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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204365-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
2016/S 115-204365

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

BKK – Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Budapest
1075
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádi Zita
Telefon:  +36 307741183
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu 
Fax:  +36 12351044
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

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

II.1.1) Elnevezés:
„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt médiatervezési és vásárlási feladatainak
ellátása.

II.1.2) Fő CPV-kód
79341400

II.1.3) A szerződés típusa

mailto:kozbeszerzes@bkk.hu
http://www.bkk.hu
http://www.bkk.hu
http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/
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Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt médiatervezési és vásárlási feladatainak
ellátása.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 550 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
79341400

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” című projekt médiatervezés és vásárlási feladatainak
ellátása nettó 550 000 000 keretösszegig.
A feladatok pontos meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő az ajánlattétel napján rendelkezik-e Google Partner minősítéssel: igen =
10 pont, nem = 1 pont) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 550 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
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

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
1. Pontszám alsó és felső határa: 1–10. Módszer ism.: ár részszempont arányosítás. minőségi kritérium
részszempont: pontozás.
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2. A közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A
Szolgáltatás természetéből adódóan részajánlattétel nem lehetséges, a folyamat nem megosztott, ezért a
részekre bontása nem indokolt.

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 (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat(ok) ajánlatba történő csatolása szükséges. Az
ajánlattevőnek az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján ajánlatkérő külön felhívása
alapján kell benyújtani (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8–16. §).
A kizáró okokra vonatkozó igazolások kiválthatóak, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői
jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek (321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 27–44. §).
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az
alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok
fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P.1.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az
eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét) részét képező eredmény-kimutatásának egyszerű másolatát. Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy
nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimum-követelmények tekintetében.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (médiatervezési és vásárlási feladatokból) származó – általános forgalmi adó
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nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban meghatározott értéket.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési
dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján ajánlatkérő
külön felhívása alapján kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)–(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.
A P.1. alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdése.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdések szerint más szervezet
kapacitására is támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három
lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének
mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több
mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő
alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (médiatervezési és vásárlási feladatokból)
származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen legalább a 200 000 000 HUF-
ot.
A P.1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők közül elegendő, ha egyikük megfelel
(Kbt. 65. § (6) bekezdés).

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolandók az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó
referenciák. A referenciá(k)nak (ismertetéseknek) tartalmazni(iuk)a kell legalább az alábbiakat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, a részéről információt adó személy neve, elérhetősége,
— a szolgáltatás tárgyát, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen,
— az ellenszolgáltatás nettó összegét,
— a teljesítés idejét év/hónap/nap-től – év/hónap/nap-ig bontásban történő megjelölésével,
— a teljesítés helyét,
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás, vagy
referencianyilatkozat nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy
Ajánlatkérő a referenciaigazolást, vagy referencianyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő
részéről az ismertetett referenciamunka egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös
Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett
teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
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M.2.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolandó azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése,
végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdés szerint egységes európai közbeszerzési
dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. §
(5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, vagyis nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján ajánlatkérő
külön felhívása alapján kell benyújtani.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint más szervezet
kapacitására is támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három)
évben összesen legalább nettó 360 000 000 HUF értékű médiatervezési és vásárlási feladatok elvégzéséből
származó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelést legfeljebb 3 db referencia
bemutatásával igazolhatja.
A csatolt igazolás(ok)ból, vagy nyilatkozat(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés. A referencia igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdés szerinti dokumentum benyújtása szükséges.
M.2.: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni
kívánt szakembereket:
M.2.1.: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakembert, aki legalább 5 éves médiaügynökségben szerzett
médiatervezői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik, és ebből legalább 1 évet csoportvezető vagy
médiaigazgató pozíciót töltött be;
M.2.2.: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakembert, aki legalább 3 éves televíziós médiatervezési és
vásárlási szakmai tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik;
M.2.3.: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakembert, aki legalább 3 éves általános médiatervezési szakmai
tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik;
M.2.4.: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakembert, aki legalább 3 éves online médiatervezésben szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.2.3. pontban előírt általános médiatervező és az M.2.4. pontban
előírt online médiatervező kiváltható 1 fő integrált médiatervezővel, ebben az esetben elegendő 3 fő
bemutatása, ellenkező esetben ajánlatkérő összesen 4 fő bemutatását kéri.
A bemutatott szakembereknek csatolniuk kell saját kezűleg aláírt:
— szakmai önéletrajzot, amelyben végzettségük, képzettségük bemutatása mellett megadják a szakmai
gyakorlatuk idejét (év/hónap-tól év/hónap-ig terjedő bontásban) azon szakterület tekintetében, amely
alkalmasság igazolására az ajánlattevő be kívánja vonni őket,
— valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is
megfelelhetnek.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést megerősítő kötelezettségek és biztosítékok:
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelemmel érintett Megrendelésre vonatkozó nettó Vállalkozói díj 1 %-a, de
legfeljebb a késedelemmel érintett Megrendelésre vonatkozó nettó Vállalkozói díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: amennyiben Ajánlatkérő nem érvényesíti szavatossági jogait, abban az
esetben a hibásan teljesített Megrendelésre eső Vállalkozói díj 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a Megrendeléssel érintett feladatra eső nettó vállalkozói díj 30 %-a, teljesítési
biztosíték: nettó 5 000 000 HUF.
Fizetési feltételek:
A kifizetések pénzneme: HUF.
Teljesítési igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (3) bekezdése szerint állít ki.
A kifizetés a Kbt. 135. § (3) szerint.
A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A §
rendelkezéseit mind Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Részletes szabályok a Szerződéstervezetben kerültek rögzítésre.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/07/2016
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 időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/07/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
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1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19ľ21. Rumbach Center 5. emelet (Jobb szárny) Tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek.

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. Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
Benyújtandó dokumentumok:
2. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)–b) szerinti adatokról.
3. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bek. foglaltakra. A Kbt. 66. § (2) bek. sz. nyilatkozatot eredeti aláírt
példányban.
4. Ajánlattevő nyilatkozata TGI, ADEX adatbázis, valamint Ipsos Zrt. a Gemius Hungary Kft.-gemius/Ipsos
Audience online közönségmérési kutatás adatbázisokról és iparági médiatervezési szoftverekről.
5. Ártáblázat.
6. EEKD a Kbt. 67. § (2) bek. sz. tartalommal.
7. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás.
8. Változásbejegyzési eljárás esetén a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.
9. Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bek. szerint.
10. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet/személy bevonása tekintetében ajánlattevő nyilatkozni
köteles az EEKD II. rész C. pontja szerint. Igen válasz esetén ajánlattevőnek csatolni kell a Kbt. 65. § (7)
bek. szerinti nyilatkozatot, valamint a kapacitást nyújtó szervezet által aláírt egységes európai közbeszerzési
dokumentumot a Kbt. 67. § (3) bek. megfelelően.
11. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet/személy az eljárást megindító felhívásban az
ajánlattevővel kapcsolatban-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) rendelkezéseit.
13. A Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
14. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás keretében új, ajánlatában korábban meg nem nevezett gazdasági
szereplőt nevez meg-az új gazdasági szereplő vonatkozásában legfeljebb egy alkalommal biztosítja a felmerült
hiányok pótlását.
15. Alkalmassági feltételek és igazolások a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 28. § szerinti minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban lettek meghatározva.
16. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie az ajánlattételi határidő lejártáig. A
dokumentumok letöltését követően haladéktalanul meg kell küldenie ajánlatkérő részére a teljes körűen kitöltött
és aláírt regisztrációs adatlapot, amelyet ajánlatkérő a beérkezést követő 1 munkanapon belül visszaigazol.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
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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 jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére a Kbt. 148. § rendelkezései az irányadóak.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, 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:
14/06/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

