítési határidő (naptári nap). Súlyszám 30

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
MI/40504/2015

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 9.11.2015 - 09:30
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
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9.11.2015 - 09:30

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
27.11.2015

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §- ban foglaltak szerint biztosítja. Amennyiben Jelentkező a
hiánypótlással a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, Ajánlatkérő a
Kbt. 67. § alapján teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
2.) A részvételi jelentkezések bontásának ideje, helye: Dátum: 9.11.2015. (év/hó/nap ) Időpont: 9:30
Helye: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2., I. emelet
109.szoba.
A Kbt. 62. § (1) (2) és (5–7) bek. irányadóak.
3.) A jelentkezőnek csatolni kell:
— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) (jelentkező/közös jelentkező/alvállalkozó/kapacitást nyújtó
szervezet) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, a jelentkezésben nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni
kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintáját,
— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Felhívjuk a T. Jelentkezők figyelmét, hogy amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről
jelentkezésükben külön nyilatkozni szükséges.
4.) A jelentkezés összeállításával kapcsolatosan felmerült költségek a jelentkezőt terhelik.
Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé
vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
5.) Postán feladott jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére a jelentkezési határidőig sor kerül. A postai küldemények elveszéséből eredő kockázat a
jelentkezőt terheli.
6.) A jelentkezést a dokumentációban foglalt formai követelményeknek megfelelően 1 papír alapú példányban,
továbbá a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus példányban (PDF formátumban)
írásban és zárt csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni a Jelentkező nevét,
székhelyét, a „ Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a parkolójegy-kiadó
automaták üzemeltetése a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén ”
feliratot.
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Ajánlatkérő szívesen fogadja a papír alapú eredeti példánnyal mindenben azonos több papír alapú másolati
példány benyújtását
Amennyiben Ajánlatkérő a papír alapú és az elektronikus formájú példányok között eltérést észlel, úgy
Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
7.) Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdés alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Az eljárás
folyamán a kapcsolattartás és a különböző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönyv stb.)
megküldése elsősorban e-mailen és fax útján történik.
8.) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában
kell csatolni. Joghatás kiváltására kizárólag a magyar nyelvű dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő elfogadja
a felelős fordítást is.
9.) Közös jelentkezés (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – a jelentkezéshez
csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást
(konzorciális megállapodás), amely tartalmazza a jelentkezők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, a teljesítés megoszlásának és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés
százalékos arányát, kijelöli azon jelentkezőt (és személyt), aki a közös jelentkezőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet [Kbt.25. § (4) bekezdés]. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a konzorcium nyertessége esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös jelentkező egyetemleges felelősséget vállal.
Közös jelentkezés esetében a jelentkezést a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés
teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a jelentkezésben és a szerződés teljesítése
során közös jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében
(az adott részt illetően) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés
tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
10.) A jelentkezésben a Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie.
11.) Csatolni kell a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyen ismertetni kell a Kbt. 62. § (5)
bekezdés szerinti adatokat.
12.) A Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A Kbt. 40.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges.
13.) Amennyiben a kiegészítő iratok nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, azok alkalmazását az
Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 49. § (2) bekezdésére – kizárólag ajánlja.
14) Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevők részvételét 6 000 000 HUF
összegű ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához köti.
15) Értékelési szempontrendszer:
A részvételi felhívás IV.2.1. pontjában foglaltak alapján az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 71. § (2)
bekezdése b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, az ott meghatározott
értékelési részszempontok szerint.
Az értékelési pontszámok alsó és felső határa minden részszempont esetében 1 és 10 pont. Az értékelés
módszere a fordított értékarányosítás [Közbeszerzési Hatósága által kiadott; az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról; szóló útmutató (KÉ
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2012. évi 61. szám) szerint]. Ajánlatkérő mindhárom részszempont esetén a legalacsonyabb mértéket tekinti
a legkedvezőbbnek (azaz ez az érték kapja a maximális pontszámot), a többi ajánlat vonatkozó tartalmi eleme
pedig a legjobb értékhez viszonyított tényleges különbségnek megfelelő pontszámot kapja.
16) Tekintettel arra, hogy a kárveszély az üzemeltetési időszak teljes időtartamára nézve kizárólag ajánlattevőt
fogja terhelni, ezért a parkolási rendszer részét képező eszközökre a nyertes ajánlattevőnek megfelelő
fedezetet biztosító biztosítási szerződést kell kötni és az üzemeltetési időszak alatt fenntartani. A biztosítás
kedvezményezettje nyertes ajánlattevő. A biztosítási szerződés fennállásának igazolása a szerződéskötés
feltételét képezi.
17) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat
az alapprojekttel összefüggő új szolgáltatásra.
18) A részvételi dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).
Az Részvételre jelentkező, vagy az Alvállalkozó írásbeli kérelmére Ajánlatkérő a dokumentációt teljes
terjedelmében elektronikus vagy postai úton megküldi. A kérelemben kérjük feltüntetni Kérelmező nevét,
címét, telefon- és telefax számát, valamint e-mail címét. Az részvételi dokumentáció személyesen is átvehető
– előzetes bejelentkezés alapján – Ajánlatkérő székhelyén minden munkanap, péntek kivételével 9-15 óráig,
pénteki munkanapon 9-12 óra között, bontás napján a jelentkezés határidejéig.
A dokumentáció nem átruházható. Ajánlatkérő a dokumentációt a felhívás megjelenésétől az jelentkezési
határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy
részvételre jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
19. Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai
alkalmasság alábbi feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest
szigorúbban állapította meg:
P1,P2,P3,P4,
M1, M2, M3, M4, M5
20. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 137.§.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
27.10.2015

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

