KÖNNYÍTETT BESZERZÉSI ELJÁRÁS
a Beszerzési Szabályzat IV.1. fejezet szerint

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE
KÖNNYÍTETT BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Szervezet: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Beszerzési eljárást lebonyolító szervezet: Dabasi Üzemigazgatóság
Címzett: Jasper Lóránt ügyvezető
Címe: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Telefon: +36 29/360-323; +36 29/360-321
Fax: +36 29/360-323
Internet cím: http://www.dakov.hu
E-mail: drgyorgybalazs@dakov.hu
2. AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA, ÉS ALKALMAZÁSÁNAK INDOKA:
Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal által jóváhagyott Beszerzési Szabályzatában rögzített, a közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó ún. könnyített beszerzési eljárás szabályai
szerint folytatja le.
Indoka: a beszerzés becsült értéke nem éri el az árubeszerzésre vonatkozó 2014.
évre meghatározott nettó 50 millió Ft összegű közbeszerzési értékhatárt.

3. A BESZERZÉS (SZERZŐDÉS) TÁRGYA MENNYISÉGE, RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL,
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

3.1. A beszerzés (szerződés) tárgya és mennyisége
PIAC-13-1-2013-0030 pályázat megvalósításához kapcsolódó laboratóriumi eszközök
beszerzése szállítási szerződés keretében.
Az áruk megnevezése és mennyisége
1. tétel: Analitikai mérleg, 1 db
2. tétel: Táramérleg, 1 db
3. tétel: Vegyifülke, savas, 1200 mm, 1 db
4. tétel: Vegyifülke, 1500 mm, 1 db
5. tétel: Tűzálló szekrény, 1 db
6. tétel: Fűthető mágneses keverő, 10 férőhelyes, 1 db
7. tétel: Vortex kémcsőrázó, 1 db
8. tétel: Digitális síkrázó, 1 db
9. tétel: Vegyszeres hűtőszekrény, 1 db
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Az áruk megnevezése és mennyisége
10. tétel: Mintatároló hűtőszekrény, 1 db
11. tétel: Szociális hűtőszekrény, 1 db
12. tétel: Pipetta, 20-200 µl, 2 db
13. tétel: Pipetta, 100-1000 µl, 5 db
14. tétel: Pipetta, 0,5-5 ml, 6 db
15. tétel: Pipetta, 1-10 ml, 2 db
16. tétel: Digitális büretta 2,5 ml/fordulat, 3 db
17. tétel: Digitális büretta 5 ml/fordulat, 1 db
18. tétel: Rotációs vákuumbepárló, 1 db
19. tétel: Fűtőkosár, 3 db
20. tétel: Robbanásbiztos szárítószekrény, 1 db
21. tétel: Izzító kemence, 1 db
22. tétel: Hűthető asztali centrifuga, 1 db
23. tétel: Víztisztító, 1 db
24. tétel: Homogenizáló rendszer, 1 db
25. tétel: Spektrofotométer, 1 db
26. tétel: Kompakt fotométer, 3 db
27. tétel: Roncsolóblokk kompakt fotométerhez, 3 db
28. tétel: Asztali, többparaméteres mérőkészülék 1 db
29. tétel: Hordozható többparaméteres mérőkészülék, 3 db
30. tétel: Szivattyú, 3 db
31. tétel: Mintavevő eszközök, 3 db
32. tétel: Vízszintmérő, 3 db
33. tétel: Hűtőláda, 3 db
34. tétel: Összes cianid mérő berendezés, 1 db
35. tétel: Fenol desztilláló rendszer, 1 db
36. tétel: Zavarosságmérő, 1 db
37. tétel: KOI roncsoló, 1 db
38. tétel: BOI mérőkészlet, 1 db
39. tétel: Kjeldahl N meghatározó rendszer, 1 db
40. tétel: Vákuumszűrő rendszer, 1 db
41. tétel: Arzén tesztkészlet, 3 db
A részletes műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza.

3.2.

Részekre történő ajánlattétel
Ajánlatkérő a részajánlat tételét kizárja.
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3.3.

Szerződéses feltételek

a) Teljesítési határidő
1. részteljesítés:
2. részteljesítés:

50 %-os készültségi fok
50 %-os készültségi fok

2014. június 15.
2014. december 1.

A részteljesítések értékét kizárólag az egyes eszközök szerződéses vételárának figyelembe
vételével lehet figyelembe venni, úgy, hogy az egyes leszállított eszközök teljesítése csak
akkor vehető figyelembe, ha az 100%-ban leszállítva, üzembe helyezve kerül átadásra.
b) Fizetési feltételek
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A számla szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő igazolt teljesítés alapján, a
megrendelő általi kézhezvételét követően átutalással kerül kiegyenlítésre a hatályos
Támogatási Szerződésben foglaltakkal összhangban.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt határidőben
teljesíti.
A pénzügyi teljesítés a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból megítélt
támogatásból és a DAKÖV Kft. saját forrásából történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
c) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő/Szállító a neki felróható késedelmes teljesítés esetére
késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés nettó ellenértékének 1 %a/naptári nap a késedelem idejére.
Amennyiben az ajánlattevő késedelme a 15 naptári napot meghaladja, az ajánlatkérő
jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Szállító a vételár megfizetésére nem
tarthat igényt, továbbá meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Hibás teljesítési kötbér: Az ajánlattevő/Szállító hibás teljesítése esetén hibás teljesítési
kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés nettó ellenértékének 0,5%-a.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének ajánlattevő/Szállító hibájából
bekövetkező meghiúsulása esetén a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek
mértéke a nettó szerződéses ellenérték 30 %-a.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítékaként a szerződés nettó ellenérték 10%-ának megfelelő összegű biztosítékot köt
ki. Ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés teljesítésének időpontjában, azaz a
sikeres átadás-átvétel napján kell a biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A
jótállási biztosítéknak a szerződésben rögzített jótállási határidő lejártának időpontjáig
kell rendelkezésre állnia/érvényben lennie.
A jótállási biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az
előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetéssel vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ajánlatkérő jogosult a biztosíték terhére
lehívást eszközölni, amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződésben meghatározott
teljesítési kötelezettségének nem, vagy hibásan tesz eleget. A nyertes Ajánlattevő a
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szerződés érvényességi ideje alatt a biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül
köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni.
A jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell.
A dokumentációban meghatározott áruk/termékek tekintetében ajánlattevőt 12 hónapos
jótállási kötelezettség terheli az áruk/termékek üzembe helyezésétől számítva.
A jótállási idő tekintetében történő többletvállalást Ajánlatkérő a bírálati részszempontok
között értékeli.
d) A beszerzés tárgyára vonatkozó részletes szerződéses feltételeket a Dokumentáció szerinti
szerződéstervezet tartalmazza. Az Ajánlattevők az ajánlatban a szerződéstervezettel
kapcsolatban kiegészítést, észrevételt tehetnek külön dokumentumként, vagy a tervezetet
változáskövetéssel, megjegyzésekkel ellátva.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

4.

Jogi feltételek és igazolási módjuk

4.1.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (pályázó), aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
A fenti jogi feltételek meglétének igazolására az ajánlathoz csatolni kell:
 Az a) és b) pont alatti feltételt Ajánlatkérő a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon
ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevő adatai nem szerepelnek,
akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t
eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz szükséges csatolni.
 Amennyiben a cégbíróságon az ajánlattevő cégügyében változásbejegyzés iránti
eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlattevőnek a változás bejegyzési
benyújtását és tartalmát igazoló okiratot is csatolnia kell.
- A c) pont szerinti feltételek fenn nem állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott
nyilatkozatot kell csatolni.
4.2. Alkalmassági feltételek és igazolási módjuk
4.2.1. Pénzügyi alkalmasság
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha a teljesítéshez nem áll
rendelkezése az első részteljesítés összegének megfelelő pénzügyi fedezet.
Igazolás módja:
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia, hogy rendelkezik legalább az első
részteljesítés összegének megfelelő összegű pénzügyi fedezettel: lekötetlen, vagy lekötött,
de kevesebb, mint 15 nap alatt szabad felhasználású (likvid) pénzeszközzé tehető
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forgóeszközzel (készpénz, kötvény, értékpapír), melynek rendelkezésre állását cégszerűen
aláírt nyilatkozattal szükséges igazolni.
4.2.2. Műszaki, szakmai alkalmasság
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a) a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt évben (60 hónapban) teljesített
legalább 1 db, összesen legalább nettó 50 millió Ft értékű, szennyvíz vizsgálati
laboreszközök szállítására vonatkozó referenciával;
b) legalább 2 fő szerviz munkatársat alkalmazó magyarországi szakszervizzel;
c) a beszerzés tárgyának megfelelő tevékenységre vonatkozó minőségirányítási
rendszerrel.
Igazolás módja:
a) a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb
szállításainak ismertetése az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatával.
A nyilatkozat tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
 a szerződést kötő másik fél megnevezését,
 a szerződés tárgyát,
 az ellenszolgáltatás nettó összegét,
 a teljesítés idejét, helyét
 nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
b) a szakszerviz háttér ismertetése az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatával;
c) beszerzés tárgyának megfelelő tevékenységre vonatkozó minőségirányítási rendszer
részletes ismertetésével.
Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt évben (60 hónapban)
teljesített referenciákat a bírálati részszempontok között értékeli.
5. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJA
Az ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont
alapján történik következő részszempontok és súlyszámok alapján:
Részszempont
1. ajánlati ár (nettó Ft) (előny az alacsonyabb)
2. az elmúlt öt évből származó szennyvíz

vizsgálati
laboreszközök szállítására vonatkozó referenciák ismertetése
3. a teljes rendszer garancia időn túli szervízdíja (nettó Ft/év) (előny
az alacsonyabb)
4. kezelő személyzet oktatása (betanítása) (igen/nem)
5. megajánlott eszközök gyártmányainak száma (db) (előny az
alacsonyabb)
6. előírt mértéken (12 hónap) felül vállalt jótállási idő (hónap)
(előny a magasabb)

Súlyszám
60
30
10
10
5
5
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Részszempont
7. az előírtnál rövidebb szállítási határidő (előteljesítés) (nap) (előny a

Súlyszám

magasabb)
8. javaslat, illetőleg közreműködés a labor felszerelés technológiai

folyamatának kialakításában

5
5

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
Az értékelés módszere:
1., 3., 5. részszempont esetében: fordított arányosítás
6. 7. részszempont esetében: egyenes arányosítás
4. részszempont esetében: abszolút értékelés
2., 8. részszempont esetében: sorba rendezés
Az értékelés részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
6. DOKUMENTÁCIÓ, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Ajánlatkérő jelen felhíváshoz dokumentációt bocsát rendelkezésre, melynek részét
képezik a Felolvasólap, nyilatkozat minták, a részletes szerződéses feltételeket tartalmazó
Szállítási Szerződés tervezet, és a Műszaki specifikáció.
Ajánlatkérő a dokumentációt ellenérték nélkül bocsátja rendelkezésre.
A dokumentáció 2014. május 9-ig személyesen vehető át a Dabasi Üzemigazgatóság
2370 Dabas, Széchenyi u. 3. sz. alatti címén, dr. György Balázs pályázati referensnél
munkanapokon 9.00 – 12.00 óra között.
A dokumentáció másra nem ruházható át. Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció
átvételére és egy ajánlat megtételére jogosult.
A dokumentáció átvétele a jelen eljárásban történő részvétel feltétele.
Az eljárással (pályázattal) kapcsolatban információ, kiegészítő tájékoztatás kérhető
írásban az 1. pontban jelölt elektronikus címen. Ajánlatkérő a válaszokat legkésőbb az
ajánlattételi határidő lejárta előtti második munkanapig valamennyi ajánlattevőnek írásban
megadja.

7. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS CÍME
2014. május 15. 10:00 óra
Az ajánlatot és a dokumentációban meghatározott mellékleteket 1 eredeti példányban és 1
az eredetivel megegyező pdf formátumban, elektronikus adathordozón (CD, vagy
pendrive), zárt csomagolásban kell benyújtani az ajánlatkérő Dabasi Üzemigazgatóság
címére (2370 Dabas, Széchenyi u. 3. sz.) közvetlenül, vagy postai úton az ajánlattételi
határidő lejártáig a dokumentációban részletezett formai követelmények szerint.
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8. HIÁNYPÓTLÁS
Az ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata során az ajánlattevők (pályázók) számára azonos
feltételekkel lehetőséget biztosít a nyilatkozatok és egyéb okiratok csatolására, továbbá az
ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiányok pótlása - melynek során
az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat,
hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.
Az értékelésre kerülő ajánlati elemek utólagos közlésére, illetve javítására jelen eljárásban
csak a tárgyalás keretein belül van lehetőség (amennyiben ajánlatkérő tárgyalás
megnyitásáról dönt).

9. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE
Az ajánlatok felbontásának helye:
Az ajánlatkérő Dabasi Üzemigazgatóság (2370 Dabas, Széchenyi u. 3. sz.) címén
található hivatali helyisége (emeleti tárgyaló).
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2014. május 15. 10:30 óra.
Az ajánlattevők (pályázók) a bontási eljáráson részt vehetnek. Az ajánlatok bontása során
ismertetésre kerül az ajánlattevő neve, címe, valamint az értékelésre kerülő bírálati
részszempontok. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő
elektronikus úton küld meg az ajánlattevők részére.

TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT
ALAPVETŐ SZABÁLYAI

10. A

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok értékelése során tárgyalást
kezdeményezzen, ha a legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja megfelelőnek.
Ajánlatkérő a tárgyalás megnyitásáról, és idejéről írásban értesít valamennyi érvényes
ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
Amennyiben ajánlatkérő megnyitja a tárgyalást, úgy egy tárgyalási fordulót tervez, de
fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén még egy fordulót tartson. Az ajánlatkérő az
ajánlattevőkkel együttesen tárgyal.
A tárgyalás(ok)on való részvétel feltétele, hogy ajánlattevő cégszerű nyilatkozattételre
képes vezető tisztségviselőjével vagy erre írásban felhatalmazott munkavállalójával
képviseltesse magát.
A tárgyalás első szakaszában az ajánlatkérő a megkötendő szerződés műszaki és
kereskedelmi feltételeiről tárgyalhat az ajánlattevőkkel.
A tárgyalás második szakaszában az ajánlattevőknek lehetőségük lesz az ajánlatuk
módosítására. Ajánlatkérő a végső ajánlat megtételére biztosított idő lejártakor ismerteti a
(végleges) ajánlatokat.
Ajánlatevő a tárgyalás(ok) során csak az ajánlatkérő számára kedvezőbb feltételeket
vállalhat.
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Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a tárgyalás
lezárásakor az ajánlattevőkkel aláírat, és az ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, HATÁRIDEJE, A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
Ajánlatkérő az ajánlatokat a benyújtást követő legrövidebb időn belül elbírálja. Ajánlatkérő
csak az érvényes ajánlatokat értékeli (bírálja el érdemben).
Érvénytelen az ajánlat, ha
a) az ajánlattevő az eljárásból kizárásra kerül;
b) az ajánlattevő nem igazolja a felhívás 4.2 pontja szerint a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasságát;
c) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlattevő kizárásra kerül az eljárásból, ha
d) nem igazolja megfelelően a jelen felhívás 4.1. pontjában meghatározott jogi
alkalmasságát és köztartozás mentességét;
e) az eljárásban hamis adatot szolgáltat, illetve hamis nyilatkozatot tesz.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. május 20.
Az ajánlatkérő a szerződéskötésre az itt megjelölttől eltérő időpontot is megjelölhet.

12. AZ EREDMÉNY KÖZLÉSÉNEK MÓDJA ÉS A KÖZLÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a szerződés megkötését megelőzően írásban,
elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket.

13. EGYÉB KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK:
A projekt megvalósítása a Magyar Állami Költségvetésből társfinanszírozott projekttel
kapcsolatos; a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása (PIAC-13) Program keretében benyújtott
Szennyvíztisztító telep működésének korszerűsítése tárgyú, PIAC-13-1-2013-0030
számú pályázat megvalósításához kapcsolódik.
A projekt befejezési határideje 2016.06.30.
A jelen eljárásban beszerzésre kerülő eszközök üzembe helyezése a pályázati
munkaszakaszok megvalósításával összhangban történik a 3.3.a) pontban
meghatározottak szerint.

14. EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) Az ajánlat (pályázat) részletes tartalmi és formai követelményeit a dokumentáció
tartalmazza.
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2) A ajánlatban – a fedőlap (címlap) után csatolt – Felolvasólapon fel kell tüntetni az
ajánlattevő nevét, címét, telefon és fax számát, e-mail címét, valamint az ellenszolgáltatás
nettó összegét. A Felolvasólapon megajánlott ajánlati érték és az ajánlat más részében
esetlegesen megadott ajánlati érték eltérése esetén ajánlatkérő a Felolvasólapon
megajánlott értéket tekinti az irányadó és érvényes ajánlati értéknek.
3) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen felhívás 4.1. és 4.2. pontjában meghatározott, a
jogi helyzetet, köztartozás mentességet, valamint műszaki, szakmai alkalmasságot
igazoló dokumentumokat.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a felhívás, a
dokumentáció és a Szállítási Szerződés feltételeit elfogadja, és nyertessége esetén a
szerződést teljesíti.
5) Az ajánlathoz csatolni kell – az ajánlatban szereplő aláírások cégszerűségének
igazolására - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult(ak) hatályos aláírási címpéldányának,
vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírási mintájának egyszerű másolatát.
6) Jelen beszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem
küldött ajánlattételi felhívást.
7) Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén sem köteles szerződést kötni, ha a legelőnyösebb
ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja – az abban foglalt árakra tekintettel – megfelelőnek.
8) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, illetőleg módosíthatja a
jelen felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeket. Ajánlatkérő a módosítását –
új ajánlattételi határidő megállapításával – a jelen felhívással egyező módon teszi meg.
9) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok elbírálását, illetve a nyertessel történő szerződéskötést
megtagadhatja, ha a jelen felhívás megküldését/közzétételét követően beállott ok miatt a
szerződés teljesítésére nem lenne képes.
10) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Beszerzési Szabályzatának
megfelelően az ajánlattételre történő felkéréssel egyidejűleg a Társaság saját honlapján
közzéteszi az ajánlattételi felhívást, megjelölve, hogy arra nem csak a felkért (meghívott)
ajánlattevők, hanem más gazdasági szereplő is ajánlatot tehet, aki megfelel az eljárásban
meghatározott követelményeknek, és a szerződés teljesítésére képes.
15. A FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK/KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA: 2014. ÁPRILIS 29.
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