
 

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line 
formanyomtatványok: http://simap.eu.int
 

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 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 

Telefon:
+36-1-215-7240 

E-mail:
pethone@kardio.hu 

Fax:
+36-1-215-7240 

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
További információk a következő címen szerezhetők be: 
 [x] Azonos 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: 
 [x] Azonos 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:
 [x] Azonos 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
[x] Egyéb (nevezze meg): Kbt. 22. § (1) h) pont 

[ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Védelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[x] Egészségügy
[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi 

rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[ ] Egyéb (nevezze meg): 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 



II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Az intézet működéséhez szükséges bértextília biztosítása, a szennyes textíliák tisztítása 

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 [ ] b) Árubeszerzés [ ] c) Szolgáltatásmegrendelés [x] 

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően

[ ] 

[ ] 

[ ] 
 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek 
kombinációja/Egyéb

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

Szolgáltatási kategória 27 

(az 1–27. szolgáltatási  
kategóriákat lásd a 
2004/18/EK irányelv II.  
mellékletében)

A teljesítés helye

NUTS-kód 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 

A teljesítés helye 

Ajánlatkérő székhelye 

NUTS-kód HU101 

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 résztvevőinek
létszáma 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 

Szolgáltatási szerződés. Ajánlatkérő részére – egészségügyi textíliára vonatkozóan - 
mosodai szolgáltatás végzése bértextília szolgáltatás biztosításával 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 98310000-9   

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen 
[ ] nem [x] 

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] 
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)? igen [ ] nem [x] 
 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 
Munkanaponta 1.200 kg - 30% mosás végzése, és 20.846 db - 30% új bértextília biztosítása. 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 495.000.000 Pénznem: HUF 

VAGY: és között Pénznem: 
 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] 

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: 36 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés (év/hó/nap) 
befejezés (év/hó/nap)

 
 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 
Ajánlatkérő nem teljesítés esetére kötbért köt ki. Nem teljesítésnek számít az, amikor 
Ajánlattevő több mint kettő egymást követő napon a szolgáltatást nem biztosítja, vagy nem 
a szerződésben elfogadottak alapján végzi a szolgáltatást, és Ajánlatkérő felszólítása 
ellenére sem a szerződésben megadottak szerint végzi.
Ajánlatkérő jogosult nem teljesítés esetén a szolgáltatást harmadik féltől megrendelni, és 
annak költségét Ajánlattevőnek leszámlázni mindaddig, míg eredményes közbeszerzési 
eljárás lebonyolítását követően új ajánlattevővel szerződést nem köt.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a 
vonatkozójogszabályirendelkezésekre 
A havonta nyújtott szolgáltatásról teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, 30 
napon belül banki átutalással egyenlíti ki ajánlatkérő, de ajánlattevő ennél kedvezőbb 
fizetési határidőre is tehet ajánlatot. A helyiség bérleti díjat évente egy alkalommal kell 
megfizetni. 

 

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? igen [x] 
nem [ ] 
(adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása 

MI-0338-81 sz. Egészségügyi Ágazati Műszaki Irányelv 
 

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:
Az eljárásból kizárásra kerül:
- ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 
60.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok
- alvállalkozó akire fennállnak a Kbt. 61.§ (1) bek. d)-e) pontjában felsorolt kizáró okok
- ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 61. § (1) 
bekezdés a)–tól e) pontjáig felsorolt kizáró okok 
- ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire fennállnak a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésben szereplő kizáró okok 
Igazolási mód: A Kbt. 63. és 63/A. § szerint.Irányadó: a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 
111. számában megjelent Tanácsi Útmutató.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkamasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 
%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozója csatolja:
a) az ajánlattétel napját megelőző 60 napnál 
nem régebbi fizetőképességet igazoló, 
valamennyi számlára vonatkozóan összes 
számlát vezető pénzintézeteitől származó 
nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- fizetési számlaszám(ok)
- ajánlattevő bankszámláját mióta vezeti
- fizetési kötelezettségeinek az igazolás 
kiállítását megelőző 12 hónap során 
pontosan eleget tett-e
- számláján volt-e az igazolás kiállítását 
megelőző 12 hónap során sorban állás, ha 
igen utoljára mikor (Kbt. 66. § (1) a))
b) 2007. és 2008. lezárt üzleti évekre 
vonatkozóan a számviteli törvény szerinti 
beszámolóját a kiegészítő melléklet nélkül, 
de a könyvvizsgálói záradékkal (ha a 
beszámolót a hatályos jogszabályok szerint 
könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) 
egyszerű másolatban (Kbt. 66. § (1) b))
A Kbt. 65.§.(3) bekezdése szerinti szervezet 
igénybevétele esetén a Kbt.65. §.(4) 
bekezdés szerint kell igazolni a szükséges 
erőforrások rendelkezésre állását. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben): 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben): 
Az ajánlatkérő az ajánlattevőre és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra 
azonos pénzügyi, gazdasági alkalmassági 
igazolási feltételeket ír elő!

Az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 
%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozója a szerződés teljesítésére 
alkalmatlan, ha (az alkalmasságot külön-külön 
kell igazolni)
a) bármely pénzintézettől származó 
nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a 
nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónap 
során:
- kettőnél többször nem tett eleget határidőre 
fizetési kötelezettségeinek, vagy
- bankszámláján sorban állás mutatkozott
b) 2007. és 2008. lezárt üzleti évekre 
vonatkozóan a számviteli törvény szerinti 
beszámolói közül bármelyik mérleg szerinti 
eredménye negatív.

Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

 



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 [ ] nem [ ] 
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? igen [ ] nem [ ] 

 
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] 

[x] az 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

 Részszempont Súlyszám
1. ajánlati ár mosásra (Ft/kg) 10
2. ajánlati ár bértextília szolgáltatásra 8

3. mikrichipes rendszer (leolvasó rendszer, software, mikrochip, számítógép) 
biztosításának Ajánlatkérő által fizetendő díja (Ft/fő/hó) 6

4. A bérelt helység után fizetett díj (Ft/m2/év) 6
5. ajánlatkérő tulajdonában lévő textíliák alkalmankénti tisztítási díja (Ft/kg) 3
6. fizetési határidő (nap) 3

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] 

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-18/2009 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] 
nem [ ] 
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] 

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] 
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)

 



IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők 
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2010/01/18 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] 
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 150 000 Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja:

A fizetés feltételei és módja: 150.000 Ft (mely az áfát tartalmazza) készpénz befizetés 
ellenében a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságán 
(1096 Budapest, Hal-ler u. 29.) munkanapokon 10:00-14:00-ig, kivétel az ajánlattételi 
határidő lejártának napja, ami-kor 11:00-ig. 
A dokumentáció a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági 
Igazgatóságán a befizetést igazoló számla bemutatásával átvehető, munkanapokon 10:00-
14:00 óra között, kivé-ve az ajánlattételi határidő lejártának napját, amikor is 10:00-11:00 
óra között, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésére. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő 
Dátum: 2010/01/18 (év/hó/nap) 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: (év/hó/nap)

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 (év/hó/nap)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2010/01/18 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 

Hely (adott esetben): Ajánlatkérő gazdasági igazgatósága 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ] 
Kbt. 80. § (2) szerint 

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 



VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS? 

igen [ ] nem [x] 
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: 2010. 02.15 11:00 óra., helye: Gottsegen 
György Országos Kardiológiai Intézet Gazdasági Igazgatóságának tárgyalója.
2. A szerződéskötés tervezett időpontja 2010.03.01. 11:00 óra.
3. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: a szerződéskötést követő 22. munkanap.
4.az ajánlathoz csatolni kell:
–nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a szolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog a 
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges összesen 20.846 db a dokumentáció mellékleté-ben 
szereplő különféle textíliával;
–a mosáshoz felhasználandó mosószerek felsorolása,
–a mosást végző telephely megnevezése,
–a szolgáltatás során felhasználni kívánt mosószerek forgalomba hozatali engedélye, (OKK-
OKBI) bejelentés igazolása;
-a műtéti textilekre vonatkozóan OTH v CE engedély, míg a dolgozók védőruházatára 
vonat-kozóan SZCSM rendeletben meghatározott nyilatkozat vagy tanúsítvány
–nyilatkozatot, miszerint tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén az eredményhirdetést 
kö-vető 5 munkanapon belül a mikrochipes elszámoló rendszer – mely tartalmazza a 
hardver ill. szoftver elemeket - működését bemutatja Ajánlatkérő részére. A szerződéskötés 
feltétele a működő mikrochipes elszámoló rendszer.
–ajánlattevő adja meg a textilraktár használatáért fizetendő díj nagyságát, melynek 
mértékére vonatkozó információt a dokumentáció tartalmazza;
–a dolgozók textíliáinak egyedi jelölésének módját a dokumentációban leírtak figye-lembe 
vételével 
–a forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyek másolata
–a megajánlott szolgáltatás rövid leírása (magyar nyelven)
Érvénytelennek tekinti Ajánlatkérő azt az ajánlatot, ahol a leírás nem tartalmazza a textil 
csomagolására, szállító eszközökre (intézeten belül, és kívül), a szennyes textil gyűjtésé-nek 
tárolásának leírását, ahhoz felhasznált eszközöket, a tiszta textil kiosztásának mene-tét, 
tárolásának megoldásait osztályon és a központi textilraktárban, a leadott és felvett textíliák 
átadás-átvételi metodikáját, az informatikai rendszer bemutatását, melyen a tex-
tilnyilvántartás végzik. Mutassa be továbbá a mosási technológiáját, mely biztosítja a 
textília összekeveredésének megakadályozását más felhasználók textíliáival, továbbá fel-
használt mosószereket is, figyelembe véve a dokumentációban leírtakat.

5.Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő cégkivonatában, nem szerepel a mosás, tisztítás 
tevékenység 
6.Nem magyar nyelvű igazolások, nyilatkozatok esetében Ajánlattevő csatoljon hiteles 
magyarnyelvű fordítást ezen iratokról.
7.Ajánlattevők vegyék figyelembe ajánlatuk elkészítésekor, hogy Ajánlattevő munka-
védelmi szabályzatának megfelelően a dolgozók részére biztosítandó ruházatot vé-

 



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:

Kapcsolattartási pont(ok):

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:

Kapcsolattartási pont(ok):

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:

Kapcsolattartási pont(ok):

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) 

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 (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 
-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a  

részek számának megfelelően) ------------------------------------------


	III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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