ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás - EKR000071242019
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Neumann János Egyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Neptun EiiR terméktámogatás

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Neumann János Egyetem

EKRSZ_
38535697

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kecskemét

HU331

NUTS-kód:

6000

Ország:

Magyarország

Izsáki Út 10

Egyéb cím adatok:

Brindza

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

brindza.attila@uni-neumann.hu

Telefon:

Attila
+36 76501984

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.uni-neumann.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Nemzeti azonosítószám
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
31829573

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes.meditkonzult@
meditkonzult.hu

Fodor
Telefon:

Internetcím(ek)
www.uni-neumann.hu
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1054

Ország:

Péter
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Közjogi intézmény

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
72260000-5

Neptun EiiR terméktámogatás

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási keretszerződés a Neptun Egységes Intézményirányítási Rendszer (EiiR) terméktámogatására” Nyertes ajánlattevő
feladata a Neptun egységes tanulmányi rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások
ellátása. - Neptun rendszer support szolgáltatása (36 hónap szerződéses időtartamra) - Neptun Gazdálkodási modul SAP platformon és
Neptun Humánerőforrás modul SAP platformon modulok support szolgáltatása (36 hónap szerződéses időtartamra) Ajánlatkérő által
opcionálisan rendelhető szolgáltatások: - Opcionális modul bevezetése - Opcionális modul support szolgáltatása - Neptun elektronikus
számlakiállítás - Fejlesztői szolgáltatás (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés) Terméktámogatási szolgáltatás - Megrendelő számára a helyszínén történő tanácsadás, oktatás - Neptun irathitelesítési szolgáltatás Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás SAP platformon modul bevezetése
további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás
SAP platformon modul terméktámogatása további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül
összesen nettó 14.860.000,- Ft keretösszeg erejéig (az opcióra vonatkozóan). A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

36

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Az eljárás egymással szorosan egybefüggő feladatokból álló szolgáltatásra vonatkozik, ajánlatkérő a komplex szolgáltatás megfelelő
teljesítése érdekében zárja ki a részajánlat tételt.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
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Neptun EiiR terméktámogatás

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
72260000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun

A teljesítés fő helyszíne:

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási keretszerződés a Neptun Egységes Intézményirányítási Rendszer (EiiR) terméktámogatására” Nyertes ajánlattevő
feladata a Neptun egységes tanulmányi rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások
ellátása. - Neptun rendszer support szolgáltatása (36 hónap szerződéses időtartamra) - Neptun Gazdálkodási modul SAP platformon és
Neptun Humánerőforrás modul SAP platformon modulok support szolgáltatása (36 hónap szerződéses időtartamra) Ajánlatkérő által
opcionálisan rendelhető szolgáltatások: - Opcionális modul bevezetése - Opcionális modul support szolgáltatása - Neptun elektronikus
számlakiállítás - Fejlesztői szolgáltatás (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés) Terméktámogatási szolgáltatás - Megrendelő számára a helyszínén történő tanácsadás, oktatás - Neptun irathitelesítési szolgáltatás Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás SAP platformon modul bevezetése
további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás
SAP platformon modul terméktámogatása további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül
összesen nettó 14.860.000,- Ft keretösszeg erejéig (az opcióra vonatkozóan). A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Nem

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

36

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
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Igen

Opciók leírása:
Ajánlatkérő által opcionálisan rendelhető szolgáltatások: - Opcionális modul bevezetése - Opcionális modul support szolgáltatása Neptun elektronikus számlakiállítás - Fejlesztői szolgáltatás (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis
kezelés) - Terméktámogatási szolgáltatás - Megrendelő számára a helyszínén történő tanácsadás, oktatás - Neptun irathitelesítési
szolgáltatás - Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás SAP platformon modul
bevezetése további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül Neptun Gazdálkodási és Neptun
Humánerőforrás SAP platformon modul terméktámogatása további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói
hozzáférésen felül összesen nettó 14.860.000,- Ft keretösszeg erejéig (az opcióra vonatkozóan)
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseiben foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakat.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezete szerint kell igazolnia, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Az
ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) – (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági
követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás
adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel nem ír elő alkalmassági követelményt.
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III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ajánlattevő a szerződésben meghatározott kötelezettségeinek kizárólag saját érdekkörében felmerülő késedelmes
teljesítése esetén – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel – Ajánlatkérő késedelmi kötbérre válik jogosulttá. Hibás teljesítési
kötbér: Ajánlattevő a szerződésben meghatározott kötelezettségeinek kizárólag saját érdekkörében felmerülő hibás teljesítése esetén –
a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel – a hiba javítására rendelkezésre álló hibajavítási idő eredménytelen elteltét követően
Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre válik jogosulttá. Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő a szerződésben meghatározott
kötelezettségeinek kizárólag saját érdekkörében felmerülő nemteljesítése esetén – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel –,
amennyiben a késedelmes vagy hibás teljesítési kötbér elérte meghatározott maximumát, köteles nemteljesítési (meghiúsulási) kötbért
fizetni, amelynek összege a nettó havi alapdíj összegének 10%-a.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét biztosítja. Nyertes ajánlattevő
havonta jogosult számlát benyújtani az ellenszolgáltatásról a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire figyelemmel. Az igazolt teljesítést
követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) bekezdés rendelkezéseire.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezési
irányadóak. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

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

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás

Igen
Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített feltétel (kizárólagos jogok védelme) fennállása
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Nem

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

2019.04.23

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéses feltételekről kíván tárgyalni az Ajánlattevővel. A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében
nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek, vagy az általa meghatalmazott személynek kell képviselnie.
Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevővel, azonban fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy
amennyiben szükségesnek ítéli további tárgyalásokat tartson. Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási
fordulók megtartása szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőket az első tárgyalási fordulón fogja értesíteni a következő tárgyalási
forduló időpontjának a megjelölésével. A szóbeli tárgyalás befejezése után Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlatok írásban történő
módosítására. A Kbt. 101. § (2) bekezdése alapján, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés
tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy: 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 térjen el az
ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette
volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását, b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik
ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
Időpont: 2019. április 23. 11:00 óra Helyszín: Neumann János Egyetem (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.04.15

11:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.04.15

13:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok
megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.3) További információk
1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani 4. Az ajánlatnak a Kbt.
66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 5.
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Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia: - az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes
bizonyító erejű magánokirat formájában benyújtott - írásos meghatalmazást. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírásmintáját. 6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlattevő cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő cégügyében
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire,
a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 8. Az ajánlatban benyújtott
dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 9. A határidők magyarországi helyi idő
szerint értendők. 10. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra
, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. 12. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt.
138. § (3) bekezdésére tekintettel a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók
tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte
meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 13. Az ajánlatok összeállításával és
benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 15. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a
közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.
Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem
módosíthat, azokat nem egészítheti ki. 16. Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 17.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §
szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre
szolgáló funkciót alkalmazza. (EKRr 11. § (4) bek.). 18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes
ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 20. Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fodor Péter, lajstromszám: 00907. 21. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.03.29
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