AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Informatika, hálózat fejlesztés
„Észak – magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című,
TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 azonosítószámú projekt megvalósítása során”
1. Az ajánlatkérő
Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Címe: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Képviseli: Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Telefonszáma: 06 46 515 205
Telefaxszáma: 06 46 323 694
E-mail cím: drcsiba@bazmkorhaz.hu
2. Közbeszerzési eljárás fajtája:
Kbt. 122. § (7) a) szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
3. Tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása:
Kbt. 122. § (7) alapján:
Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is
indíthat:
a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot
vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot;
4. A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető
rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi
feltételei:
Ajánlatkérő dokumentációt készít, melyet elektronikus úton ellenszolgáltatás nélkül jelen
ajánlattételi felhívással egyidejűleg az ajánlattevők rendelkezésére bocsát.
5. A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Informatika, hálózat fejlesztés az „Észak – magyarországi régió onkológiai
ellátórendszerének fejlesztése” című, TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 azonosítószámú projekt
megvalósítása során
A TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004azonosítószámú projekt főbb számszerűsíthető adatai:
– A felújítás, átalakítás összes költsége bruttó 101 241 719 Ft.
– A beszerzésre kerülő eszközök összes költsége bruttó 1 504 828 593 Ft
– projekt támogatás összege: bruttó 1.777.717.086 Ft.
1. rész vonatkozásában: Strukturált kábelezés
2. rész vonatkozásában: PACS szerver háttértár bővítése
A fejlesztés részleteit a dokumentáció tartalmazza.
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CPV kód:
I. rész:
32428000-9
II. rész:
30236100-3

Hálózatbővítés, hálózatfejlesztés
Memóriabővítő berendezés

6. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
eljárást lefolytatják
Vállalkozási szerződés.
7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A teljesítés határideje: 2012. év 08. hónap 30. nap
8. A teljesítés helye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
NUTS-kód: HU311
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás
Az ajánlattétel, a szerződés pénzneme: Ft. A kifizetések pénzneme: Ft.
Ajánlatkérő a TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 azonosító számú projekt számára biztosított
vissza nem térítendő támogatásból, illetve saját forrásból kívánja az ellenszolgáltatást
fedezni. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. §-a és a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet
szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően szállítói
finanszírozással történik azzal, hogy a projekt Támogatási Szerződése értelmében a bruttó
5 M Ft összegnél nem nagyobb számlák utófinanszírozással kerülnek kiegyenlítésre.
Ajánlatkérő a számlák kifizetési határidejét a Kbt. 130.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 30
napban állapítja meg.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy jelen beszerzés részben saját forrásból, részben a
TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 azonosítószámú pályázati projekt számára biztosított
támogatásból kerül kifizetésre, ezért köteles a Támogató által tett valamennyi előírást a
maga számára kötelező érvényűnek elfogadni és vállalni ezen kötelezettségek teljesítését.
10. Ajánlattevő a közbeszerzés tárgyának egy részére, egy vagy több részére,
valamennyi részére tehet-e ajánlatot?
Igen. Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre.
11. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetősége
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Az ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem
tehet, a részajánlat-tétel lehetősége kizárt.
12. Az ajánlatok értékelési szempontja, az összességében legelőnyösebb ajánlat
értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti adatokat a 71. § (5)
bekezdésére figyelemmel:
Az ajánlattétel során egyösszegű ajánlati árat kér megadni ajánlatkérő, mely az ajánlat
elbírálásának (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont
alapja.
A vállalkozási díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és díjat
foglalja magába, ezért a nyertes ajánlattevő más jogcímen további díj felszámítására nem
jogosult, továbbá költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelhet.
13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§
(2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ és 12.§ szerint kell
nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
hatálya alá.
Ajánlattevő a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő a Rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozni köteles arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtania. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.
14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód
14.1.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja
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saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját az utolsó két lezárt
üzleti évből, a kiegészítő melléklet nélkül, de – amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett –
a független könyvvizsgálói jelentéssel, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét. Ha nem írja elő, csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az utolsó két lezárt
üzleti év mérleg szerinti eredményéről. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) megismerhető, a beszámoló
benyújtása az ajánlatban nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye az utolsó két lezárt üzleti évből
legalább egy évben nem volt negatív, és pénzügyi beszámolóját – amennyiben
könyvvizsgálatra kötelezett – a könyvvizsgáló nem látta el korlátozó záradékkal.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egyikük
felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.
Ajánlatkérő elfogadja a Rendelet 14. § (8) bekezdése értelmében a fent jelzett igazolási
mód helyett ajánlattevő azon nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt
alkalmassági követelménynek.
14.2.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Mutassa be az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap
legjelentősebb szállításait. Az ismertetésben jelölje meg a szerződéskötő másik fél nevét,
a referenciát adó nevét és telefonszámát, a szerződés (szállítás) tárgyát, a szállítás
időpontját, és az ellenszolgáltatás nettó összegét vagy a szállítás mennyiségére utaló más
adatot. Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
r. 16. §-ban meghatározott módon köteles igazolni.
M.2 Ajánlattevő a Rendelet 15.§ (3) bekezdés d) pontja alapján igazolja alkalmasságát
azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek érdekében csatolja a
szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát, a végzettségüket igazoló dokumentumok
(oklevelek, bizonyítványok) egyszerű másolatát és a szerződés teljesítésében való
személyes részvétel szándékáról szóló nyilatkozatukat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. A felhívás megküldésétől visszafele számított 36 hónapban történt szállítás(ok)ból
származóan összességében rendelkezik pozitív tartalmú referenciával, az alábbiak szerint:
1. rész vonatkozásában: európai országbeli működő egészségügyi intézményből, egy
szerződésből származó, legalább 60 végpontot érintő és legalább bruttó 2.000.000 Ft
értékű strukturált hálózatépítésről szóló referenciával, ÉS / VAGY
2. rész vonatkozásában: PACS szerver háttértár bővítéséről szóló referenciával.
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A feltételek igazolása egy szerződés keretében is lehetséges.
M.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei
között rendelkezik a telepítéshez, üzembe helyezéshez, a garanciális időszak alatti
javítási, karbantartási tevékenységhez:
1. rész vonatkozásában: 1 fő villamosmérnök (mérnök vagy üzemmérnök) végzettségű
szakember legalább 3 év Magyarországon szerzett tapasztalattal, ÉS / VAGY
2. rész vonatkozásában: 1 fő hardvermérnöki képesítéssel rendelkező mérnök
végzettségű szakember legalább 3 év Magyarországon szerzett tapasztalattal.
Egy szakember több alkalmassági követelményt is igazolhat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
15. A hiánypótlás lehetősége
Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 67. § szerint biztosít.
16. Az ajánlattételi határidő
2012. július 30. 10:00 óra
Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az ajánlatot leadni csak munkanapokon 9:0013:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig lehetséges.
17. Az ajánlat benyújtásának címe
Hospital Management Kft. 1125 Budapest, Trencséni u. 33/b (24-es kapucsengő)
18. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül
más nyelven is benyújtható-e az ajánlat
Az ajánlattétel nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat a jelen közbeszerzési
eljárásban.
19. Az ajánlat(ok) felbontásának helye és ideje, jelenlétre jogosultak
Helye: Hospital Management Kft. 1125 Budapest, Trencséni u. 33/b (24-es kapucsengő)
Ideje: 2012. év július 30. 10:00 óra
Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. § szerint.
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap, a tárgyalások lezárásától számítva.
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21. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosítékokra vonatkozó információ:
Ajánlatkérő sem ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő a jelen közbeszerzési eljárásban,
sem biztosítékot nem követel meg a szerződésben, kizárólag szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket határoz meg jelen ajánlattételi felhívás „Egyéb” pontja szerint.
22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
Jelen közbeszerzés a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Korszerű regionális
onkológiai hálózat kialakítása” című pályázati konstrukcióban nyertes „Északmagyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” elnevezésű, TIOP-2.2.509/1-2010-0004 azonosítószámú projekttel kapcsolatos.
23. A szerződéskötés helye, tervezett ideje
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
2012. év augusztus 21. 09:00 óra
24. Tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Ajánlatkérő egy alkalommal kíván az ajánlattevőkkel tárgyalni (amennyiben több
tárgyalás szükséges, az adott tárgyalás lezárásakor kerül sor a következő tárgyalás
időpontjának egyeztetésére).
Az eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalás arra irányul, hogy az
ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátását illetően a legkedvezőbb
feltételekkel köthessen szerződést.
A tárgyaláson a felek a műszaki tartalom, a szerződéses feltételek, és az ajánlati ár
tekintetében egyeztetnek.
A benyújtott ajánlatok alapján mind az ajánlattevők, mind pedig az ajánlatkérő javaslatot
tehet a fentiek módosítására.
Az ajánlattevő részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt a tárgyaláson.
Ez lehet a cégkivonatban szereplő személy, vagy meghatalmazott. Ez utóbbi esetben a
cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy által kiállított, 2 tanú által aláírt
vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást kérünk bemutatni.
Az ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit két munkanapon belül vagy a
következő tárgyalás megkezdéséig elkészít az ajánlattevő(k) jóváhagyásával.
Az ajánlatkérőnek - amennyiben az ajánlattételi felhívás erre vonatkozóan nem adott
pontos információt - egyértelműen előzetesen az ajánlattevők tudomására kell hoznia,
hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre
bocsátásával - az ajánlattevőket felhívhatja egy végleges ajánlat írásban történő beadására.

6

Építési beruházás esetében az ajánlati ár változásakor az azt alátámasztó árazott
költségvetést is be kell nyújtani a végleges ajánlatban. Az ajánlatkérőnek a végleges
ajánlatok beadásának határidejét is meg kell adnia.
Ha az ajánlatkérő nem írja elő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását, az utolsó tárgyalás
befejezését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismertetnie
kell az ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a
dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezéskori tartalma szerint köti meg.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében,
illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni
kívánt szolgáltatástól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna
lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását,
b) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben
módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő
nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
c) a bírálat szempontjai vagy módszere változna.
25. Az első tárgyalás időpontja és helyszíne
Időpontja: 2012. augusztus 02. 10:00 óra
Helyszíne: Hospital Management Kft. 1125 Budapest, Trencséni u. 33/b (24-es
kapucsengő)
26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja
2012. július 09.
27. Eredményhirdetésre vonatkozó információk
Ajánlatkérő a Kbt. 123. § (9) szerint eredményhirdetést nem tart, hanem az eljárás
eredményéről készült összegezést e-mail útján küldi meg az ajánlattevők részére.
28. Egyéb
a) Ajánlattevő csatolja:
– Az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9.
§ (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának egyszerű másolatát,
– A Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát,
– Alvállalkozó igénybevételéről szóló nyilatkozatát (Kbt. 40. § (1) a) b))
– A dokumentáció mellékleteiben megadott nyilatkozatokat hiánymentesen kitöltve
és cégszerűen aláírva.
– A Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
b) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
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tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
c) Ajánlattevő csatolja a cégjegyzésre jogosult, illetve az ajánlat aláírására
meghatalmazást adó képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot
meghatalmazott írja alá, a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy
által kiállított, 2 tanú által aláírt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást
kérünk csatolni.
d) Ajánlatkérő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Céginformációs és az
Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapjáról (www.ecegjegyzek.hu) a cégkivonatot ellenőrzi. Amennyiben cégügyében el nem bírált
módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát
csatolni kell az ajánlathoz.
e) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is
benyújtható.
f) Kiegészítő tájékoztatás kérése az info@hospitalmanagement.hu e-mail címre
megküldött levélben lehetséges, a Kbt. 45. § (1) - (3) bekezdései szerint.
g) Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén annak szöveghű magyar fordítását is
csatolni kell az ajánlathoz. Az idegen nyelvű iratokat szöveghű magyar fordításban
is csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint:
„Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel
mindenben megegyezik.”
h) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással
kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
i) Ajánlatot magyar forintban kell tenni. Az ajánlat elbírálása során, az ajánlatban
megadott pénzügyi adat bármely külföldi fizetőeszközről forintra történő átváltása a
Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
devizaárfolyamán történik.
j) Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő ajánlattevők esetén nem követeli meg
gazdasági társaság létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az
ajánlattevők kifejezetten elismerik közös vállalkozásuk teljesítéséért fennálló
egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. A
közös ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők által kötött megállapodást,
amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, valamennyi
ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot és a közös
képviselő meghatalmazását.
k) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
– Késedelmi kötbér: amelynek alapja a vállalkozói díj 80 %-a, mértéke napi 0,2%,
legfeljebb 15 napig, ezt követően Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult.
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–

Hibás teljesítési kötbér: alapja a vállalkozói díj 80 %-a, mértéke napi 0,5 %, de
maximum 12 %.
– Meghiúsulási kötbér, amelynek mértéke a teljes nettó megbízási díj 20%-a.
l) A megvalósuló rendszernek 25 év gyártói anyag / rendszer / alkalmazás
garanciával kell rendelkeznie.
m) Az ajánlatot 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani, valamint jelszó
nélkül olvasható, lezárt elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen),
szkennelt .pdf formátumban.
n) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívásban előírt gazdasági – pénzügyi,
valamint műszaki – szakmai alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
o) Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a
végrehajtási rendeletei és a Polgári Törvénykönyv az irányadó.
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