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Üzemanyag beszerzés II.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/251
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.28.
Iktatószám: 24346/2020
CPV Kód: 09130000-9

Ajánlatkérő:
"ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Nonprofit Kft

Teljesítés helye:

Az ”ARIES” Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 12-14. sz. alatti telephelyéhez közúton
legközelebb eső max. 6 km távolságon belül lévő,
kamerás rendszerrel ellátott és nyári időszakban
április 01-jétől - szeptember 30-ig, 6:30 – 21:00
óráig, téli időszakban - november 15- től - március
31- ig napi, legalább 16 órás nyitvatartással
üzemelő üzemanyagkút.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

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: "ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22418610
Postai cím: Határ Út 12-14.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Viola Károlyné
Telefon: +36 24367166
E-mail: titkarsag@arieskft.hu
Fax: +36 24365163
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://arieskft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
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)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

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
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Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Üzemanyag beszerzés II.
Hivatkozási szám: EKR001125102020

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 09130000-9
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
121678 liter + 5% dízel gázolaj és 3420 liter + 5 % (E5) 100-as oktánszámú motorbenzin
beszerzése üzemanyagkártyával. Árubeszerzés, adásvételi keretszerződés. Üzemanyag kártyák:
Üzemanyagkártyák száma rendszámos gépjárműhöz: gázolaj 17 db + 15 %
Üzemanyagkártyák száma nem rendszámos gépjárműhöz hordós igény: gázolaj: 2 db,
motorbenzin 2 db
Üzemanyagkártyával igényelhető szolgáltatás kizárólag a gépjármű üzemanyag tartályába és
bármely alkalmas edényzetbe (munkagépek részére hordóba, kannába) történő üzemanyag
vásárlására terjed ki.
rendszám szerinti jogosultság + PIN kód (egyedi)
elektronikus rendszer meghibásodása esetén kézi elfogadás is lehetséges
elveszett kártya letiltása a nap 24 órájában, letiltás max. 1 órán belül
kizárólag belföldön használható
Nyertes ajánlattevőnek téli időszakban (november 1. napjától március 31. napjáig terjedő
időszak) biztosítania kell mély dermedéspontú gázolaj vételezésének lehetőségét, amely -20°C
alatti külső hőmérséklet mellett is lehetővé teszi a gépjármű zavartalan működését.
Az ARIES” Nonprofit Kft. részéről az átvételre feljogosított személy nem nevesített, mert az
üzemanyagkártyák kötelezően PIN kóddal védettek, azok jogszerű használatáért a cég felel.
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a kártyák elkészítését, pótlását külön térítés
nélkül biztosítja ajánlat kérő számára, illetve a kártyákkal bonyolított tranzakciókért ún.
tranzakciós költséget nem számíthat fel.
Nyertes ajánlattevő kötelezi magát arra, hogy az üzemanyagkártyás vételezést, kiszolgálást,
továbbá vásárlásonként értékesítési bizonylatot, ill. pénztárgépes nyugtát biztosít. Az
értékesítési bizonylat és/vagy a pénztárgépes nyugta kötelezően tartalmazza a számviteli
törvény szerint előírtakon túlmenően rendszámos kártyahasználat esetén a km óraállást és a
rendszámot is.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35772949 (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: Üzemanyag beszerzés
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 09132000-3
További tárgyak: 09134200-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Az ”ARIES” Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ út
12-14. sz. alatti telephelyéhez közúton legközelebb eső max. 6 km távolságon belül lévő,
kamerás rendszerrel ellátott és nyári időszakban április 01-jétől - szeptember 30-ig, 6:30 –
21:00 óráig, téli időszakban - november 15- től - március 31- ig napi, legalább 16 órás
nyitvatartással üzemelő üzemanyagkút.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
121678 liter + 5% dízel gázolaj és 3420 liter + 5 % (E5) 100-as oktánszámú motorbenzin 
beszerzése üzemanyagkártyával. Árubeszerzés, adásvételi keretszerződés. Üzemanyag kártyák: 
Üzemanyagkártyák száma rendszámos gépjárműhöz: gázolaj 17 db + 15 % 
Üzemanyagkártyák száma nem rendszámos gépjárműhöz hordós igény: gázolaj: 2 db, 
motorbenzin 2 db 
Üzemanyagkártyával igényelhető szolgáltatás kizárólag a gépjármű üzemanyag tartályába és 
bármely alkalmas edényzetbe (munkagépek részére hordóba, kannába) történő üzemanyag 
vásárlására terjed ki. 
rendszám szerinti jogosultság + PIN kód (egyedi) 
elektronikus rendszer meghibásodása esetén kézi elfogadás is lehetséges 
elveszett kártya letiltása a nap 24 órájában, letiltás max. 1 órán belül 
kizárólag belföldön használható 
Az ARIES” Nonprofit Kft. részéről az átvételre feljogosított személy nem nevesített, mert az 
üzemanyagkártyák kötelezően PIN kóddal védettek, azok jogszerű használatáért a cég felel. 
Nyertes ajánlattevőnek téli időszakban (november 1. napjától március 31. napjáig terjedő
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időszak) biztosítania kell mély dermedéspontú gázolaj vételezésének lehetőségét, amely -20°C
alatti külső hőmérséklet mellett is lehetővé teszi a gépjármű zavartalan működését. 
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a kártyák elkészítését, pótlását külön térítés
nélkül biztosítja ajánlat kérő számára, illetve a kártyákkal bonyolított tranzakciókért ún.
tranzakciós költséget nem számíthat fel. 
Nyertes ajánlattevő kötelezi magát arra, hogy az üzemanyagkártyás vételezést, kiszolgálást,
továbbá vásárlásonként értékesítési bizonylatot, ill. pénztárgépes nyugtát biztosít. Az
értékesítési bizonylat és/vagy a pénztárgépes nyugta kötelezően tartalmazza a számviteli
törvény szerint előírtakon túlmenően rendszámos kártyahasználat esetén a km óraállást és a
rendszámot is. 
A közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. 
Információ a tárgyalásról: 
Az első tárgyalás(ok)on az Ajánlatkérő(AK) az ajánlattevők által benyújtott, korrektúrával
ellátott szerződéstervezet alapján tárgyal; e körben a szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket, a teljesítést és annak menetét, és mindezekkel összefüggésben az
ajánlati ár csökkentésének lehetőségeit is áttekinti. AK a tárgyalás lezárását követően a
kialakított végleges tartalomra vonatkozó végleges ajánlatot kér be. A tárgyalás(ok)ra a tervek
szerint egy fordulóban kerül sor, de AK fenntartja a jogot további tárgyalás(ok) tartására. Több
forduló esetén a következő tárgyalási fordulóról és a tárgyalás menetéről az ajánlattevőt
írásban értesíti. AK minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt minden, az adott
tárgyalási fordulóban részt vevő személynek alá kell írnia.. AK az ajánlattevőnek a
jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt részére
megküldi. A tárgyaláson ajánlattevő nevében cégjegyzésre jogosult képviselője(i) jár(nak) el,
vagy a tárgyaláson történő képviseletre, illetve jognyilatkozat tételre más személyt is
meghatalmazhatnak. Ajánlattevőnek a tárgyaláson való részvételre és nyilatkozattételre
vonatkozó, a Ptk-ban meghatározott alakiságok megtartásával készített eredeti
meghatalmazást a tárgyaláson át kell adnia AK részére. Szerződéses és műszaki tárgyalások: A
tárgyalás során felek a szerződéses feltételekről és a műszaki tartalomról tárgyalnak. A
tárgyalás e szakasza arra irányul, hogy a felek kialakítsák a végleges műszaki tartalmat és
végleges szerződéstervezetet. A tárgyalás a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti körben nyilvános. A
Kbt. 88. § (9) bekezdés alapján a tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a
változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az
ajánlattevőt egy végleges ajánlat EKR-en keresztül történő beadására hívja fel. Az ajánlatkérő a
végleges ajánlatok beadásának határidejét az EKR-en keresztül küldött végső ajánlattételi
felhívásban adja meg. A végső ajánlattételi határidő lejártával az ajánlati kötöttség beáll. A
tárgyalás(ok) eredményére tekintettel az ajánlattevő a végső ajánlatában alapajánlatát
bármely irányban módosíthatja. A végső ajánlatot az ajánlattevő az EKR felületén, az
ajánlatkérő felhívására nyújtja be. 
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően
dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és
értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az
ajánlattevőket, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével
áll be, az ajánlatkérő által -a (4) bekezdésben foglalt maximális időtartamok alkalmazásával
-meghatározott időre. Amennyiben az ajánlatkérő ezzel a lehetőséggel nem él, úgy kötelező a
végleges ajánlat benyújtása. (Kbt. 88. § (7) bek.)
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(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. az M/2 alkalmassági követelménynek megfelelő üzemanyagtöltő
állomásnak az AK 2310 Szigetszentmiklós Határ út 12-14. szám alatti székhelyétől a Google
maps-on mért távolsága 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ár alszempontok a II.2.13. pont szerint, összesen / Súlyszám: 90
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:
Karakterkorlátozás miatt a II.2.5) Értékelési szempontok szakaszban megadott szempontok
elnevezését Ajánlatkérőnek le kellett rövidítenie.
Az értékelési szempontok pontos meghatározása a következő:
Minőségi szempont:
MK1. az M/2 alkalmassági követelménynek megfelelő üzemanyagtöltő állomásnak az
ajánlatkérő 2310 Szigetszentmiklós Határ út 12-14. szám alatti székhelyétől a Google maps-on
mért távolsága./súlyszám: 40
Ár szempont:
Ár alszempontok:
Ár1. az ajánlatban bemutatott, az ajánlatkérő székhelyétől legközelebb elhelyezkedő
közforgalmi üzemanyagkúton az ajánlattételi határidőt megelőző hetedik napon érvényes
bruttó kiskereskedelmi árjegyzéki gázolaj ár (Ft/liter)/súlyszám: 10
Ár2. az ajánlatban bemutatott, az ajánlatkérő székhelyétől legközelebb elhelyezkedő
közforgalmi üzemanyagkúton az ajánlattételi határidőt megelőző hetedik napon érvényes (E5)
100-as oktánszámú motorbenzin bruttó kiskereskedelmi árjegyzéki ár (Ft/liter)/súlyszám: 5
ÁR3. a bruttó kiskereskedelmi árjegyzéki árból adott engedmény mértéke bruttó magyar
forintban megadva (Ft/liter) / súlyszám: 75 (gázolaj 60; benzin: 15)
Ár részszempont súlyszáma összesen: 90

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
x 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:

19957 / 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: Üzemanyag beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2020/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99358994
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 6-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: peter.simon@omv.com
Telefon: +36 309480385
Internetcím(ek): (URL) www.omv.com
Fax: +36 13819899
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10542925244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36220275
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35772949
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)
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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:
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: OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99358994
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 6-10
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10542925244

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:

2020/12/21 (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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