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26713

Ajánlattevő ajánlata megfelelő arra tekintettel, hogy ajánlatában benyújtott dokumentumok alapján megfelel azSzöveges értékelés:

10000Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

26692

Ajánlattevő ajánlata megfelelő arra tekintettel, hogy ajánlatában benyújtott dokumentumok alapján feltételesen
megfelel az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és alkalmassági követelményeknek, emellett kizáró ok
az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

Szöveges értékelés:

7378Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Többletjótállás időtartama a leszállításra kerülő termékek vonatkozásában (minimum 12 hónap maximum 36 hónap) (hónap): 
60 2. Nettó ajánlati ár (HUF): 101 977 840 Ajánlattevő ajánlata érvényes (megfelelő), az ajánlatában és a hiánypótlás során 
benyújtott dokumentumok alapján megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

10264450216Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft., 5000 Szolnok, Szapáry Utca 6.

1. Többletjótállás időtartama a leszállításra kerülő termékek vonatkozásában (minimum 12 hónap maximum 36 hónap) (hónap): 
36 2. Nettó ajánlati ár (HUF): 66 230 000 Ajánlattevő ajánlata érvényes és megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása 
nem merült fel, ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel.

10900750242Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1103 Budapest X. kerület, Gyömrői Út 86.

1. Többletjótállás időtartama a leszállításra kerülő termékek vonatkozásában (minimum 12 hónap maximum 36 hónap) (hónap): 
36 2. Nettó ajánlati ár (HUF): 98 519 762 Ajánlattevő ajánlata érvényes (megfelelő), az ajánlatában benyújtott dokumentumok 
alapján megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, kizáró ok ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

24962106205Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

7A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Többletjótállás időtartama a leszállításra kerülő termékek vonatkozásában (minimum 12 hónap maximum 36 hónap) (hónap): 
36 2. Nettó ajánlati ár (HUF): 66 230 000 Ajánlattevő ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlatában benyújtott 
dokumentumok alapján megfelel az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és alkalmassági követelményeknek, kizáró ok az ajánlattevővel 
kapcsolatban nem merült fel. Ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ár-érték aránnyal rendelkező 
érvényes ajánlatot.

10900750242Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1103 Budapest X. kerület, Gyömrői Út 86.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legjobb 
ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli az alábbi részszempontok szerint: Értékelési szempont: Súlyszám: 1. Nettó 
ajánlati ár (HUF) 80 2. Többletjótállás időtartama a leszállításra kerülő termékek vonatkozásában (minimum 12 hónap maximum 36 
hónap) (hónap) 20 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám: 80 Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) A/
1.ba) pontja szerinti relatív értékelési módszert, a „fordított arányosítás” módszerét alkalmazza. A megajánlott legalacsonyabb nettó 
ajánlati árhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat 
a maximum 100 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra: Megnevezés 
Jelölés Pontszám Az ajánlat pontszáma P Max pontszám Pmax 100 Min. pontszám Pmin 0 A vizsgált ajánlatban vállalt nettó ajánlati ár 
Avizsgált A legalacsonyabb vállalt nettó ajánlati ár Alegalacsonyabb Az így kapott pontszámok a nettó ajánlati ár értékelési 
részszempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes 
jegyig történik a kerekítés. 2. Többletjótállás időtartama a leszállításra kerülő termékek vonatkozásában (minimum 12 hónap 
maximum 36 hónap) Súlyszám: 20 Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) A/1.bb) pontja szerinti relatív 
értékelési módszert, az „egyenes arányosítás” módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás (jótállás időtartamának legmagasabb
értéke) kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül 
megállapításra a következő képlet alapján: Megnevezés Jelölés Pontszám Az ajánlat pontszáma P Max pontszám Pmax 100 Min. 
pontszám Pmin 0 A vizsgált ajánlatban vállalt maximális többletjótállás Avizsgált A legelőnyösebb ajánlatban vállalt maximális 
többletjótállás Alegjobb Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a jótállás időtartama tekintetében a minimum 
megajánlás 12 hónap, a 12 hónapnál alacsonyabb megajánlás esetében az ajánlat érvénytelen. 12 hónap megajánlás esetében az 
ajánlat az értékelési részszempont tekintetében 0 pontot kap. Ez azonban nem vonja magával az ajánlat érvénytelenségét. Ajánlatkérő 
a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a többlet jótállás időtartama tekintetében a 36 hónapot meghaladó megajánlások 
esetében az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (100 pont). Az így kapott pontszámok a nettó ajánlati ár 
értékelési részszempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 
tizedes jegyig történik a kerekítés. Ha több ajánlat az értékelési szempontot azonos összegben tartalmazza, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 77. 
§ (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb 
ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

26602

Ajánlattevő ajánlata megfelelő arra tekintettel, hogy ajánlatában és a hiánypótlás során benyújtott 
dokumentumok alapján feltételesen megfelel az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívást 
kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és alkalmassági 
követelményeknek, emellett kizáró ok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

Szöveges értékelés:

7195.64Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.

eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek és alkalmassági követelményeknek, emellett kizáró ok az 
ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.
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Ajánlatkérő 2018. augusztus 23. napján hiánypótlási felhívást küldött ajánlattevőnek, hogy ajánlata megfeleltethető legyen az 
eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jogszabályokban foglalt feltételeknek. A hiánypótlásra 
előírt teljesítési határidőként 2018. augusztus 29. 14:00 óra került megjelölésre. HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS ÉS 
FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS 1./ A közbeszerzési dokumentáció rögzíti: 8. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, AZ AJÁNLAT TARTALMA Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a 
következő iratokat kell tartalmazni, vagy biztosítani az ajánlat részeként való elektronikus hozzáférhetőségét: Az ajánlatot aláíró(
k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében az ajánlattevő, közös ajánlat esetén 
ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási 
címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintája (ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, vagy
a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta). (…) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Az okiratnak tartalmaznia kell az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.) 1.1. Ajánlattevő ajánlata 13. oldalán benyújtott 
aláírási címpéldánya hiányos (csak az 1. oldala került benyújtásra) ugyanis az azt kiállító közjegyző, a keltezés és egyéb adatok 
hiányoznak. Hiánypótlásként ajánlattevő csatolja K.Z. cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát, a teljes 
dokumentumot. 1.2. Ajánlattevő ajánlata 5. oldalán nyilatkozott, mely szerint az eljárásban előírt műszaki, illetve szakmai 

10230930242NTT-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1103 Budapest, Gyömrői Út 86.

Ajánlatkérő 2018. augusztus 24. napján módosított hiánypótlási felhívást küldött ajánlattevőnek, hogy ajánlata megfeleltethető 
legyen az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jogszabályokban foglalt feltételeknek, továbbá 
2018. augusztus 23. napján a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerint indokolást kért az ajánlattevőtől. A hiánypótlásra és az 
aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokolásra határidőként 2018. augusztus 29. 14:00 óra került megjelölésre. Ajánlattevő a 
hiánypótlási felhívásban és az indokolás kérésben megjelölt határidőre, azaz 2018. augusztus 29. 14:00 óráig teljesítette a 
hiánypótlást, és az aránytalanul alacsony árra vonatkozóan megfelelő indokolást adott. Ezt követően 2018. augusztus 29. napján 
további felvilágosítás kérés került megküldésre az ajánlattevő részére. 1./ A közbeszerzési dokumentáció rögzíti: III. MŰSZAKI 
LEÍRÁS Dokumentum szkenner, A/4 méret (304 db) Minimális dokumentumméret legalább 50,8 mm x 50,8 mm Maximális 
dokumentumméret legalább 215,9 mm x 2000 mm Mellékelt szoftverek: Magyar nyelvű, felhasználóbarát felület, amelyek 
legalább a következő feladatok ellátását biztosítják: üres oldal átugrása, A3-as fűzés, Lyukfelismerés, automatikus oldalméret 
felismerés, több oldalas dokumentum automatikus felismerése, automatikus képforgatás, képek fűzése, szövegjavítás, 
automatikus dőléskorrekció, zónák szerinti OCR-A és OCR-B támogatás, teljes zónák szerinti OCR, egy gombos szkennelés 
beállítása, e-mail küldés, munkafolyamatok definiálása. OCR magyar nyelvű 1.1. Ajánlatkérő a gyártó honlapján elérhető 
termékismertető alapján a Dokumentum szkenner, A/4 méret termék esetében megállapította, hogy a megajánlott termék 
tekintetében a Minimális dokumentumméret 52 mm x 52 mm (2.08 in. x 2.05 in.). Ajánlattevő szakmai ajánlatában azonban e 
termék minimális dokumentummérete tekintetében 50,8 mm x 50,8 mm ajánlást tett. A minimális dokumentumméret 50,8 mm x 
50,8 mm-nél nagyobb nem lehet. A fenti ellentmondás feloldása érdekében kérem szíves tájékoztatását a Dokumentum szkenner 
(A/4) termék Minimális dokumentumméret műszaki paramétere tekintetében, hogy egyértelműen megállapítható legyen a 
szakmai elvárásoknak való megfelelőség. 1.2. Ajánlatkérő a gyártó honlapján elérhető termékismertető alapján nem tudta 
megállapítani, hogy a Dokumentum szkenner (A/4) magyar nyelvű szoftverrel rendelkezik-e. Fentiekre tekintettel, kérem szíves 
tájékoztatását, hogy a Dokumentum szkenner (A/4) magyar nyelvű szoftverrel rendelkezik-e. 1.3. Továbbá kérem szíves 
tájékoztatását, hogy a Dokumentum szkenner (A/4) a „Long Document Mode”-ban az ADF-et használja lapbehúzásra, vagy 
esetleg külön kiegészítő szükségeltetik a Long Document Mode-hoz? 2./ A közbeszerzési dokumentáció rögzíti: III. MŰSZAKI 
LEÍRÁS Dokumentum szkenner, A/3 méret (35 db) Minimális dokumentumméret legalább 68 mm x 120 mm Maximális 
dokumentumméret 297 mm x 2000 mm Mellékelt szoftverek: Felhasználóbarát felület, amelyek legalább a következő feladatok 
ellátását biztosítják: Üres oldalak átugrása, Lyukfelismerés, Automatikus egyensúly-korrekció, Automatikus felismerés több 
oldalas dokumentumnál, automatikus képforgatás, Szövegjavítás, Kártyasimítás, Életlen elmaszkolása, Raszter eltávolítása, 
Könyvgerinc-korrekció, Mappa automatikus létrehozása, Vonalkód-felismerés, Zónák szerinti OCR-A és OCR-B támogatás, 
Feladatok manuális/automatikus elválasztása, egy gombos szkennelés beállítása, e-mail küldés, munkafolyamatok definiálása, 
magyar nyelvű OCR. OCR magyar nyelvű 1.1. Ajánlatkérő a gyártó honlapján elérhető termékismertető alapján nem tudta 
megállapítani, hogy a Dokumentum szkenner (A/3) magyar nyelvű szoftverrel rendelkezik-e. Fentiekre tekintettel, kérem szíves 
tájékoztatását, hogy a Dokumentum szkenner (A/3) magyar nyelvű szoftverrel rendelkezik-e. 1.2. Továbbá kérem szíves 
tájékoztatását, hogy a Dokumentum szkenner (A/3) a „Long Document Mode”-ban az ADF-et használja lapbehúzásra, nem pedig 
másik interfészt vagy esetleg külön kiegészítő szükségeltetik a Long Document Mode-hoz? Ajánlattevő a felvilágosítás kérésben 
megjelölt határidőre, azaz 2018. szeptember 3. 14:00 óráig nem nyújtott be a felvilágosítást. Fentieknek megfelelően Ajánlattevő
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felel meg az eljárást 
megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11809360242Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1145 Budapest, Újvilág 
utca 50-52.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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Ajánlattevő neve: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 98. 1. Többletjótállás 
időtartama a leszállításra kerülő termékek vonatkozásában (minimum 12 hónap maximum 36 hónap) (hónap): 26 2. Nettó ajánlati ár (
HUF): 48 576 100 Tekintettel arra, hogy ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy ajánlati kötöttségét a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján nem 
kívánja fenntartani, ezért Ajánlatkérő az eljárás további részében az értékelés során az ajánlattevő ajánlatát figyelmen kívül hagyta.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.10.01Lejárata:2018.09.21Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő az ajánlatok előzetes bírálatáról és értékeléséről szóló döntés meghozatalát követően, a döntésnek megfelelően 
közvetlenül, írásban megküldött levelében a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján 2018.09.10. napján három (3) munkanapos határidő
tűzésével felhívta az Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlattevőt, mint második legkedvezőbb ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a kizáró
okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat. Ajánlattevő az előírt 
határidőre, azaz 2018.09.13. 14.00 óráig nem nyújtotta be a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat. Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont 
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13936570242Euro-Profil Rendszerház Kft., 1173 Budapest, Határhalom Utca 4

alkalmasság igazolására más szervezet (kapacitást nyújtó szervezet) erőforrására támaszkodik, és ajánlata 6. oldalán benyújtotta
az e szervezet által tett, a Kbt. 65. § (9) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlattevő a fentiek ellenére nem nyújtotta be a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt, továbbá nem nyújtotta be a kapacitást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének (H.P.) aláírási 
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Hiánypótlásként ajánlattevő csatolja az 
ajánlattevő és a kapacitást nyújtó szervezet között létrejött előszerződést, továbbá H.P. cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási 
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban 
megjelölt határidőre, azaz 2018. augusztus 29. 14:00 óráig nem teljesítette a hiánypótlást, felvilágosítást nem adott. Fentieknek 
megfelelően Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem 
felel meg az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.

2018.09.20

2018.09.20




