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PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
PIP Nonprofit KFT Információs Központ 7300 Paks,
Ipari park 4703/39 Hrsz.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Agro-Tipp No.1 Kft.
Közjogi szervezet

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Épület építési projekt szervezése

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari Park
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agod Zoltán
Telefon: +36 308356536
E-mail: agod.zoltan@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pipkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://pipkft.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
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Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1) Elnevezés:
Univerzális traktor és munkagépek beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR000926872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16000000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Ajánlatkérő 1 db univerzális traktort és az ehhez kapcsolódó alábbi munkagépeket kívánja
beszerezni a közbeszerzési
dokumentumban rögzített részletes műszaki leírás szerint:
• 1 db traktor frontfüggesztésre szerelhető hidraulikus állítású tolólap
• 1 db függesztett vízszintes tengelyű szárzúzó
• 1 db függesztett karos rézsűkasza
• 1 db függesztett rézsű szárzúzó
• 1 db függesztett tárcsás sószóró
• 1 db traktorra szerelhető homlokrakodó
A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas
Termékeket leszállítani. Az
Ajánlatkérő „új termék” alatt azt a terméket érti, amely sem Magyarországon, sem külföldön
nem volt forgalomba helyezve /használatba véve, bemutató, illetve próbajárműként nem
használtak, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés/az átadás-átvétel időpontja között
eltelt idő 11 hónapnál nem hosszabb.
Általános elvárások, előírások:
1. A traktort közúti közlekedésre alkalmas állapotban, meglévő műszaki vizsgával kell
leszállítani. Az ajánlattevő feladata
fentieken túl a forgalomba helyezéshez részéről szükséges dokumentumok hiánytalan átadása
Ajánlatkérő részére. A forgalomba helyezés az Ajánlatkérő feladata és költsége.
2. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a leszállított eszközök kapcsán gépkezelői oktatás
biztosítása az Ajánlatkérő által kijelölt személy(ek) részére 4 főnek, 8 óra időtartamban.
3. Valamennyi berendezés, gép esetében a szerződéskötést követő minimum 5 évig a szükséges
alkatrészellátás biztosítania kell a nyertes ajánlattevőnek, ennek vállalására az ajánlatba külön
nyilatkozat csatolandó.
4. A szerződés teljesítéséhez csatolni kell a rendeltetésszerű használathoz szükséges
valamennyi okiratot, dokumentációt (számla kiállításának a feltétele), így különösen:
• a szükséges hatósági engedélyeket és a forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó
okmányokat,
• a berendezések magyar nyelvű kezelési (használati) útmutatóját, a gépkönyvet kell papír
alapon vagy elektronikus
adathordozón (CD / DVD lemez) átadni,
• a gyártó vagy a forgalmazó által kiállított minőségi/megfelelőségi bizonylat,
3

• üzembehelyezési jegyzőkönyv,
• jótállási és garancia jegyek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39990000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
Elnevezés: Univerzális traktor és munkagépek beszerzése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: PIP Nonprofit KFT Információs Központ 7300 Paks, Ipari
park 4703/39 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. 1 db univerzális traktor:
motor
- 4 hengeres, common rail turbó diesel, minimum 3400 cm3 lökettérfogat
- legalább TIER 4a / Euro3b káros anyag kibocsátási norma
- névleges teljesítmény (ECE R120) legalább 73 kW (99 LE) 2200 fordulat / perc
- minimum 150 literes üzemanyagtartály
sebességváltó
- legalább 32/32 sebességi fokozattal, legalább nyolc terhelés alatt kapcsolható fokozattal
- 40 km/h végsebesség
- terhelés alatt kapcsolható irányváltó
- automatikus sebességváltás az országúti és a munkafokozatokban egyaránt
TLT
- 4 fokozatú hátsó kardánhajtás 540/540E/1000/1000E
első híd / kormányzás
- automata összkerékhajtás kapcsolás, automatikus első kerékhajtás fékezéskor
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- front pótsúly minimum 300 kg súlyokkal
fék / differenciálzár
- 2 körös légfékberendezés ABS csatlakozóval, + 1 körös légfék
- nedves tárcsa fék a hátsó tengelyen, kézifék
- elektrohidraulikusan kapcsolható differenciál zár a hátsó hídban
hidraulika rendszer
- axiáldugattyús szivattyú legalább 80 liter / perc teljesítménnyel
- 3 pár mechanikus vezérlésű kihelyezett gyorscsatlakozó
emelő berendezés
- emelő karok KAT.2 gyorskapcsoló fejjel
- 2 db legalább Ø 80 mm-es külső emelő munkahenger
- elektrohidraulikus emelés szabályzás, emelőkarok külső kapcsolása a hátsó sárvédőről
- állítható automata vonófej, lengő alsó húzó
kabin
- klimatizált, rugózott kabin, legfeljebb 72 dB zajszinttel
- fűtő és levegő keringtető rendszer
- légrugós vezetőülés, utas ülés
- digitális műszerfal
minimális tengelytáv: 2420 mm
fronthidraulika kiépítése szükséges.
A traktor éves tervezett igénybevétele: maximum 1200 üzemóra/év.
2. 1 db traktor frontfüggesztésre szerelhető hidraulikus állítású tolólap
- a megajánlott univerzális traktorral kompatibilis legyen
- függesztés traktor mellső 3 pontra
- minimális munkaszélessége: 1750 mm
- maximális eszköz szélesség: 2050 mm
- maximális tömeg: 200 kg
- minimális palást magasság: 650 mm
- hidraulikus oldalállítással rendelkezzen
- elakadás védelemmel, lengés kiegyenlítéssel és tehermentesítő kerekekkel legyen felszerelve
3. 1 db a traktorra szerelhető, függesztett vízszintes tengelyű szárzúzó
- a megajánlott univerzális traktorral kompatibilis legyen
- függesztés traktor hátsó 3 pontra
- minimális munkaszélesség: 2.750 mm
- maximális szerkezeti szélesség: 2.950 mm
- maximális tömeg: 950 kg
- forgórész átmérő legalább: 650 mm
- kalapács kések száma minimum: 26 db
- TLT igény: 540 1/n
- tartozék kardántengellyel (1” 3/8 Z6)
- hajtás átvitel: legalább 5 soros ékszíjjal
- hátsó beálló kerékpárral és oldalsó csúszótalpakkal legyen ellátva
4. 1 db a traktorra szerelhető, függesztett karos rézsűkasza
- hidraulikus hajtású kivitel, a megajánlott univerzális traktorral kompatibilis legyen
- függesztés traktor hátsó 3 pontra
- maximális alap tömeg: 900 kg
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- a kar teljes kinyúlása oldalra (a traktor középvonalától) minimum: 5.700 mm
- a kar teljes kinyúlása vízszintes sík alá (a traktor középvonalától) minimum: 3.900 mm
- hidroakkumulátor szükséges a kinyúló kar csillapításához
- elakadás védelemre legalább mechanikus kioldó rendszer megléte szükséges
- vágófej munkaszélessége minimum 1000 mm, kalapácsos késkészlettel
- kardántengellyel meghajtott saját hidraulikai rendszerrel rendelkezzen gép
- működtetés teljesítmény alapú joy-stick karral
- közúti világítás megkívánt
5. 1 db a traktorra szerelhető, függesztett rézsű szárzúzó
- a megajánlott univerzális traktorral kompatibilis legyen
- függesztés traktor hátsó 3 pontra
- munkaszélesség legalább: 1.800 mm
- maximális tömeg: 650 kg
- kinyúlása bal oldalra (a traktor középvonalától) minimum: 3.200 mm
- minimális pozitív munkaszög: 90°
- minimális negatív munkaszög: 60°
- forgórész átmérő legalább: 400 mm
- kalapács kések száma minimum: 16 db
- nagy törésszögű tartozék kardántengellyel (1” 3/8 Z6) rendelkezzen
- hajtás átvitel: legalább 4 soros ékszíjjal
- állítható hátsó hengerrel és oldalsó csúszólemezekkel legyen ellátva
6. 1 db a traktorra szerelhető, függesztett tárcsás sószóró
- a megajánlott univerzális traktorral kompatibilis legyen
- függesztés traktor hátsó 3 pontra
- tartály anyaga legalább galvanizált és/vagy festett legyen
- rozsdamentes acéllapátok és terelőlemez szükségesek
- szórási sebesség és szélesség (1-8-m) szabályozható legyen
- szórótányér hajtás hidromotorral történjen
- teljes szélességű gumifüggöny szükséges a traktor és a szóró közé
- ponyva, tartó lábak és helyzetjelző világítás szükségesek
- minimális tartálytérfogat: 1.500 l
- maximális önsúly: 600 kg
7. 1 db traktorra szerelhető homlokrakodó
- a megajánlott univerzális traktorral kompatibilis legyen
- emelhető tömeg legalább: 1800 kg
emelési magasság legalább: 3700 mm
- harmadik hidraulika funkció legyen kiépítve
- lengéscsillapítás és hidraulika gyorscsatlakozók szükségesek
- irányítás mechanikus joy-stick karral
- tartozék raklapvilla legalább 1500 kg teherbírással
- tartozék terménykanál, legalább 900 l-es térfogattal
Az ajánlat érvénytelen, amennyiben a megajánlott termékek nem felelnek meg az ajánlatkérő
által előírt műszaki specifikációnak.
Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya
indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
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az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak
kivételes esetekben fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és
érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű
teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek
ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Vállalt jótállás idő valamennyi termékre egységesen (hó) (minimum
12 hónap - értékelési maximum 36 hónap) 5
2 2. Univerzális traktor névleges motorteljesítménye (min. 99 – max. 110 LE) 10
3 3. Alkatrész-raktárral rendelkező telephely távolsága az Ajánlatkérő székhelyétől (km) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár /nettó Ft/ / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5. pontban feltüntetett Ár szempont karakter korlátok nélküli teljes szövege: Ajánlati ár
/nettó Ft/ (a megajánlott jótállási idő alatti karbantartási (kötelező szervizek) költségekkel
együtt.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16778 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Univerzális traktor és munkagépek beszerzése II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/02 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agro-Tipp No.1 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70258006
Postai cím: Hrsz. 10584
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: Magyarország
E-mail: agrotipp@agrotipp.hu
Telefon: +36 74540380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11290298217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Agro-Tipp No.1 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70258006
Postai cím: Hrsz. 10584
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11290298217
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Hivatalos név: "Agromotív '99" Kft Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85510771
Postai cím: Szegedi Út 118
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11814395203
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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