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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203680-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
2014/S 115-203680

Előminősítési rendszer – Egyes ágazatokban

2004/17/EK irányelv
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul nem
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: dr. Németh Zsuzsanna
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu/magunkrol/beszerzes/
További információ a következő címen szerezhető be
BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: dr. Németh Zsuzsanna
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
További dokumentáció a következő címen szerezhető be
BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: dr. Németh Zsuzsanna
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
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Az előminősítési kérelmeket a következő címre kell elküldeni
BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: dr. Németh Zsuzsanna
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu

I.2) Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

II. szakasz: Az előminősítési rendszer tárgya
II.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése midi, szóló, csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel.

II.2) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 2: Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel
végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

II.3) Az előminősítési rendszeren keresztül beszerezni kívánt építési beruházások, szolgáltatások vagy áruk
meghatározása:
Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése midi, szóló, csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel

II.4) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
60112000

II.5) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az előminősítési szempontok:
Az előminősítési szempontok: I. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet jelentkező (közös jelentkező), alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet jelentkező (közös jelentkező), aki esetében a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállnak.
II. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Alkalmatlannak minősül a jelentkező (közös jelentkező), ha:
P1.) Az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében a hosszú távú működésbiztonsági mutatójának (azaz (saját tőke
+hátrasorolt kötelezettségek + hosszú lejáratú kötelezettségek)/befektetett eszközök) értéke 0,75-nél kisebb.
P2.) Ha az adózás előtti eredménye az utolsó 3 üzleti év mindegyikében negatív volt.
P3.) Ha az előminősítési kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban:

mailto:kozbeszerzes@bkk.hu
www.bkk.hu
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a) a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el az 1 000 000 000 HUF-
ot és az autóbuszos személyszállítási tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevétele összesen nem érte el az 500 000 000 HUF-ot,
b) a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el az 1 000 000 000 HUF-
ot és a közforgalmú autóbusz műszaki üzemeltetéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele nem érte el az 1 000 000 000 HUF-ot, és
c) a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 2 500 000 000 HUF-
ot.
P4.) Alkalmatlannak minősül a jelentkező (közös jelentkező), ha szerepel a KHR (Központi Hitelinformációs
Rendszer)listán, mint negatív adós.
III. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Alkalmasnak minősül a jelentkező (közös jelentkező), ha:
M1)
— rendelkezik az előminősítési kérelem benyújtásától visszafelé számított megelőző három év során legalább
nettó 1 200 000 000 HUF értékű, legalább 24 hónapon keresztül, legalább 50 db autóbusszal végzett
személyszállítási tevékenységről szóló referenciával. A nettó szolgáltatási érték a Szolgáltatás teljes díját
tartalmazza, beleértve a fogyasztói árkiegészítés, valamint a normatív támogatás összegét is, amennyiben
szolgáltató jogosult volt ezek igénylésére.
A 24 hónapos időtartamnak nem kell feltétlenül egybefüggően fennállnia. Az előírt mennyiség több referenciával
is teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása szükséges jelentkező részéről, amikor az
előírt 50 db-os megrendelés-állománnyal egyidejűleg rendelkezik,
vagy
— rendelkezik az előminősítési kérelem benyújtásától visszafelé számított megelőző három év során
legalább nettó 1 200 000 000 HUF értékű, legalább 24 hónapon keresztül, legalább 50 db autóbusz műszaki
üzemeltetéséről szóló referenciával. A nettó szolgáltatási érték a Szolgáltatás teljes díját tartalmazza.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása
szükséges jelentkező részéről, amikor az előírt 50 db-os megrendelés-állománnyal egyidejűleg rendelkezik,
vagy
— rendelkezik az előminősítési kérelem benyújtásától visszafelé számított megelőző három év során legalább
nettó 2 500 000 000 HUF értékű, legalább 24 hónapon keresztül, legalább 200 darab 12 tonna megengedett
össztömegű közúti gépjármű járművezetővel történő üzemeltetéséről szóló referenciával. A nettó szolgáltatási
érték a Szolgáltatás teljes díját tartalmazza.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása
szükséges jelentkező részéről, amikor az előírt 200 db-os megrendelés-állománnyal egyidejűleg rendelkezik.
M2) Rendelkezik a vállalatirányításra vonatkozó, az előminősítési kérelem benyújtásakor érvényes, akkreditált
tanúsító által kiállított MSZ EN ISO 9001-es vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) f) pontjában meghatározott, a minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
Az előminősítési szempontok igazolási módjai: I. Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
Igazolási mód a jelentkezőre vonatkozóan:
A jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) az előminősítési kérelemben a Kbt. 58. § (2) bekezdés alapján a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11.§-ban előírtak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
és (2) bekezdéseinek, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének hatálya alá.
Jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) a Kbt. 57. § (1) bek. e) pontja szerint, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
3.§ c) pontja alapján előminősítési kérelmében csatolnia kell a 261/2011 (XII. 7.) Korm. rendeletnek való
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megfelelést bizonyító okirat egyszerű másolatát abban az esetben, ha ajánlatkérő számára nincs a Kbt. 36. §
(5) bekezdésében foglaltak szerint elérhető nyilvántartás ennek ellenőrzésére.
Igazolási mód az alvállalkozóra, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetre
vonatkozóan:
A Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a jelentkező csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) a)-d) pontjában foglalt kizáró okok tekintetében, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában, a jelentkező – választása szerint – a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint nyújtja be a nyilatkozatokat.
Az igazolások tartalmára vonatkozóan a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2014. évi
57. szám 16.5.2014.)valamint 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 kiadott Közbeszerzési Hatóság útmutatójának
(KÉ 2012. évi 61. szám 1.6.2012.,) rendelkezései adnak jelentkező számára iránymutatást.
II. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:
A Jelentkezőnek az előminősítési kérelemhez csatolnia kell:
P1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről az
előminősítési kérelem benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét);
amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az előminősítési
kérelemben nem szükséges.
Amennyiben a jelentkező a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011.
Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerint megkövetelt árbevétel mértéke: nettó 500 000 000 HUF. Az árbevételt
jelentkezőnek a P3. pontban foglaltak szerint kell igazolnia.
P2.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről az
előminősítési kérelem benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét);
amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az előminősítési
kérelemben nem szükséges.
Amennyiben a jelentkező a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011.
Korm. rendelet 14. § (2) bek. szerint megkövetelt árbevétel mértéke: nettó 500 000 000 HUF. Az árbevételt
jelentkezőnek a P3. pontban foglaltak szerint kell igazolnia.
P3.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előminősítési kérelem
benyújtását megelőző 24 hónapra vonatkozó, teljes árbevételéről és a P3) a) alpont szerinti esetben az
autóbuszos személyszállítási tevékenységből származó, a P3) b) alpont szerinti esetben a közforgalmú
autóbusz műszaki üzemeltetéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló
nyilatkozatát (évenkénti bontásban), attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
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P4.) A jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (6)
bekezdés,valamint a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (1) pontja alapján nyilatkozatát arról, hogy nem
szerepel a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán, mint negatív adós.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. Abban az esetben, ha jelentkező az alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55. § (5)bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően
igazolandó.
III. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:
A Jelentkezőnek az előminősítési kérelemhez csatolnia kell:
M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) a) pontja alapján az előminősítési kérelem benyújtásától
visszafelé számított 3 év során végzett legjelentősebb autóbusszal végzett személyszállítási tevékenységéről,
vagy autóbusz műszaki üzemeltetéséről, vagy 12 tonna megengedett össztömegű közúti gépjármű
járművezetővel történő üzemeltetéséről szóló referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2)
bekezdés szerinti részletezettséggel, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint
igazolva.
M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján be kell mutatnia a vállalatirányításra
vonatkozó,az előminősítési kérelem benyújtásakor érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított, MSZ EN ISO
9001-es vagy azzal egyenértékű tanúsítványának másolatát vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
f) pontjában meghatározott, a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. Abban az esetben, ha jelentkező az alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55. § (5)bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően
igazolandó.

III.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

V. szakasz: Eljárás
IV.1) Bírálati szempontok

IV.1.1) Bírálati szempontok

IV.1.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.2.2) Az előminősítési rendszer időtartama
Határozatlan időtartam

IV.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.2) További információk:
1. Az előminősítési kérelemhez minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell a jelentkező/alvállalkozó/alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának,
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vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal a kérelemben szereplő iratot láttak
el. Amennyiben az előminősítési kérelemben szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták
alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az előminősítési kérelemhez. A
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy a kérelemhez csatolni kell a
meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát.
1.2 Jelentkező nyilatkozatát arra nézve, hogy változás bejegyzési eljárás folyamatban van-e vele
szemben,valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak szerint csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
1.3 Jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) - b) szerinti adatokról (nemleges válasz is
megjelölendő).
2. Ajánlatkérő a jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a 310/2011. Korm. rendelet 18.§ (3) bekezdése szerinti minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
3. Az ajánlatkérő a jelen előminősítési eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus
úton,ingyenesen hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkk.hu/beszerzes). Ajánlatkérő az előminősítési
dokumentáció letöltését igazoló Visszaigazoló adatlap faxon történő visszaküldését kéri az esetlegesen
felmerült kérdésekre adott válaszok megküldéséhez.
4. Az előminősítési kérelmek benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon,hétfőtől
péntekig 10:00 és 12:00 óra között, a BKK Zrt. jelen felhívás A) III. pontjában megjelölt hivatalos helységében.
Az előminősítési kérelem, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a
jelentkező viseli.
5. Az előminősítési rendszerbe jelentkező által kidolgozott előminősítési kérelem és az annak részét képező
valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és az előminősítési rendszerbe jelentkező között
az előminősítési kérelemmel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. Az
előminősítési rendszerbe jelentkező nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Idegen nyelvű irat
benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó, a Kbt. 36.§
(3)bekezdésében meghatározottak szerint. Az előminősítési kérelem értelmezése szempontjából a magyar
fordítás az irányadó.
6. Az előminősítési kérelmeket 1 db eredeti és 2 db másolati példányban kell benyújtani. Az előminősítési
kérelem formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az egyes példányok közötti eltérés esetén, az
ajánlatkérő az „eredeti” megjelölésű előminősítési kérelmet tekinti irányadónak. Jelentkezőnek lehetőség szerint
be kell nyújtania előminősítési kérelmét 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD) is. Az adathordozón az
előminősítési kérelmet 1 db PDF fájl formájában kell benyújtani.
7. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell:
A Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet az előminősítési felhívásban a jelentkezővel kapcsolatban előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére.
8. Az előminősítési rendszer időtartama alatt jelentkezőknek folyamatosan meg kell felelniük az Ajánlatkérő által
támasztott követelményeknek.
9. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók.
10. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó.
11. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
12. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a 289/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadóak.

www.bkk.hu/beszerzes
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13. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy
amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli az ellentmondást, úgy a
Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el.
14. Ajánlatkérő az előminősítési rendszerét 2012. óta folyamatosan működteti,az előminősítési hirdetmény
száma: 2012/S 167-277476
az előminősítési hirdetmény közzétételének napja: 31.8.2012. Ajánlatkérő az előminősítési rendszer
működtetésére vonatkozó szabályokat, a minősítési szempontokat és igazolási módjait módosította, a módosító
hirdetmény száma: 2013/S 133-231061, közzétételének napja: 11.7.2013.
A 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés alapján az előminősítési hirdetményt évenként kell
közzétenni.

VI.3) Jogorvoslati eljárás

VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §.

VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja:
13.6.2014

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277476-2012:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231061-2013:TEXT:HU:HTML
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

