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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Postai cím: Haller u. 29.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Címzett: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Telefon: +36-1-215-7240
E-mail: pethone@kardio.hu
Fax: +36-1-215-7240
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
xEgyéb
(nevezze meg): a Kbt. 22. (1) bekezdés
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
xEgészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
1 db, felnőttek vizsgálatára alkalmas csúcskategóriás ultrahang készülék beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Azonos az 1.1) pontban említett címmel
NUTS-kód HU101
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:



Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Adásvételi szerződés
Az Intézet tevékenységi körébe tartozó vizsgálatokhoz szükséges az ajánlati
dokumentációban előírt feltételek teljesítő 1 db, felnőttek vizsgálatára alkalmas
csúcskategóriás ultrahang készülék beszerzése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112000-8
További
tárgyak:
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
1 db
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)



II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 3
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes szállítás esetén késedelmi kötbér; nem a megajánlott termék, illetve
minőséghibás termék szállítása esetén minőségi kötbér, nem teljesítés esetén
meghiúsulási kötbér
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
A teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül banki átutalással
egyenlíti ki ajánlatkérő, de ajánlattevő ennél kedvezőbb fizetési határidőre is tehet
ajánlatot.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő
bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Nem lehet
- ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 60. § (4) bekezdésben szereplő
szervezet, akire fennállnak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok
- ajánlattevő vagy alvállalkozó akire fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bek. d) pontjában
felsorolt kizáró okok
- ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, akire fennállnak a Kbt.61. § (1) bekezdés a)–tól c)
pontjáig felsorolt kizáró okok
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, illetve a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, akire nézve a Kbt.
62. § (1) bekezdésben szereplő kizáró okok fennállnak, illetve ajánlattevőt, ha az
általa igénybe vett –Kbt.66. § (2), illetve 67. § (4) bek. szerinti – szervezettel szembe
a Kbt. 60. § (1) bek.-ben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Igazolási mód: A Kbt. 63. § (1)-(7) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:



ajánlattevő és a Kbt. 71.§(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja
valamennyi számlavezető pénzintézetétől az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
90 napnál nem régebbi
nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolati példánya arról, hogy:
• Mióta vezeti a cég bankszámláit,
• Számláin, vagy a főszámla valamely alszámláján (alszámláin) a nyilatkozat
kiadását megelőző egy éven belül
sorban állás előfordult-e, ha igen, mikor és mennyi ideig, és milyen összegben. (Kbt.
66. § (1) a))
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az Ajánlattevő és a Kbt. 71.§(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha bármely pénzintézeti számláján
(folyószámláján) a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben 60 napot,
illetve 1 M Ft-ot meghaladó sorban állás volt.
Az ajánlatkérő az ajánlattevők, közös ajánlattevők, illetve a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók alkalmasságát külön-külön vizsgálja.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatoljon
2008. évi, egészségügyi intézménytől származó, felnőttek vizsgálatára alkalmas
ultrahang készülék értékesítéséről vagy gyártásáról szóló referenciát vagy
nyilatkozatot, a Kbt. 67.§ (1) a) pontban szerepeltetett adatokkal, valamint ezekről
a referenciákról a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti felhasználói referencia levelet,
vagy nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) b) pontja szerinti alvállalkozója együttesen
rendelkezzen a 2008. évben legalább 1 db, egészségügyi intézménytől származó
felső kategóriás ultrahang készülék értékesítéséről vagy gyártásáról szóló
referenciával.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos



Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft.) 50
Fizetési határidő (napokban, min. 30,
max. 365)

15

Fókuszzona hossz állíthatósága 0,5
Folyamatosan (fokozatmentesen)
szűkíthető 2D szektorméret és steering a
90 fokos teljes ablakon belül

0,5

LGC (Lateral Gain Control), manuálisan
állítható, potenciométerekkel

3

A megajánlott készülékhez
csatlakoztatható az Intézményben
üzemelő Philips IE33-s készülék X3-1
felnőtt kardiológiai mátrix transducere

5

Adaptív Color Doppler (a készülék
automatikusan állítja a Color Doppler

0,5



frekvenciát a color ablak pozíciójától
függően) megléte
Phased Array min. 1.5-4 .0 MHz között 3
Monokristály; szemcsementes, homogén
szerkezetű (Pure Wave) vagy más
hagyományos piezo-kristály alkalmazása
a megajánlott transducerben

2

MPTEE transducer csatlakoztathatósága,
Live 3D képalkotásra alkalmas megléte
az ajánlattétel időpontjában, előny, ha
igen

3

IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) GOKI -
4/2009
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/05/06 (nap/hó/év)
Időpont: 11,00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 80.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
a fenti ár + 20% ÁFA (összesen: 96.000 Ft) összegű készpénz befizetés ellenében
a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán (1096
Budapest, Haller u. 29.) munkanapokon 10.00-13.00-ig, kivétel az ajánlattétel napja,
amikor 11.00-ig



A dokumentáció a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági
Igazgatóságán a befizetést igazoló számla bemutatásával átvehető, munkanapokon
10-13 óra között, kivéve az ajánlat beadásának napját, amikor is 10-11 óra között,
figyelemmel a Kbt. 54.§ (4) bekezdésére.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/05/06 (nap/hó/év)
Időpont: 11,00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 40 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/05/06 (nap/hó/év )
Időpont: 11,00
Hely (adott esetben): Hely Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerintiek
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
1)Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2009.06.04. 11:00 óra.
Helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági
Igazgatóságának tárgyalója
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2009.06.12. 11:00 óra.
helye: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági
Igazgatóságának tárgyalója
2)ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.
3)Ajánlattevő csatolja:
a.60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának eredeti, vagy hiteles másolati
példányát,
b.az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolatát,
c.nyilatkozatait a Kbt. 70. § (1); a Kbt. 71. § (1) és (3) és 66. § (2), illetve 67. § (4)
bek. szerinti szervezet igénybevételéről,



d.a Kbt. 96. § (2) bekezdések szerinti nyilatkozatát,
e.A dokumentáció mellékleteiben megadott nyilatkozatokat hiánymentesen kitöltve
és cégszerűen aláírva
f.az Ajánlatkérő által elkészített, az Ajánlattevő által kitöltött szállítási
szerződéstervezetet
4)Ajánlattevő csatoljon magyar vagy angol nyelvű leírást vagy prospektust a
megajánlott termékről. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott termék
nem felel meg a dokumentációban megfogalmazott szakmai követelményeknek.
5)A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentáció másra át nem ruházható.
6)Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
7)Adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 1-10.
Az ajánlati ár és a fizetési határidő részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlati
tartalmú elem a maximális pontszámot (10) kapja, a többi pont a megajánlott legjobb
tartalmi elemhez viszonyítva lineáris arányosítással kerül meghatározásra. A többi
értékelési szempont esetében a legkedvezőbb ajánlati tartalmú elem – az adott
részszempont megajánlása esetén - a maximális pontszámot (10) kapja, az adott
részszempont meg nem ajánlása esetén azon részszempont az abszolút értékelési
módszer szerint 1 pontot kap.
8)Ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg.
Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is megnevezte, a nyertes visszalépése esetén ezzel köt
szerződést, a Kbt. 91. § (2) bekezdés alapján.
9)Ajánlatkérő a Kbt. a 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja a jelentkezők
figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. § alapján
az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: (1) 336 7777
E-mail: -
Fax: (1) 336 7778
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:



Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323. § (2) bekezdés szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/11 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani



Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


