
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

Hivatalos név: 

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-

szolgáltató Zrt. 

Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

AK00844 

Postai cím: Dobozi út 5. 

Város: 

Békéscsaba 

Postai 

irányítószám:  

5600 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Goda Sándor Szervizüzem 

vezető 

Telefon: 

+36-66-523200 3801 mellék 

E-mail: 

goda.sandor@alfoldviz.hu 

Fax: 

Fax: +36-66-523 205 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási  

ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozó dokumentációt is a következő címen szerezhetők be:  

  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási  

ponttal/pontokkal 

[X] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. 

pontját 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási  

ponttal/pontokkal 

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. 

pontját 

  

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása 

és elosztása  

[ ] Villamosenergia  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 

kitermelése  

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok 

feltárása és kitermelése  

[x] Víz 

[ ] Postai szolgáltatások 

[ ] Vasúti szolgáltatások  

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- 

vagy autóbusz- 

szolgáltatások  

[ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Repülőtéri tevékenységek  



  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Gépjármű beszerzés az Alföldvíz Zrt. részére 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye  

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 

–, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

(a) Építési beruházás [ ]  (b) Árubeszerzés [x]  (c) Szolgáltatás [ ]  

Kivitelezés 

Tervezés és 

kivitelezés 

Kivitelezés, 

bármilyen 

eszközzel, módon, 

az ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően  

[ ]  

[ ]  

[ ]  

  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

[]  

[ ]  

[ ]  

[ ]  

[X ]  

 

Szolgáltatási 

kategória  

(Az 1–27. 

szolgáltatási 

kategóriát ld. a 

2004/17/EK 

irányelv XVIIA. és 

XVIIB. 

melléletében 
 

  

A teljesítés helye 

Békéscsaba, Dobozi út 5. 

NUTS-kód: HU 332  

II.1.3) A hirdetmény tárgya  

Közbeszerzés megvalósítása [x]  

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

     

II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya  

Gépjárművek beszerzése az Alföldvíz Zrt. részére, az 1. rész tekintetében adásvételi 

szerződés, a 2. rész tekintetében gépjárművenként 3 oldalú adásvételi szerződés zárt 

végű pénzügyi lízing keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  



  Fő szószedet   
Kiegészítő szószedet 
(adott esetben) 

Fő tárgy 34100000-8 gépjárművek     

Kiegészítő tárgy(ak) 
34110000-1 - Személygépkocsik  

34130000-7 - Áruszállító gépjárművek 

34114000-9 - Különleges célú járművek 
    

 

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-

e? igen [x] nem [ ]  

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 

megadásához a B. mellékletből igen [X] nem []  

szükség szerint több példány használható)  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg):  

csak egy részre [ ]  egy vagy több részre [ X]  valamennyi részre 

[ ]  

II.1.9) Változatok elfogadhatók igen [ ] nem [x]  

 II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)  

1. rész: személygépjárművek: 8 + 12 + 9 db 

2.  rész: kishaszonjárművek: 12 + 4 + 2 + 1 + 1 db 

A dokumentációban részletezet elvárások szerint. 

 Becsült érték ÁFA nélkül: 162.313.386 Pénznem: HUF 

 II.2.2) Vételi jog (opciók) (adott esetben) igen [] nem [x]  

 

II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés meghosszabbítható [ ] igen [x] nem  

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között 

(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett 

ütemezése: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

Az időtartam maximum 5 hónap 

 (a szerződés megkötésétől számítva) 

 



  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI 

INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

A szerződést jótállás, szavatosság, valamint késedelmi és meghiúsulási kötbér 

biztosítja, ennek mértékének és alapjának részletes meghatározását az ajánlati 

dokumentáció (szerződéstervezet) tartalmazza. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre  

Ajánlatkérő a beszerzés ellenértékét, tételes elszámolással,  

a) az 1. rész tekintetében ajánlatkérő kizárólag saját forrásból teljesíti 

b) a 2. rész tekintetében lízingszerződés keretében, finanszírozó által (a megkötött 

lízing keretösszeg lehívásával) és a szükséges önerő saját forrásból történő 

biztosításával téríti meg. A finanszírozói teljesítésre az ajánlati 

dokumentációban megosztott adásvételi és lízingszerződés feltételei érvényesek. 

A teljesítésre irányadó a Kbt. 130. § (1), (5) bekezdései, továbbá a Ptk. 292/B § (1) 

bekezdése 

A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ 

foglaltak szerint kell eljárni. 

Fizetési ütemezés: 

a) Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

b) 1.rész esetében: az ajánlattevő jogosult részszámla benyújtására 

gépjárművenként, valamennyi sikeres, igazolt átadás-átvételt követően; 

c) 2.rész esetén: valamennyi szállítandó gépjárműre 1-1 önálló adás-vételi 

szerződés jön létre, melyekre vonatkozóan 1-1 számla nyújtható be, az adott 

szerződés szerinti sikeres, átadás-átvétellel igazolt teljesítését követően. 

A számlázás, tételes elszámolás részletes szabályait az ajánlati szakaszban kiadásra 

kerülő dokumentáció részét képező lízingszerződés és adásvételi szerződés 

tartalmazzák. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, 

illetve jogi személy (adott esetben)  

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság 

létrehozását. 



III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? 

(adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása: - 

 III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó 

adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre 

vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 

igazolási mód: 

A kizáró okok (Kbt. 56.§) alapján: 

- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a 

Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontokban foglalt kizáró feltételek valamelyike;  

- az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben 

fennáll a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel;  

Igazolási mód: 

- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a részvételi szakaszban igazoltak 

szerint, az ajánlattételi szakaszban sem állnak fenn vele szemben az ajánlatkérő 

által előírt kizáró feltételek. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Ajánlattevők a részvételi szakaszban igazolták az alkalmassági feltételnek való 

megfelelést. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság    

Ajánlattevők a részvételi szakaszban igazolták az alkalmassági feltételnek való 

megfelelést. 

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]   

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]  

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

[ ]  

 III.3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) 

van-e kötve? igen [ ] nem [ ]  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  



III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében 

személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? 

igen [ ] nem [ ]  
 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

[ ] Nyílt  

[X ] Meghívásos  

 

[] Tárgyalásos  

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, 

megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) [ ] 

igen [] nem  

(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők 

nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell 

megadni) 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)  

 [] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

vagy 

[X ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  

[X ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással 

vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági 

sorrendben kell megadni) 

Mindkét részteljesítésben: 

Ajánlati ár (Ft)                   80 

Kumulált korrigált szállítási határidő [∑(db*nap*korrekciós tényező)] 20 

[ ] a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott részszempontok 

  

IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni igen [] nem [x]  

 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? 

igen [x] nem []  

Igen válasz esetén: 

Az ajánlatkérő a jelen eljárást az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. január 3-

án, 2014/S 002-002111 iktatási számon megjelent részvételi felhívással indította 



meg.  

 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének 

feltételei  

A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt 

kérelem benyújtásának határideje  

Dátum: 2014/03/03 (év/hó/nap)                                                        Időpont: 10:00  

Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt térítés nélkül bocsátja az ajánlattételre 

felkért ajánlattevő rendelkezésére. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt (ideértve a 

dokumentációban szereplő nyomtatványmintákat is szerkeszthető, word 

formátumban) az ajánlattételi felhívással együtt, elektronikus úton, az ajánlattevők 

email címére küldi meg.  

 

Kell-e fizetni a dokumentációkért? igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal): Pénznem:  

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő  

Dátum: 2014/03/03 (év/hó/nap)                                                        Időpont: 10:00  

 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi 

jelentkezések benyújthatók  

HU  

Egyéb: - 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)  

-ig (év/hó/nap) 

VAGY: Időtartam hónap(ok)ban: és/vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő 

lejárata időpontjától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2014/03/03 (év/hó/nap)                                                        Időpont: 10:00  

 

Helyszín (adott esetben): VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. 1026 Budapest 

Érmelléki u. 9. II/2. tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen [x] 

nem [ ]  

Kbt. 62. §(2) szerinti személyek.  



  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL 

ÉS/VAGY igen [ ] nem [x]  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

1. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció mindkét részteljesítésre vonatkozóan 

egyazon dokumentumban, azonos tartalommal készült el és kerül kiadásra. A 

dokumentáció mellékletei külön mellékletként készültek el és kerültek kiadásra, 

a vonatkozó 

 műszaki leírások, 

 iratminták, 

 szerződéstervezetek, 

 excel lapok 

részteljesítésenkénti csatolásával. 

Az ajánlatokat részteljesítésenként külön-külön kötetben kell elkészíteni és 

benyújtani! 

2. Az ajánlati kötöttségég időtartama 30 nap, az ajánlattételi határidőtől számítva. 

3. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 93.§ (1) –(3) szerint bírálja el. 

Az eredményhirdetés a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint, ajánlatkérő döntését 

tartalmazó összegezés megküldésével történik, az ajánlati kötöttség időtartama 

lejártáig. 

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját 

megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig 

történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem 

haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 

napot (Kbt. 65. § (2) bekezdés). 

4. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére 

történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc 

nappal meghosszabbodik. Az ajánlatkérő a szerződést ezen meghosszabbodott 

ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Nem köthető meg azonban 

a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam 

lejártáig. (Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdés). 

5. Kiegészítő tájékoztatás: a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. §-ban 



meghatározottak szerint lehet kérni, és ajánlatkérő az ott meghatározottak 

szerint adja meg a kiegészítő tájékoztatást. 

6. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban egy eredeti  

nyomtatott példányban, továbbá a teljes ajánlatot pdf formátumban (vagy egyéb 

nem szerkeszthető formátumban), elektronikus adathordozóra (pl.: CD-re vagy 

DVD-re vagy egyéb elektronikus adathordozóra) írva egy elektronikus másolati 

példányban, kell benyújtani. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell 

tüntetni: „Ajánlat: Gépjármű beszerzés az ALDÖLDVÍZ Zrt. részére” és 

„kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 

 

Az ajánlatok benyújtásának helye: 

- az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-

csütörtökig 09.00-15.00, pénteken 09.00-15.00 között, a felhívás „A” 

mellékletének III. pontjában a beadás helyeként megjelölt helyen; 

- az ajánlattételi határidő lejártának napján: 9.00-10.00 óra között a felhívás 

IV.3.7. pontjában bontás helyeként megjelölt helyen. 

 

7. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 

megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.   

 

8. Fordítás: Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum 

benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő 

általi felelős fordítását is be kell csatolni az ajánlatban (Kbt. 36. § (3) bekezdés). 

Előzőeken túlmenően ajánlatkérő a fordítást hiteles fordítási formában is 

elfogadja. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

 

9. Az ajánlattevő vonatkozásában ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatot a 

nyilvánosan és ingyenesen elérhető hatósági nyilvántartásból. 

 

10. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek, és az ajánlatban 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtó egyéb gazdasági szereplőnek az 

ajánlathoz csatolni kell – amennyiben az ajánlatot nem ugyanaz írja alá, aki 

a részvételi szakaszban erre vonatkozó jogosultságát már igazolta – : 

- hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 

címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát (egyszerű 

másolatban is lehet csatolni), 

- amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, 

akkor a cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, a 

meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt 

meghatalmazást is. 

 

11. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlatnak – elsősorban, de nem kizárólagosan – 

tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3), (6) szerinti nyilatkozatokat.  

 

12. Az ajánlatban – ha a felhívás, vagy a dokumentáció ezt elő is írta – nem kell 



igazolni azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő 

magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból 

ingyenesen jogosult tájékozódni (Kbt. 36. § (5) bekezdés).   

 

13. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, illetve él a 

felvilágosítás kérés lehetőségével. 

   

14. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes 

visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb 

ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77. § (2) 

bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4)]  

 

15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Kormányrendelet (azaz Kormányrendelet), illetve adott esetben a további 

vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során 

megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Riadó utca 5. 

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1026 

Ország: 
Magyarország  

E-mail: 
kapcsolat@kt.hu 

Telefon: 
+ 35 18828594 

Internetcím (URL):  Fax: 
+ 35 18828593 

 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

mailto:dontobizottsag@kt.hu


Internetcím (URL):  Fax: 
 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2) pontot VAGY 

szükség esetén a VI.4.3) pontot)  

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § és a Közbeszerzési 

Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes 

szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet vonatkozó 

rendelkezései. 

VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó 

információ beszerezhető  

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: 
Riadó utca 5. 

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1026  

Ország: 
Magyarország  

E-mail: kapcsolat@kt.hu 

 

Telefon: + 36 18828594 

Internetcím (URL):  Fax: + 35 18828593 
 

VI.5) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA: 2014.02.19. 

(év/hó/nap) 
 

  

mailto:dontobizottsag@kt.hu


A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI 

PONTOKON SZEREZHETŐK BE:  

Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.  

Postai cím: Érmelléki utca 9. II./2.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám:1026  Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Repa-Gurszki Gabriella 

Telefon: +36 12251585 

E-mail: gabriella.gurszki@vaninmc.com Fax: +36 12251585 

Internetcím (URL):  

 II) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A MŰSZAKI 

DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.  

Postai cím: Érmelléki utca 9. II./2.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám:1026  Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Repa-Gurszki Gabriella 

Telefon: +36 12251585 

E-mail: gabriella.gurszki@vaninmc.com Fax: +36 12251585 

Internetcím (URL):  

 

 III) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ 

AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET BE KELL NYÚJTANI  

Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.  

Postai cím: Érmelléki utca 9. II./2.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám:1026  Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Repa-Gurszki Gabriella 

Telefon: +36 12251585 

E-mail: gabriella.gurszki@vaninmc.com  Fax: +36 12251585 

Internetcím (URL):  
 

  

mailto:gabriella.gurszki@vaninmc.com


IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 

Hivatalos név: 

 

Nemzeti azonosító: (ha ismert) 

 

Postai cím:  

Város:  Postai irányítószám: 

 

Ország:  

 

 


