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I.2) Közös közbeszerzés

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Gyula Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Villamos energia beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000023252022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Gyula Város Önkormányzata 15725503204

Petőfi Tér 3.

Gyula HU332 5700

Molnár Csaba

molnar@gyula.hu +36 66526800

www.gyula.hu

Nem

Nem
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

09310000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.1) Meghatározás

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Magyar villamos energia átviteli hálózat.II.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:

Villamos energia beszerzéseII.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

Általános közszolgáltatások

Árubeszerzés

Villamos energia beszerzése egyetemes szolgáltatási szerződés keretében, egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési 
szabályoknak megfelelő áron ajánlatkérő békés megyei telephelyein határozatlan időtartamra a dokumentációban meghatározott 
fogyasztási helyekre. Ajánlatkérő tervezetten éves szinten 6 659 145  kWh mennyiségű villamos energiát kíván beszerezni a 
dokumentációban meghatározott fogyasztási helyekre.
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Villamos energia beszerzése
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III.1) Részvételi feltételek

A Vet. 50. § (2) bek. alapján ajánlatkérő határozatlan időtartamra kívánja beszerezni a villamos energiát, ezért a II.2.7. pontban 
technikai okok miatt rögzített 48 hónapot. A Vet. 50. § (2) bek. alapján az egyetemes szolgáltatót az üzletszabályzatban meghatározott 
általános szerződési feltételekkel, határozatlan tartamú szerződés megkötésére irányuló szerződéskötési kötelezettség terheli.

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Villamos energia beszerzése egyetemes szolgáltatási szerződés keretében, egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési 
szabályoknak megfelelő áron ajánlatkérő békés megyei telephelyein határozatlan időtartamra a dokumentációban meghatározott 
fogasztási helyekre. Ajánlatkérő tervezetten éves szinten 6 659 145 kWh mennyiségű villamos energiát kíván beszerezni a 
dokumentációban meghatározott fogyasztási helyekre.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem
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Nem

Nem
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Az egyetemes szolgáltatási szerződés a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint és nyertes ajánlattevő üzletszabályzata szerint jön 
létre. 
A villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjat az Ajánlattevő érvényesítse Ajánlatkérő felé. 
 
Az  Ajánlattevő, mint megbízott kezelje hálózathasználati szerződést. Az Ajánlattevő megbízás alapján – amennyiben az 
igénybejelentéssel érintett felhasználási hely tekintetében megkötött hálózathasználati szerződéssel nem rendelkezik – a 
hálózathasználati szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézés során a területileg illetékes elosztónál a Ajánlatkérő nevében teljes 
jogkörrel eljárhat.

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

Az egyetemes szolgáltatási szerződés a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint és nyertes ajánlattevő üzletszabályzata szerint jön 
létre.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítására a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja alapján került sor. Ennek megfelelően a 
műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg a szerződés. 
A Kbt. 65.§ (2) bekezdése alapján nem szükséges külön indokolás , ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak 
meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.  

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő nem határoz meg műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelményt.

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Ajánlatkérő nem határoz meg műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai alkalmassági követelményt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai alkalmassági követelményt.

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

Az ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-ban és 8-16.§-ban meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem 
tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá. 
Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján, ajánlattevőnek már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtania a kizáró 
okok hiányára vonatkozó nyilatkozatot és igazolásokat. 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) 
és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető Ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása, 
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már 
benyújtott. E körben Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról , hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a 
bírálat során. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. 

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) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. Második Rész 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján az uniós eljárásrend szabályai 
szerint. 
Indoklás: 
A Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz, mivel a szerződés műszaki-
technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára 
nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a 
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg. 
Ajánlatkérő beszerzési igénye villamos energia beszerzése egyetemes szolgáltatási szerződés keretében. 
A VET értelmében ajánlatkérő jogosult az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. 
A VET 48.§ (1) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatót e törvény szerinti feltételekkel az egyetemes szolgáltatás vonatkozásában 
villamosenergia-értékesítési és szerződéskötési kötelezettség terheli, az erre jogosult felhasználó tekintetében a felhasználó külön 
jogszabályban meghatározott módon bejelentett szándéka esetén. (Ajánlatkérő bejelentette igényét az egyetemes szolgáltatás 
igénybevételére szolgáltatónál.) 
A beszerzéssel érintett területen a közbeszerzési eljárás megindításakor csak egyetlen, a VET szerinti egyetemes szolgáltatóval lehet 
szerződést kötni. 
A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy az Ajánlatkérő a VET 3. § 7. pontja szerinti egyetemes 
szolgáltatásra a VET 50. § (4) bekezdése alapján jogosult, és az arra irányuló beszerzési igényét kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplőtől tudja kielégíteni. Más nem jogosult ezen a területen egyetemes szolgáltatás nyújtására, ennek megfelelően ezen 
konkrét műszaki-technikai sajátosság miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tudja az egyetemes szolgáltatási 

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

IV.1) Meghatározás

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

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

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

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem
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IV.3) Adminisztratív információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

Az első tárgyalásra az ajánlattételi határidő lejártától számított 10 munkanapon belül kerül sor. A tárgyalás pontos időpontját és 
helyszínét a tárgyalási meghívó fogja tartalmazni. 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlat 
vonatkozásában ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételeknek. 
Ajánlatkérő a tárgyalást a műszaki, illetve szerződéses feltételek (ár) vonatkozásában folytatja le. 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy - 
az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el az ajánlattételi 
felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását, - az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt 
feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a 
tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy - az értékelés szempontjai vagy módszere változna. 
Ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt. 88. §-ában foglaltak szerint bonyolítja le. Ajánlatkérő előzetesen egy tárgyalási fordulót 
tervez. A tárgyalási forduló eredményétől függően további tárgyalási fordulókra kerülhet sor. 
A tárgyaláson kizárólag az ajánlattevő képviseletére jogosult személyek vehetnek részt, akiknek képviseleti jogosultságukat a 
tárgyaláson való részvétel tekintetében igazolni kell. A cégjegyzésre nem jogosult személyeknek cégszerűen aláírt meghatalmazást 
kell magukkal hozni, amennyiben azt még az ajánlatban nem vagy nem a tárgyaláson való részvételre kiterjedő tartalommal csatolták, 
a meghatalmazók részéről pedig csatolni kell az aláírási címpéldányt vagy az aláírás mintát szintén akkor, ha ezt az ajánlat nem 
tartalmazza. A cégjegyzésre jogosult személyek 
részéről a tárgyalásra el kell hozni az aláírási címpéldányt vagy az aláírás mintát akkor, ha ezt az ajánlat még nem tartalmazza. 
Kérjük az ajánlattevőket, hogy a tárgyalásra hozzák magukkal az ajánlattevőkre vonatkozó, az ajánlattételi határidőtől számított 60 
napnál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolatban – amennyiben az a céginformációs szolgálat ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem tölthető le. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyalás/tárgyalások lezárását követő 2 munkanapon belül kell végleges ajánlatát 
írásban benyújtania az EKR rendszeren keresztül. Amennyiben ezt nem, vagy késve tenné meg, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem 
nyújtott be ajánlatot! 

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

szerződést teljesíteni. 
A reális alternatíva hiánya körében megállapítható, hogy egyetemes szolgáltatás keretében más ajánlattevőtől egyáltalán nem 
lehetséges villamos áram beszerzése, illetve hogy a villamos energia egyetemes szolgáltatás útján való beszerzése jelenleg lényegesen 
alacsonyabb áron történik, mint a versenypiacon. Ajánlatkérő számára a jelenlegi versenypiaci helyzetre is tekintettel a villamos 
energia nyílt piacról történő beszerzése nem reális megoldás. 
A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint 
a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon 
határozta meg. 
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V.1-3) Kiegészítő információk

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta és akként határozott, hogy a 
beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, mint a beruházás mérete, jellege, 
és költséghatékonyság szempontja nem teszik lehetővé részekre történő ajánlattételt. 
Ajánlatkérő megállapította a fogyasztási helyek számára és eloszlására tekintettel, hogy a részekre történő ajánlattétel biztosítása 
nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. Hatékonyabb és egyszerűbb minden szempontból az egy szolgáltatóval történő 
kapcsolattartás a fogyasztási helyek vonatkozásában. A részekre bontás csak az adminisztratív 
terheket növelné, valamint a részekre bontás kizárása nem jár a verseny szűkítésével, mivel csak egy gazdasági szereplő képes a 
szerződést teljesíteni.  
1. Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatot magyar nyelven az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Irányadó jog: a 
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei. 
2. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell: 
1.) A Kbt. 62. § (1) bek. a), d), e) és f) pontjára vonatkozó, valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát a kizáró okok vonatkozásában. 
2.) nyilatkozatot a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint, 
3.) felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokkal, 
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát. 
5.) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozzon. 
6. ) A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, ha szükséges. 
7.) A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót. 
8.) Adott esetben az ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelem másolati példányát. 
9.) Az ajánlatban nyilatkozatot tevő minden szervezet csatolja a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának, 
aláírásmintájának másolatát. Amennyiben a kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, 
akkor csatolni kell a meghatalmazást is.  
 
3. Értékelési szempont a legalacsonyabb ár. Az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban szereplő konkrétan meghatározott 
minőségi és egyéb követelményeknek megfelelő termékek, áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását 
ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
5. A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolást csatolni kell az ajánlathoz. 
6. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti kötelezettségekről. 
7. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Daróczi László, lajstromszáma 00372.  és Kissné 
Perjés Szilvia Pálma, lajstromszáma 01207. 
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 

V.3) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) Az ajánlati biztosíték

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

Közbeszerzési dokumentációban részletezve.

V.1.2) Műszaki leírás:

Az egyetemes szolgáltatási szerződés a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján és nyertes ajánlattevő üzletszabályzata szerint jön 
létre. 

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz: Kiegészítő információk

Nem
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma
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