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Eljárást megindító felhívás 
(a Kbt. 115. §. szerinti eljáráshoz) 

 

1. Az ajánlatkérő  
a) neve: Szarvas Város Önkormányzata  
b) címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 36.  
c) telefonszáma: +36 66-311-122/171. mellék;  
 telefax száma: +36 66/311-585 
d) e-mail címe: polgarmester@szarvas.eu 
e) honlapja: www.szarvas.hu 
 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 115. § szerinti eljárás, mivel az árubeszerzés becsült 
értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot és az eljárásban ajánlatkérő tárgyalást nem tart 
szükségesnek. 
 
3. A további közbeszerzési dokumentumok jelen ajánlattételi felhívás megküldésével 
egyidejűleg közvetlenül és teljeskörűen, díjmentesen és elektronikusan valamennyi 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő számára megküldésre kerülnek, továbbá korlátlanul 
és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az alábbi címeken elérhetőek:  
3.1. A Közbeszerzési Hatóság által működtetett közbeszerzési adatbázisban (KBA – 
www.kozbeszerzes.hu)  
3.2. Szűcs István közbeszerzési referensnél (szucspista7@gmail.com email címen)  
 
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
4.1. A közbeszerzés tárgya: Szarvas Város Önkormányzata részére közvilágítási célú villamos 
energia beszerzése villamos energia kereskedelmi szerződés keretében 2017.01.01. (0:00) - 
2017.12.31. (24:00). közötti időszakban. 
4.2. Mennyiség:  
Villamos energia: Ajánlatkérő teljes ellátás alapú, a magyar átviteli hálózaton folyamatosan 
rendelkezésre álló, szabványos minőségű, menetrendadási kötelezettség nélküli adásvételi 
szerződést kíván kötni közvilágítási célú villamos energia szállítására 2017. 01.01., 00:00 
órától 2017.12.31., 24:00 óráig tartó időszakban, 360.000 kWh+25%mennyiségben.  
Ajánlatkérő a szerződéses teljesítése során a szerződéses mennyiségtől éves szinten + 25%-
kal kötbérmentesen eltérhet. 
A részletes műszaki és feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
Mértékadó éves fogyasztás összesen 360.000 (kWh) 



 A becsült mennyiség meghatározása az előző év felhasználási adatai, valamint a beépített 
fogyasztók és közvilágítási naptár adatai alapján került kiszámításra.  
A villamos energia beszerzése az alábbiakat foglalja magában:  
Ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia az ajánlattételi felhívásban valamint a 
közbeszerzési dokumentumokban ismertetett fogyasztási helyek tekintetében az Ajánlatkérő 
részére annak mindenkori igénye szerinti villamos energia mennyiség rendelkezésre 
bocsátására.  
A villamos energia beszerzésére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
(VET.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok 
figyelembevételével kerül sor.  
 
5. A szerződés meghatározása: villamos energia adásvételi szerződés  
 
6. Jelen eljárásban keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.   
 
7. A szerződés időtartama: 2017.01.01. napjától 2017.12.31. napjáig terjedő időtartam.  
 
8. A teljesítés helye: Szarvas város közigazgatási területén található közvilágítási hálózat. 
 
NUTS-kód: HU-332  
 
 9.  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás:  
Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítésről, a jogszabályoknak megfelelően havonta kiállított, 
az Ajánlatkérő nevét és címét tartalmazó tételes elszámolási melléklettel ellátott számlát banki 
átutalással egyenlíti ki. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 
napos fizetési határidővel történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésére az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a alkalmazásával kerül sor. Ajánlatkérő előleget nem fizet.  
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  
A részletes feltételeket a további közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza.  
 
10. Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.  
 
 11. Jelen eljárásban részajánlat nem tehető.  
 
 12. Az ajánlatok értékelési szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
legalacsonyabb ár.  
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és 
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru 
jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok 
szerint nem differenciálható. 
 
13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód  
 
13.1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
b), g-k) és m) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.  



 
A kizáró okok igazolásának módja:  
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról – a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja kivételével - az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan pedig a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
17. § (1) bekezdés).   
 
Ajánlattevő az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  
 
 14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód:  

 

14.1. A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek:  

 
Az alkalmasság minimum követelménye(i):  
P/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőző utolsó három lezárt üzleti évben együttesen a közbeszerzés tárgya 
szerinti (villamos energia értékesítés) - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele 
eléri a 12.000.000 Ft összeget.  
Az előírt alkalmassági követelmény tekintetében a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 
  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
P/1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi helyzetre 
vonatkozó alkalmassága igazolható az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával az 
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó három lezárt üzleti évi, a közbeszerzés 
tárgya szerinti (villamos energia értékesítés) - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont).  
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha az 
ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő 
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.  
Az ajánlattétel során a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő 
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem 
köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban 



előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti 
felhívására köteles benyújtani. (Kbt. 114. § (2) bekezdés) vagy: 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Ajánlatkérő a 
19. § (1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra 

vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelményeknek. 
Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával 
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 19. § (1) bekezdése 
szerinti igazolás benyújtását 
 
Az előírt alkalmassági követelmény tekintetében 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. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet  
erőforrására (is) támaszkodik.  
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.  
 
 14.2. Műszaki és szakmai alkalmassági feltételek:  

 

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  
M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított három év során – az évek összességében vizsgálva – 
rendelkezik egy vagy több olyan szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, 
a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia értékesítés) referenciával, amelyben a 
szerződés szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás összege eléri 
összességében a 12.000.000 Ft-ot. 
  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
M/1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 
három év során teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia értékesítés) 
szállításainak ismertetéséről szóló, az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással 
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §). Az igazolásban meg kell adni legalább a teljesítés 
helyét, idejét, a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, 
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e.  
Az ajánlattétel során a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő 
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem 
köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban 
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti 
felhívására köteles benyújtani (Kbt. 114. § (2) bekezdés). vagy: 
 



A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Ajánlatkérő a 
21. § (1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra 

vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelményeknek. 
Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával 
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 21. § (1) bekezdése 
szerinti igazolás benyújtását 
 
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. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága 
igazolásához az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
 
 15. Az ajánlattételi határidő: 2016. november 08.  10:00 óra  
 
 16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  
16.1. Az ajánlat benyújtásának címe: Polgármesteri Hivatal 5540 Szarvas, Béke u. 1.  I. 
emeleti projekt iroda. 
16.2. A benyújtás módja: Az ajánlattevőnek a jelen ajánlattételi felhívásban és a további 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.  
Az ajánlatot írásban és zártan, a 16.1. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.  
 
 17. Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.  
 
 18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye:  
18.1. Az ajánlat(ok) felbontásának helye: Polgármesteri Hivatal 5540 Szarvas, Béke u. 1.  I. 
emeleti tanácskozóterem  
18.2. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 2016. november 08.  10:00 óra 
18.3. Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdésében 
meghatározott személyek  
 
19. Az ajánlattételi kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától 
számított 30 nap.  
 
20. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték 
nyújtásához.  
 
21. Egyéb információk:  
 
21.1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevők valamint az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában:  



a) az ajánlatot és a c) pont szerinti meghatalmazást aláírók aláírási címpéldányát vagy a 2006. 
évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd által hitelesített aláírás-mintáját, 
amennyiben jogszabály az adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd 
által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi;  
b) amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi 
felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát vagy 
azzal egyenértékű dokumentumot;  
c) amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy 
csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba 
foglalt meghatalmazást.  
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, köteles 
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást.  
 
 21.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2), (4) bekezdése és (6) 
bekezdés a)-b) pontjai, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § 
(6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.  
 
21.3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
tartalommal.  
 
21.4. Az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban 
megadott időpontok közép-európai helyi idő szerint értendők (CET).  
 
21.5. Az eljárásban a hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. Ajánlatkérő új gazdasági 
szereplő bevonása esetén nem rendel el újabb hiánypótlást (Kbt. 71. § (6) bekezdés).  
 
21.6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli.  
 
 21.7. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal 
együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 47. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint.  
 
21.8.  Az ajánlati árat fix értékben kell megadni úgy, hogy a megadott ár a villamos energia 
szolgáltatás költségét foglalja magában tiszta áramdíjas energiaár (Ft/kWh) formájában. Az 
ajánlati árnak tartalmaznia kell a villamos energia beszerzés és az értékesítés költségét, a 
kiegyenlítő energia költségét és a hazai és nemzetközi határkeresztező kapacitások díját, a 
mérlegkör tagsági díjat, a menetrendadás áthárításából adódó mindenfajta költségeket és a 
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 9-13. §-okban meghatározott és a 
389/2007 (XII.23.) Kormányrendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból, vagy 
hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos 
energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által 
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának 
költségét. Az ajánlati ár azonban nem tartalmazza: a hazai villamos energia szállítás 
költségét, tehát az általános rendszerhasználati díjakat (RHD), a VET 147-148 §-ában 
meghatározott pénzeszközöket (a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj, a szénipari 
szerkezetátalakítási támogatást, a kedvezményes árú villamos energia-támogatást ), az energia 
adót, az ÁFÁ-t, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Ajánlattevő a felolvasólapon az így 



meghatározott, egy időzónára vonatkozó egyösszegű Ft/KWh egységárat tüntesse fel, ez kerül 
értékelésre. Ajánlattevő a fentieken kívül további díjakat nem számíthat fel.  
 
12) Ajánlatkérő előírja ajánlattevőre, hogy érvényes és hatályos működési engedéllyel 
rendelkezzen, valamint érvényes és hatályos mérlegkör szerződése legyen a MAVIR Zrt.-vel, 
és így jogosult mérlegkör-felelősként eljárni. Amennyiben Mérlegkör szerződéssel nem 
ajánlattevő rendelkezik, akkor rendelkeznie kell egy önálló mérlegkör alapítására jogosult 
villamos energia kereskedői engedélyessel történt hatályos megállapodással, amelynek 
értelmében az Ajánlattevő jogosult a Mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében 
mérlegkör-felelősként eljárni. A mérlegkör szerződésre vonatkozóan ajánlattevőnek 
nyilatkozatot kell tennie. 
 
21.9. Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja 
szerinti ellenszolgáltatása, úgy az eljárás nyertesét a Kbt. 77.§ (5) bekezdés alapján határozza 
meg. 
 
21.10. Az ajánlatokat 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő előírja az 
ajánlattevőknek, hogy a cégszerűen aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes 
nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf (Acrobat) formátumú elektronikus másolatban (CD 
vagy DVD) 1 példányban nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. Amennyiben a 
papír alapú példány és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az 
ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti 
irányadónak. 
 
Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. 
és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. szabályai az irányadók.  
 
 
22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. október 21. 
 
 
Ajánlatkérő megbízásából:  

 
     Szűcs István közbeszerzési referens 
 
 
  
 
  


