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Tartalom:  
 
3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu  
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________  
Azonosító kód____________________  
Építési beruházás x 
Árubeszerzés  
Szolgáltatás  
Építési koncesszió  
Szolgáltatási koncesszió  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség  
Postai cím: Markó u. 16.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1055  
Ország: HU  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatóság  
Telefon: 1 - 3010-501  
E-mail: gazdasagi@mku.hu  
Fax: 1 - 301-0500  
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mklu.hu  
A felhasználói oldal címe (URL): -  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  

http://kozbeszerzes.hu/lid/popup/pid/0/hirdetmenyPdfDownload?hirdetmenyID=Hirdetmeny.portal_31753_2011


xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2.) Az ajánlatkérő típusa  
xKözponti szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre  
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
Általános közszolgáltatások  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Védelem  
Szociális védelem  
xKözrend és biztonság  
Szabadidő, kultúra és vallás  
Környezetvédelem  
Oktatás  
Gazdasági és pénzügyek  
Egyéb (nevezze meg):  
Egészségügy  
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
Víz  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Villamos energia  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Vasúti szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Repülőtéri tevékenység  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Kikötői tevékenységek  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Postai szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
A Pécs, Rákóczi út 48-50. sz. alatti ingatlan átalakítása  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, 
árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a)  
xÉpítési beruházás  
xKivitelezés  



Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően  
Építési koncesszió  
A teljesítés helye  
7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2 -10 -11 -12  
NUTS-kód HU231  
b)  
Árubeszerzés  
Adásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
c)  
Szolgáltatás  
Szolgáltatási kategória  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
Szolgáltatási koncesszió  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása x 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevővel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma  
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  
VAGY hónap(ok)ban:  
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):  
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
Vállalkozási szerződés a Pécs, Rákóczi út 48-50. sz. alatti ingatlan földszintje és pinceszintje átalakításának és 
felújításának kivitelezésére az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8   

További tárgyak: 45453100-8   

II.1.7)  
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből 
szükség szerint több példány használható) nem  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre  
II.1.8.)  
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
A földszint nettó alapterülete: jelenleg 237 m2, tervezett 272,10 m2 
A pince nettó alapterülete: jelenleg 254 m2, tervezett 252,54 m2 



II.2.2)  
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
VAGY: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében 
kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés 
megkötésétől számítva)  
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
befejezés 2012/09/28 (év/hó/nap)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
Késedelmi és meghiúsulási kötbér, 5 % jóteljesítési biztosíték a Kbt. 53/A. § (1) bekezdés alapján, jótállás, 
szavatosság a dokumentációban részletezettek szerint.  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  
Az ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A nyertes ajánlattevő három 
részszámlát, a teljes kivitelezés hiány- és hibamentes kivitelezése után pedig végszámlát nyújthat be az 
ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint.  
Az ajánlatkérő előleget nem ad. Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése a Kbt. 305. § (3) – (5) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően történik.  
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)  
-  
III.1.4)  
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges 
feltételek meghatározása  
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)  
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Kizáró okok: a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61. § (1) bekezdés a) – d) pontjában, valamint a 62. § (1) 
bekezdésben foglaltak. Az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, valamint 
az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdés 
szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) – d) 
pontjának hatálya alá; továbbá nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) – b) pontjára.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak az ajánlatban szerepeltetni 
kell – a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont alapján – az utolsó lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójának egyszerű másolatát.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának alkalmasságát kizáró 
tényezők: 
- az utolsó lezárt üzleti év adózás előtti eredménye bármelyiküknél negatív; 
- az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevételének összege az ajánlattevőnél nem érte el a 150 millió forintot.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak az ajánlatban a szerepeltetni 



kell: 
- a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapban befejezett 
legjelentősebb épületépítési, -felújítási, -átalakítási, -bővítési munkáival kapcsolatos referenciákat a következők 
részletezésével: 
o a szerződést kötő másik fél, 
o a teljesítés helye és ideje, 
o az ellenszolgáltatás összege, 
o az elvégzett munkák rövid leírása, 
o a referenciaadó személy neve, beosztása, elérhetősége (cím, telefon);  
- a feltüntetett referenciák igazolását a Kbt. 68. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően;  
- a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pont alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, 
képzettségük, szakmai gyakorlati idejük (év) ismertetését, szakmai életrajzuk bemutatását, szakmagyakorlási 
jogosultságuk igazolását, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának alkalmasságát kizáró tényezők: 
- együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapban befejezett, összesen legalább 3 
db épületépítési, -felújítási, -átalakítási, -bővítési munkára vonatkozó referenciával; 
- az ellenszolgáltatás összege legalább egy bemutatott referenciánál nem éri el a nettó 100 millió forintot; 
- a referenciaigazolások bármelyike szerint a teljesítés nem az előírásoknak vagy nem a szerződésnek 
megfelelően történt; 
- együttesen nem áll rendelkezésre legalább egy, a munkák helyszíni felügyeletét ellátó, a 244/2006. (XII. 5.) 
Korm. rendelet előírásainak mindenben megfelelő „A” vagy „AM” kategóriájú szakmagyakorlási 
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető.  
III.2.4) Fenntartott szerződések  
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen  
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1)  
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli x 
Tárgyalásos  
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli  
Tárgyalásos  
IV.2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)  

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár 65 
Hosszabb jótállási idő 15 
Az előírtnál korábbi befejezési határidő 10 
Nagyobb mértékű késedelmi kötbér 10 
IV.2.2)  
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  



IV.3.2)  
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Előzetes összesített tájékoztató  
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2012/01/26 (év/hó/nap )  
Időpont: 12:00  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 63500  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
A bruttó 63 500,- Ft ellenértékű dokumentáció az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. Magyar 
Külkereskedelmi Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20105358-00003285 számú számlájára történt befizetésről 
szóló igazolás bemutatása vagy készpénz ellenében vehető át.  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2012/01/26 (év/hó/nap) Időpont: 12:00  
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  
HU  
Egyéb:  
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  
-ig (év /hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2012/01/26 (év/hó/nap)  
Időpont: 12:00  
Helyszín : OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., Budapest XIII., Gömb u. 33. I. emelet  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
Az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek a Kbt. 80. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.  
 
V. szakasz: kiegészítő információk  
V.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
V.2)  
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási 
alapot:  
V.3) További információk (adott esetben)  
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés  
megküldésének tervezett időpontja:  
2012. február 10.  
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
2012. február 20. 11 óra  
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)  
igen  



V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  
A dokumentáció munkanapokon 8 – 12 óra között vásárolható meg, illetőleg írásban, a megküldés költségének 
vállalásával kérhető meg. 
A dokumentáció megvásárlásakor a vásárlónak meg kell adnia az eljárásban részt venni kívánó részéről a 
kapcsolattartó nevét, telefon- és faxszámát, valamint e-mail címét. A dokumentáció postai vagy elektronikus 
úton történő eljuttatása esetében is szükséges ezeknek az adatoknak a megadása a dokumentáció megküldésére 
vonatkozó kérelemben.  
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  
1 - 10  
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot:  
Arányosítás, a dokumentációban részletezettek szerint.  
V.6)  
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen  
V.7) Egyéb információk:  
1) A sikeres ajánlattétel érdekében az ajánlatkérő 2012. január 16-án 10 órakor helyszíni bejárást tart. 
Találkozás az épület bejáratánál. 
2) Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 3 bekötött – 1 eredeti és 2 másolat – példányban 
kell benyújtania. 
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő alábbi iratait: 
- a cégbíróság vagy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium céginformációs szolgálata által kiadott vagy 
közjegyző által igazoltan közhiteles nyilvántartásból származó, az ajánlattételi határidő lejártának napjához 
képest 30 napnál nem régebben kiállított cégkivonatának másolatát; 
- amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor vonatkozó (a 
cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott vagy az elektronikus igazolás másolatának csatolásával igazoltan 
érkeztetett) változásbejegyzési kérelem egyszerű másolatát; 
- a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának, illetve adott esetben (amennyiben a cégeljárás 
során az került benyújtásra) ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának hiteles másolati példányát. 
Amennyiben a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és/vagy az erőforrást nyújtó szervezet nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, akkor csatolni kell a 
kötelezettségvállalásra jogosult személy nevére szóló, annak aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy 
hiteles másolati példányát is. 
4) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 71. § (1) bekezdés a) – c) pontjára, továbbá – fennállása esetén – d) 
pontjára a dokumentációban szerepeltetett minta szerint. 
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
6) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (4) bekezdésben foglaltakra! 
7) Az ajánlattevőnek – a Kbt. 55. § (3) bekezdésben előírtakra tekintettel – nyilatkoznia kell a Kbt. 72. §-ában 
előírt kötelezettségek figyelembevételére. 
8) Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. §-ában előírtak szerint biztosítja. 
9) Az ajánlatok benyújtására 
- hétfő – csütörtök munkanapokon 8 – 16 óra, 
- péntek munkanapon 8 – 14 óra, 
- az ajánlattételi határidő napján 8 – 12 óra  
között van lehetőség. 
10) Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, 
úgy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ezzel köt szerződést.  
V.8)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/14 (év/hó/nap)  
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.  



Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1139  
Ország: HU  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: -  
Telefon: 20 3307 120  
E-mail: Horvath.Tibor@okfon.hu  
Fax: 1 - 4122-469  
Internetcím (URL): null  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető  
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.  
Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1139  
Ország: HU  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: -  
Telefon: 20 3307 120  
E-mail: Horvath.Tibor@okfon.hu  
Fax: 1 - 4122-469  
Internetcím (URL): null  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.  
Postai cím: Gömb u. 33. I. emelet  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1139  
Ország: HU  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: -  
Telefon: 20 3307 120  
E-mail: Horvath.Tibor@okfon.hu  
Fax: 1 - 4122-469  
Internetcím (URL): null  
   
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 1  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:    

További tárgyak:    

3) Mennyiség vagy érték  
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  
5) További információ a részekről  
 


