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Trirgy. Elektrofiziol6giai, rddi6frekvencids
abl6ci6s 6s cryoabl6ci6s anyagok beszerzfise az
Int6zet feln6tt 6s gyermeko sztflly 6nak r 6sz6re,
kihelyezett 6rurakt6r l6tesit6s6vel II."

Kieg6szit6 t6jdkoztatds II

Az Eur6pai Uni6 hivatalos lapjdl>an TED: 201613 090-159787 hirdetm6nysziimon
2016.05.11-6n megjelent, ,,Elektrofiziol6giai, ridi6frekvencirls abl6ci6s 6s cryoablici6s
anyagok beszerz6se ^z lnt0zet felln6tt 6s gyermekosztfllyhnak r6sz6re, kihelyezett
:iruraktfr l6tesit6s6vel II." targynkitzbeszerz6si eljrlrrissal kapcsolatban az al6bbi k6rd6sek
6rkeztek, melyekre Ajanlatk6r6 a kdvelkezo villaszokat adja.

Kdrdds l:
Az ajrinlatk6r6si dokument6<;i6 III. fejezet (nyilatkozatmintak) tartalmazza az
Egysdges Eur6pai Kdzbeszerz,5si Dokumentum mintttjffi, amelynek elso oldal6n az
al6bbi inform6ci6 szerepel: ,,Az online formanyomtatvlny a Bizottsrig al6bbi oldalan
6rhet6 el: http://ec.europa.eu/srowth/single-market/public-procurement/e-
procwement/espd/in t_"

A 321/2015. (X.30.) Korm. renalelet 2 S (1) bekezdds szerint
Az ajdnlatkerd a Kbt. Mdsodik Rdsze szerint lefolytatott kdzbeszerzdsi eljdrdsban
k\tel es a kdzb e szerzd s i dokumentumokkal e gfiitt elehronikus formdban r endelkez d sre
bocsdtani az adott eljdrdshoz tartoz6 egtsdges eurdpai kozbeszerzdsi dokumentum
mintdj dt, amely tartalmazza
a) oZ egtsdges eurdpai ltdzbeszerzdsi dokumentum formanyomtatvdnya (a
tovdbbiakban: formanyomtatvciny) I. rdszdben megkdvetelt, az eljdrds azonosltdsdt
szolgdlf adatoknt, illetve hirdetmdny kazzdtdtele esetdn az Eur6pai Uni6 Hivatalos
Lapj dban me gj el end hirdetmdny azonos it6 szdmdt,
b) az eljdrds sordn alkalmazandf kizdr| okokat,
c) qz eljdrds sordn megkdv'etelt alkalmassdgi kdvetelmdnyeket, kivdve, ha az
ajdnlatkird az (5) bekezdds alapjdn elfugadja a gazdasdgi szereplSk egtszerii
nyilatkozatdt.

A 321/2015. (X.3.) Korm. rendelet 2. f (2) bekezddse alapjdn az (l) bekezddsben

foglalt ldtelezettsdg teljes{tdsdre az Eurdpai Bizottsdg dltal erre vonatkoz6an
ldtrehozott webfelillet is haszncilhat6. Ilyen esetben az ajdnlatkdrdnek a k)zbeszerzdsi



dolcumentumokban meg kell adnia az elehronikus formanyomtatvdny minta

el6rhetdsdgdt.

Ajdrilatkdrf megadta az elehronikus formanyomtaMdny minta eldrhetdsdgdt, azonban

a megadott elLrhet1sdgen aformanyomtatvdny minta nem lelhetd fel.

Mindezekre .fiwelemmel kdtiink. how az EEKD kitolt\tt mintdjdnak eldrhetdsdgdt

eUenarfZzef es sz dn javftsdk az el1rhetdsdeeL vag]) amennyiben az

eldrlbetdsdg hebtes. akkor atNianak rdszletes ds pontos t4idkoztatdst a kitdlt()tt

doh,tmentum minta eldrdsi titid

vekfelilleten eldrhetS minta lcoz_dtt van-e bdrmibten kill1nbsdg.

uAnqsz:
Trljdkoztatjuk T. Ajr[nlattevdt, hogy ^z 

EEKD mintrij6nak el6rhet6s6g6re

meg,adott el6r6si rltvonalat ajfnlatk6r6 nem m6dositja. Ajfnlatk6rS az

Ajirnlatk6r6si Dokumentr[ci6,ban mell6kelte az egys6ges eur6pai kiizbeszerz6si

dokumentum formanyomtatvfnyft. Az elektronikus riton ^z ajdnlatk6r6si

dokumentfci6 r6szenk6nt rendelkez6sre bocs6tott EEKD minta 6s a webfeliileten

el6rhet6 minta mindenben megegyezik.

Kdrdds 2:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.s (1) bekezdds szerint:

Az ,ajdnlatk6ir6 a'Kbt. Mdsotlik Rdsze szerint lefolytatott kazbeszerzdsi elidrdsban

koteies a kdzbeszerzdsi dokum,entumokkal egiitt elehronikus formdban rendelkezdsre

bocsdtani az adott eljdrdshozr tartozd egtsdges eur1pai kLzbeszerzdsi dokumentum

min,tdj dt, amelY tartalmazza
a) az ,gyrig", eur6pai kozbeszerzdsi dokumentum formanyomtatvdnya (a

tovcibbiakbon'"7or*onyomtatv'dny) I. rdszdben megkdvetelt, az elidrds azonositdsdt

szoll,gdl6 adatoknt, iltine hirtletmdny kazzdt,ltele esetdn az Eur6pai Uni6 Hivatalos

Lap i db an m e gi el en 6 hir de tm 6 ny az o no s ft 6 s z dmdt,

b) az eljdrds sordn alkalmazand6 kizdrd okoknt,

il az eljdrds sordn megkdvetelt alkalmassdgi kdvetelmdnyeket, kivdve, ha az

ajdnlatkir6 az (5) bekezdds alapjdn elftgadja a gazdasdgi szerepkik egtszeril

nyil'atkozatdt.
i1 ,tt 1ty bekezdds c) pontja es'ettiben az ajdnlatkdr6 aformanyomtaMdnyban megjeldli,

hogy az alknlmassdgi kovetelmdnyek el1zetes igazoldsdra elfugadja-e az drintett

got'd^dgt szereplS egyszerfr nyilatkozatdt, vag/ kdri aformanyomtatvdny IV. rdszdben
-szerepli 

rds"leies informdci6,b megaddsdt. Ha az ajdnlatkdr6 elfugadja az egyszerfr

nyi1alkazatot, az aikalmassdgi kdvetelmdnyeket nem kell a formanyomtatvdnyban

felt,Antetni. Rdszletes infornndcihk kdrdse esetdn a megkdvetelt alkalmassdgi

kdv e t e I m 6 ny e ke t p o nt o s an fe I'be lI tilnt e tni a fo r many omt atv dny b an.

AjdnlatkerT az ajdnlatkerL,si dolntmentdci| rdszekdnt rendelkezdsre bocsdtott

Tor,ronyo*tandnyian az eljdrds sordn megkdvetelt alkalmassdgi kovetelmdnyeket

nenn jel\lte meg.

Az ajdnlatkdrdsi dokumentdci.6 I. fejezet 2.15. pontjdban az qldbbi informdci1t adta

mqg ezen kivitl az alkalmassdgi kdvetelmdnyek igazoldsdval kapcsolatban mds egydb

6r a|e mi i nfo r m d c i 6 t ne m nydtj nc t t :

,,Az ajinlatkdrd a kdzbeszerzdsi dokumentumokban k\teles (lrra vonatkozf

irdnymutatdst adni, hogt az' alkalmassdgi kovetelmdnyelcnek val6 megfeleldsrdl a

1



gazalasdgi szereplf az egys<iges eur6pai kAzbeszerzdsi dokumentumban milyen

r d s z tt e t e s s 6 gii ny il atko z s7 s s lco I e: I e s t e nni :

az ttjdnlatkdrf ezilton tdjdko:ttatja a T. Ajdnlattevciket, hogt olyan rdszletessdgii

nyiltrtkozatot kAtelesek tenni, hog abb6l a kizdr6 okok ald nem tartozds, a pdnzilgti ds

gazalasdgi alknlmassdgi kovettilmdnyelwtek val6 megfelel4s 6s a miiszaki ds szakrnai

al kal m a s s dgi kov e t e lm d ny e kn e tt v al 6 me gfe I e I 6 s m e gdl I ap it h at 6 I e gy e n. "

k
EEKD

idnlattev6

kitot'tdse.

ikint

'alt e

E:EKD

elt
mel n lel

VALASZ:
.lja"r.uu.or6 hivatkozik a Kbt. 69. $ (4) bekezd6s6re. Erre tekintettel elfogadja az

alkalmassdlgi ktivetelm6nyek igazo}fls6ra ajr[nlattev6 egyszerii nyilatkozatft azzal, hogy

az EEKD fo"-uoyo-tatvdny-IV. rlszlt 6rtelemszeriien, ajfnlatk6r6 S'trtal az aiflnlati

felhivr[sban el6irt m6don kitdltve l,rell aj6nlat6ban csatolnia. (A gazdasr[gi szerepldnek

l<iz6r6lag abban az esetben kell inform6ci6t megadnia a IV. r6sz adott pontjfban'

u-"orryfu.,o az 6rintett kivrilasztfsi szempontot az ajinlatk6r6 szerv ^z ajfnlati

felhivisban el6irta.)

Kdrdds 3:
Az ajdnlatkir1si dokumentdci| L fejezet 3.3.14. pontja szerint az ajdnlat rdszehlnt

termdkrnintdt kell csatolni, a termLloninta csatoldsa az ajdnlati felhivds III.l.3. M'1'

p o nrtj db an (mii s z aki - s z a kmai al knl m a s s d g) e I 6 ir t al kal m a s s d gi fe I t 6 t e I.

A ltbt. 67. S Q) bekezdds s:zerint: A gazdasdgi latdban vagt - tobb

sza,kqszb6l ittd tliarat esetdnr - rdsmdteli jelentke s a kizdr6 okok fenn

nenc dlldsa, o, ilkol*ossdgi kdvetelmdnyelvtek val6 megfelelLs, valamint - adott

esetben - a 82. $ (5) bekezdise szerinti objehiv lcritdriumok teliesilldse tekintetdben az

eg,,sdges eur6pii kozbeszerzdsi dokumentumbafoglalt nyilatkozatdt benyiljtani.

,q'el bekezids drtelmdben uz (1) bekezdds szerinti dokumentumban a gazdasdgi

szerepl7 egyrriszt nyilatkozik arrdl, hogy a kizdr6 okok nem dllnak fenn, valamint az

el1irt alkalmassdgi kovetelmtinyek teljesillnek, mdsrdszt megadja az eljdrdsban ldrt
inflirmdci6kat, kr;ztAk az alknttmassdgi kovetelmdnyek teljesitdsdre vonatkozf adatokat'

A; ajdnlatkdrd a kLzbeszerzdsi dokumentumokban kateles arra vonatkoz6

irdnymutatdst adni, hog,, az' alkalmassdgi kdvetelmdnyeknek val6 megfelel,isrdl a

gaztdasdgi szereplS ai eg,tsdges eurdpai kdzbeszerzdsi dokumentumban milyen

i1szteteis1gii nyiiatkozatot ldteles tenni. A nyilatkozat tartalmazza annak megiel\ldsdt,

holgt a 6i. S @ bekezddset szerint benyilitand6 igazolds kidll{tdsdra mely szerv

joi:osutt, vatimtint a 69. $ (11) bekezddse szerinti adatbdzis alkalmazdsdhoz szillrsdges

adatokat,is - szill<sdg esetdn - hozzdjdrul6 nyilatkozatot'
A lKbt. 69. S G) bekezddse alupjdn az eljdrds eredmdnydr1l sz6l6 dAntds meghozataldt

megel6z6ei az ajdnlatkirti kdteles qz 6rtdkel6si szempontolcra figtelemmel
teglkedvezdbbnek tekinthetT arjdnlattevft At munkanapos hatdridd tfrzdsdvel felhivni a
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kizdr'6 okak, az alknlmassdgi ttdvetelmdnyek, valamint - adott esetben - a 82. $ (5)

beke:zddse szerinti objektiv kritdriumok tekintetdben az eljdrdst megindltd felhtvdsban
el1irt igazoldsok benyujtdsdra. A kapacitdsqit rendelkezdsre bocsdt6 szervezetnek csak

az alkalmassdgi kdvetelmdrryek tekintetdben kell az igazoldsokat benyiljtani.

Mintle z elv e .fi gv e I e mmel keti tik
termdlvnintdt pontosan mikor, illene mebt aidnlattev6knek kell csatolni, konlcrdtan

arra vonatkozd tdjdkoztatdst kdfi;nk, hoy a termdkmintdt mdr a birdlat el6t! be kell-e

e dkelds

Kbt. 69. $ (4) bekezdds alap.idn,felhfvott aidnlattevflmek beadni'

Tijd,koztatjuk T. Ajfnlatrtev6t, hogy ^ term6kminta miiszaki-szakmai
alkalmassdgi szempontk6nt keriilt el6ir6sra ^z Aj6nlati
ponljriban. Aj6nlatk6r6 egyrtfttal hivatkozik a Kbt. 69. S (4)

felhivds III.1.3)
bekezd6s6re. Erre
kell term6kmintdt

Kdrdds 4:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2 S 0 bekezdds szerint az aidnlatkdrd a Kbt.

Mdsodik Rdsze szerint lefolyttttott kdzbeszerzdsi eljdrdsban kdteles a kdzbeszerzdsi

dokatmentumokknl eg1,tiltt eiektronikus formdban rendelkezdsre bocsdtani az adott

eljdrdshoz tqrtoz6 
-igysdges eurdpai kozbeszerzdsi dokumentum mintdjdt, amely

tartctlmazza
a) az egys1ges eur6pai kLzbeszerzdsi dokumentum formanyomtatvdnya (a

tovdbbiakbor,"Tor*onyimtandny) I. rdszdben megkdvetelt, az eljdrds azonosftdsdt

szolgdl1 adatokat, illine hiraleimdny ktzzetdtele esetdn az Eur6pai Uni6 Hivqtalos

L apli db an m e gi e I e n6 hir de tmd ny az o no s i t 6 s z dm dt,

b) az elidrds sordn alkslmazand6 kizdrd okokat,

c) az eljdrds sordn megkTvetelt alkalmassdgi kovetelmdnyeket, kiv,lve, ha az

ajdrilatkir7 az (5) bekezdds alapjdn elfugadja a gazdasdgi szereplcik egtszer{i

nvil,ctkazatdt.

val6 tekintettel aj6nlattev6nrek ajrinlata benyrftjtfsakor nem

csatrrlnia, azt majd az ajfunlaJok 6rt6kel6s6t kiivet6en, a Kbt.
alapjin felhivott ajfnlattev6knek kell beadniulc

69. $ (4) bekezd6se

uALqsz:

-Aj6nlatk6r6n 

ek az egys6ges eur6pai kdzbeszerz6si dokumentum kitiilt6s6vel kell

oyi1utko"oia arr6l,hogy nernL tartozika Kbt. 62. $ (1) 6s (2) bekezd6seinek hatilya
a16.,

Ajdrnlatk6r 6 az egys6ges eur6pai kiizbeszerz6si dokumentum kitiilt6s6vel

katrrcsolatb 
^n 

az alibbi Irfnymutatfst adja T. Ajfnlattev6 r6sz6re:

xrlzAno oKoK (EEKD IIl. RESZ)

Q2Ll20l5 Korm. rendelet II. fejezet)
Kiirtelezd kizfr6 okok

4t. S Q) Az ajdnlattevfl, rdszvdtelre jetentkezf vagy az alkalmassdg igazoldsdban

ris:ztienf gazdasdgi szereplf aformanyomtatvtiny benyfiittisrival s kiivetkezf mddon

igazolja elflzetesen a Kbt. 62. $-dban emlftett kizdrf okok hidnydt

4

alknl
nd6 rd

nem tudta azonos{tani.



a) a Kbt. 62. S 0 bekezdds a) pont aa)-afl alpontokra vonatkozti nyilatkozat
tekintetdben a galdasdgi szereplf a formanyomtatvdny III. rdszdnek ,,A" szakaszdt

titlti /tci,

l|/Inwarinatz
62. $ (1) a)
aa) Biinszervezetben val6 rilszv6tel;
ab) korrupci6;
ac) csal6s;
ad) Terrorista biincselekm6ny vary terrorista csoporthoz kapcsol6d6

biincselekm6ny;
ae) P6nzmos6s vary terrori:zmus fi nanszfr oz6sa;

af,)Gyermekmunka 6s az ernberkereskedelem mds formfi

A fentiekben felsorolt biincselekm6nvek valamelyik6t elkiivette 6s a

biitxselekm6nv elktiv"t6se az elmrilt 5 6vben ioeer6s bir6tlei it6letben

rt fev lz ,,,A"
nemlleges vilasz eset6n is a,.Nem" rublikdt ieliilni.

b) a Kbt. 62. S 0 beke:edds a) pont ag) alpontra vonatkoai nyilatkozatot a

gaZdasdgi sZerepliaformanyomtatvdny III. tdszdnek ,,D" szskaszdban teszi meg

L
elmri

c) a Kbt. 62. S 0 bekezdds a) pont ah) alpontidra vonstkozdan fl nem

Migyarorszdgon leielepedeU gazclasdgi szeteplf a formunyomtatvdnyban a ielen
irdnymutatds fenti

d) a Kbt. 62. S Q) bekezdrds b) pontidra vonatkozdan u formanyomtatvdny III-
rdsz,{nek ,,8" szuiasza kitdlltdsdvel nyilatkozik aZZul, hogy csak &z egy ivndl

rdge,bben tejdrt adti-, vdmjize'tdsi vagy tdrsadalombiztos{ttisi idruldk tartoztist is a

tartozris tei drtdnak iddponti dt,kbtelezf feltiintetni,

mel
roa

J'az

vonatkoz6 r6szt is adott eseth,en.

e)t a Kbt. 62. $ (1) bekezdds c), d), h)-i) ds m) pontitirn vonatkozdan n

fornnanyomtatvdny itt. rdsze ,,C" slakflszrinak vonstkozti pontiai kithltisivel
nyilatkozik

v6lasz

2.S(1)h
!2. I (1) i) rront - adott etidrdsban hamis adat szolgdltatfs - a ..C" szakasz 10.

cella c pontia:



62;. I (1) i pont - ioetalanL befolvfsolds - a ,,C" szakasz 10. cella d) pontia
vonartkozik 16. igy mindhfrom esetben 6rtelemszeriien kitiilteni sziiks6ges.

62. $ (1) m iisszef6rhetetlerns6ggel kapcsolatban - a ..C" szakasz 7-8. cellfkat
sziiksdees kitiilteni 6rtelemszertien

fl u Kbt. 62, S (1) bekezdis e)-g), k),l) ds p) pontjdra vonatkozdan a

formanyomtatvdny III. rdszdnek ,,D" szakasuiban a vonatkozd pontok kilAltdsdvel
nyilatkozik,

NI.awarfizatz
62. $ (1) e) pont - gazdrasr{gi illetve szakmai tev6kenys6g6vel kapcsolatos
biincselekm6ny 3 6ven beliil;
6rl. S (1) f) pont - nem vehet r6sztkdzbeszerz6si eljfrdsban vagy bfrrishgiit6let
korlfitozza az eltiltds ideje alatt;
62. S (1) g) pont - KDB hathrozata alapjin joger6sen eltiltfsra keriilt;
62. $ (1) k) pont - ad6illet6s6g, t6nyleges tulajdonos;
62. S (1) l) pont - jogszerii frrglalkoztatris;
62. S (1) p) pont - eldleget nem a szerz6d6snek megfelel6en hasznflta fel

{ fentiekben felsorolt klizilr6 okokkal kapcsolatban a ,,D" szakaszt kell
!i![!teni 6rtelemszeriien adott esetben.

g) u Kbt. 62. S (1) bekezdds n)-o) pontjdra vonatkozdan a formanyomtatvdny III.
risle ,,C" szakaszdnak vonatkozd pontja kitdltdsdvel azzal, hogy ha a gazdasdgi
szereplf b[rsdgelengeddsben riszesiilt, vagy az ajdnlat benyrtjnisdt megel6z6en a
jogsdrtdst d Gaulasdgi l'ersenyhivatalnak bejelentette, ezt a tinyt fl
fo rmany omtutvd ny b an fe hnnte'ti.

A Kbt. 62. Q (1) bekezd6s:n)-o) pontifra vonatkoz6nn a ..C" szakasz 6. cell6t
eset6n is a ..Nem" rublikit ieliilni.

A jelLen irdnymutatds (1) bekezdds a)-c) pontja alapjdn megtett nyilatkozat a Kbt. 62.

$ (2) bekezddsiben eml[tett szemdlyekre is vonatkozik.

Kdrdds 5:
nt Artetmezzutc, n ? II. rdsz At pont-idnak lltaldnos informdci1k aldbbi
rovatdt (dltaldnos informdci6k_alatti 4. sor, lw ezen rovat el pontidt is\ kizdrdlaq
abbatn az esetben kell kitalteni,
szereplSk hivatal os .i e qz dkdben?

,,Ha igen:

Kdrj,ilk, vdlaszolja meg e szakctsz tovcibbi rdszeit, e rdsz B. szakaszdt 6s amennyiben
relevdns, e rdsz C. szakaszdt, adott esetben toltse ki az V. rdszt, valamint
minalenkippen toltse ki 6s irja aid a VI. rdszt.

a) Kdrjilk, adott esetben adja meg a jegtzdk vag/ az igazolds nevdt ds a vonatkoz6
nyih,'dntartdsi ,vag/ igazoldsi szdmot:
b) hra a felvdtelr6l sz6l6 igazolds vagt tanilsitvdny elektronikusan el,lrhetf, kerjtik,
t[intesse fel:
c) K|rjilk, tiintessefel a referencidkat, amelyeken afelv,ltel vag,t a tanilsltds alapul, ds

adot,t esetben a hivatalos jegzdkben eldrt mindsitdst ' :

d) Ai, felvdtel vagt a tanilsitlis az dsszes el6{rt kivdlasztdsi szempontra kiterjed?



Ha
Ezen kiviil kdri
A., 8., C. va?t D. szaknszdban az esett1l .ffigq6en,
ha a vonatkozf hirdetmdny, vqg kr)zbeszerzdsi dakumentumok ezt el6lrjdk:
e) A gazdasdgi szereptd tud-e igazoldst adni a tdrsadalombiztosltdsijdruldkok ds addk

megtzetdsdr6l, vag,t meg tudja-e adni azt az informdcift, amely lehetdvd teszi az

ajdnlatker6 szerv vagl a kaizszolgdltatd ajdnlatkdrd szdmdra, hogt kazvetlenill

beszerezze azt bdrmely tagorszdg dijmentesen hozzdfdrhetf nemzeti adatbdzisdbfl?

Ha s vonatftoz6 informdcif e,lektronikusan eldrhet1, kirjilk, adja meg a kdvetkez6

informdci6knt: "

ltAtasz:
.l,leoUtt O16 a formanyomtaltvfnyban nyilatkozni kdteles, hogy ,a gazdasdgi

sierepl7 szerepel-e az elisme'rt gazdasdgi szereplflk hivatalos iegyzdkiben' vagl

rendilkezik-e azzal egtenirtdikf,i igazottissal (pt. nemzeti (elo)mindsftisi rendszer

keretiben)?"
Amennyi'ben T. Aj6nlattev6liry nyilatkozik, hogy ,,igen" szerepel, ez esetben a

formanyomtatvfny a)-d) pontjait kell 6rtelemszeriiern kitiiltenie. Amennyiben

,,nem" villaszt ad a formanyomtatvdnyon, rigy a tovfbbi e) pontot csak abban az

esetlben kell kittiltenie, ha a:zt a kdzbeszerz6si dokumentumokban Aj{nlatk6r6
el6ifta. (Jelen esetben nem sziiks6ges).

uAtz,sz:
Abtran az esetben, ha Ajfrrlattevd tiibb r6szre is tesz ajdnlatot, elegend6 az

erys6ges eur6pai kiizbesze,rz6si dokumentum vonatkoz6 pontjait egyszer'

meglfelel6 m6d-on kitiilteni, azt nem kell tiibbszOriizni. Ajinlattev6nek 
^z

alrlltat6Uan az egys6ges eur6pai ktizbeszerz6si dokurnentum benyrijtds6val kell

igazolnia, hogy nem iartozik a Kbt. 62. $ (1) 6s (2) bekezd6s6nek hatiiya al6,

illetve -.gf"t"t a Kbt. 65. $ -a alapjdn ajinlatk6r6 6ltal meghatirozott

alkalmassigi kdvetelm6nYekrnek

Igen, j6l 6rtelmezi Ajinlattevd.

B u d a p e s t,2016.m6jus 07.
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