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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Új mobil jégpálya beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000215352019
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Ajánlatkérő nem biztosítja, mert az eljárás tárgyát képező berendezés szorosan összefüggő, egységes jellegére tekintettel a 
részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag, sem szakmai szempontból nem ésszerű.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

6000 Kecskemét, Nyíri út 42. Hrsz.: 10975/1II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

37480000-6

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

http://juniorsportkft.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Közjogi szervezet

Egyéb tevékenység

sport, szabadidő

Árubeszerzés

Új mobil jégpálya beszerzése

40 x 20 méter alapterületű mobil jégpálya EPDM hűtőcső rendszerrel, junior hockey palánkkal szerelve olyan jégpálya fagyasztó 
berendezéssel ellátva ami - 5 Celsius fokon tartja a jeget. Az alászigetelést styrodur 50 mm vastagságú rögzített szegéllyel ellátott 
szigetelő lemez biztosítja és 10 mm belüli vízszintes elhelyezés szükséges. Vízzáró réteget vízálló ragasztással ellátott fólia biztosítja. A
hűtőgép méretezéséhez figyelembe kell venni az üzemidőt, ami az időjárástól függően várhatóan október közepe és április közepe 
közötti időszak, amely alapján a hűtőgép energia felvétele nem lehet több mint 3 x 200 amper. A hűtőrendszert ethylen- glikol-víz -20 
Celsius fokos keverékével kell feltölteni. A hűtési vezeték tágulási tartállyal kell rendelkezzen, és az ehhez csatlakozó szigetelt 
gerincvezetékkel csatlakozik a pályához. A palánk rendszer 20x40 illetve 40x40 mm felületkezelt zártszelvény kereten 120 cm 
magasságú 6 mm fehér színű PE lemezzel van ellátva. A korong vezető PE lemez 10 x 200 mm méretű. Az ívek 6-8 méter rádiuszúak. A
kivitelezési munkák tartalmazzák a +10 százalékos tartalék glikol töltetet az utántöltéshez valamint a jégfestés és a vonalazás is a 
kivitelezés része. A palánk fölött az alapvonalak mögötti részt korongfogó hálóval kell ellátni 60 x 2 méter méretben 3 x 3 cm 
hálóosztással. A légkezelést légszárító berendezés látja el 7 liter / óra légszárító kapacitással. A járó felületet 10 mm vászonbetétes 
gumiszőnyeggel kell borítani 100 m2 -en. A jégpályához biztosítani kell egy minimum 200 W teljesítményű fél automata élező gépet 10 
db tartalék élező koronggal. Biztosítani kell 20 lábas méretben 2 db szárító konténert és 6 db felszerelés megőrző és raktározó 
konténert. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő 
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
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-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

801. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

40 x 20 méter alapterületű mobil jégpálya EPDM hűtőcső rendszerrel, junior hockey palánkkal szerelve olyan jégpálya fagyasztó 
berendezéssel ellátva ami - 5 Celsius fokon tartja a jeget. Az alászigetelést styrodur 50 mm vastagságú rögzített szegéllyel ellátott 
szigetelő lemez biztosítja és 10 mm belüli vízszintes elhelyezés szükséges. Vízzáró réteget vízálló ragasztással ellátott fólia biztosítja. A
hűtőgép méretezéséhez figyelembe kell venni az üzemidőt, ami az időjárástól függően várhatóan október közepe és április közepe 
közötti időszak, amely alapján a hűtőgép energia felvétele nem lehet több mint 3 x 200 amper. A hűtőrendszert ethylen- glikol-víz -20 
Celsius fokos keverékével kell feltölteni. A hűtési vezeték tágulási tartállyal kell rendelkezzen, és az ehhez csatlakozó szigetelt 
gerincvezetékkel csatlakozik a pályához. A palánk rendszer 20x40 illetve 40x40 mm felületkezelt zártszelvény kereten 120 cm 
magasságú 6 mm fehér színű PE lemezzel van ellátva. A korong vezető PE lemez 10 x 200 mm méretű. Az ívek 6-8 méter rádiuszúak. A
kivitelezési munkák tartalmazzák a +10 százalékos tartalék glikol töltetet az utántöltéshez valamint a jégfestés és a vonalazás is a 
kivitelezés része. A palánk fölött az alapvonalak mögötti részt korongfogó hálóval kell ellátni 60 x 2 méter méretben 3 x 3 cm 
hálóosztással. A légkezelést légszárító berendezés látja el 7 liter / óra légszárító kapacitással. A járó felületet 10 mm vászonbetétes 
gumiszőnyeggel kell borítani 100 m2 -en. A jégpályához biztosítani kell egy minimum 200 W teljesítményű fél automata élező gépet 10 
db tartalék élező koronggal. Biztosítani kell 20 lábas méretben 2 db szárító konténert és 6 db felszerelés megőrző és raktározó 
konténert. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő 
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A RÉSZLETES MŰSZAKI 
LEÍRÁST A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMAZZA.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

37480000-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Új mobil jégpálya beszerzése

6000 Kecskemét, Nyíri út 42. Hrsz.: 10975/1

Igen

Igen

2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, max. 24 hónap) 20

Nem

Igen
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint 
nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. Az ajánlattevő az alvállalkozója és az adott esetben alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése 
tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. 
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás 
során következnek be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági 
követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan 
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben 
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott 
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás 
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás 
adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) 
bekezdés rendelkezéseire. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései irányadóak. A szerződés TAO támogatásból a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet jogszabályi előírások alapján kerül finanszírozásra. Ajánlatkérő 
előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Fizetési késedelemhez kapcsolódóan irányadóak a Ptk. 6:155. § vonatkozó 
rendelkezései. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187.§ -ára a kötbérek vonatkozásában.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján: - Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó 
kárt. - Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette 
Ajánlatkérő hibás teljesítési, meghiúsulási és késedelmi kötbért, jótállást, valamint jótállási biztosítékot alkalmaz. Részletek a 
közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) vannak feltüntetve.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 
3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a MJSZ Szakmai Bizottsága (Verseny Bírósági engedély) vagy a Nemzetközi
Szövetség által kiadott hitelesítési engedéllyel rendelkező mobil jégpálya szállítására vonatkozó referenciával, amely jégpálya 
alapterülete elérte legalább a nettó 550 m2 alapterületet. Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek 
megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, 
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már 
benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe 
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott 
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,
hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év (három év alatt befejezett, de 
legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő 
adatokat kell tartalmaznia: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal) - a szerződést kötő másik fél 
megnevezését, székhelyét; - szállítás tárgyát és mennyiségét; - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a 
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21/A §, 
illetve 23. § bekezdésében foglaltakra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem

Nem

Nem
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1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét 
képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell 
elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő 
aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra 
létrehozott blokkokban. 2. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell 
tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként 
kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés). 3. Ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az 
ajánlathoz csatolni: 1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírás-mintáját; Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése 
rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben 
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében 
Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a 
képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). 2. a 
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására 
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; 3. folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor 
az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési 
dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az 
ajánlattevő köteles kitölteni az ajánlatához kapcsolódóan. Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs 
folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot. 4. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a 
tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat,
azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő konkrét termékek helyett mást kíván megajánlani, köteles a 
megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. A költségvetésben fel kell tüntetni a 
megajánlott termék nevét, típusát, gyártóját, származási helyét. 5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Nem

Nem

2019.03.12 09:00

HU
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2019.03.12 11:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

pontját. 6. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el. 7.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás az EKR karakterkorlátra tekintettel nem tartalmaz minden 
információt. A részletes eljárást megindító felhívást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.




