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Felhívás

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.oki.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.oki.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

"ESRI ArcGIS" licencek és szolgáltatások 0218Közbeszerzés 
tárgya:

Országos Közegészségügyi IntézetAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás - 
EKR000771412018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Országos Közegészségügyi Intézet EKRSZ_
80204561

Budapest HU110 1097

Albert Flórián Út 2-6.

Barabás Áron

barabas.aron@oki.antsz.hu +36 14761100/6403
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EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú - „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” elnevezésű 
projekt: Megnevezés - Mennyiség ArcGIS for Desktop Standard Single/Concurrent Use License 10.5 - 1 db ArcGIS Spatial Analyst for 
Desktop Single/Concurrent Use License 10.5 - 1 db ArcGIS 3D Analyst for Desktop Single/Concurrent Use License 10.5 - 1 db ArcGIS 
Geostatistical Analyst for Desktop Single/Concurrent Use License 10.5 - 1 db ArcGIS Schematics for Desktop Single/Concurrent Use 
License 10.5 - 1 db ArcGIS Data Interoperability for Desktop Single/Concurrent Use License 10.5 - 1 db Oktatás: ArcGIS for Desktop I:
Bevezetés az ArcGIS-be - 2 nap/ max 12 fő Oktatás: ArcGIS for Desktop II: Eszközök és funkcionalitás - 2 nap/ max 12 fő Oktatás: 
ArcGIS for Desktop III: Térbeli elemzések - 2 nap/ max 12 fő Oktatás: ArcGIS Spatial Analyst for Desktop tanfolyam - 2 nap/ max 12 fő 
Oktatás: ArcGIS 3D Analyst for Desktop tanfolyam - 2 nap/ max 12 fő Oktatás: ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop tanfolyam - 1 
nap/ max 12 fő Oktatás: ArcGIS Geoadatbázis építés - 2 nap/ max 12 fő EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú – „Elektronikus 
egészségügyi ágazati fejlesztések című kiemelt projekt keretében” elnevezésű projekt Megnevezés - Mennyiség Az OKI-ban jelenleg is 
használatban lévő ArcGIS (ESRI) rendszerhez biztosított adatbázis vásárlása és frissítése - 1 db Adatbázis éves követési díj 5 évre, 
évente egyszeri frissítési szolgáltatással - 5 db Oktatás: ArcGIS for Server felhasználói tanfolyam - 2 nap/ max 12 fő Oktatás: ArcGIS 
for Server: Konfigurálás és adminisztráció - 2 nap/ max 12 fő KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 azonosítószámú - „Az egészségügyi 
ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” elnevezésű projekt Megnevezés - Mennyiség Upgarde 
ESRI ArcGIS for Server Enterprise Standard (up to four cores) License 10.5 - 1 db Upgrade ESRI ArcGIS for Desktop Standard 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

72212326-0

48326000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzés egységesen azonos árura vonatkozik, és az áru felhasználási helye szerinti mesterséges részajánlat-tétel biztosítása nem 
lehetséges; teljesítésre a kizárólagos jogok védelme miatt csak egy gazdasági szereplő képes.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:30vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

48326000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Árubeszerzés

"ESRI ArcGIS" licencek és szolgáltatások 0218

"ESRI ArcGIS" licencek és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása és a meglevők frissítése. A pontos mennyiséget a műszaki leírás 
tartalmazza.

"ESRI ArcGIS" licencek és szolgáltatások 0218

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
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III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A felhívás II.2.12) pontjához: Projektek hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP17-2017-00001, EFOP 1.9.6-16-2017-00001, KÖFOP-
1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb ár) szerinti értékelési 
szempont alapján értékeli.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Nettó ajánlati összár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

License 10.5 - 1 db Upgrade ESRI ArcGIS for Desktop Basic License 10.5 - 7 db Upgrade ArcGIS Network Analyst License 10.5 - 1 db 
Upgarde ArcGIS Spatial Analyst for Desktop License 10.5 - 1 db ArcGIS for Server Enterprise Standard (up to four cores) Staging 
Server 10.5 - 1 db ArcGIS Spatial Analyst for Desktop License 10.5 - 2 db ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop License 10.5 - 3 db
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció külön melléklete, „Műszaki leírás” tárgyú dokumentum tartalmazza.

Igen

Nem

Nem

Igen

30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Lásd a II.2.13) pontot
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Ajánlatkérő késedelmes teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, 
ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, az Ajánlatkérő kötbérre jogosult az alábbiak szerint. 
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett szerződéses ellenérték 1% / naptári nap; kötbérmaximum: 20%. Kötbérmaximum 
elérésének jogkövetkezménye: felmondást/elállás. Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződéses ellenérték (kötbéralap) 20 %-a. A 
kötbérekre vonatkozó általános rendelkezések: 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. § (1), Ptk. 6:187 § rendelkezései. A szerződés 
biztosítékaira vonatkozó teljes leírás a közbeszerzési dokumentumok 0.2. pontjában került feltüntetésre.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján, miszerint „Nem szükséges külön indokolás, ha a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.”

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Műszaki és szakmai alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

- Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásokban a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az 
ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy 
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett 
ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/
2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Az igazolás benyújtható a közbeszerzési 
dokumentációban szereplő nyilatkozatmintán. - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók 
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 
állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjai valamint a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok. A Kbt. 62. § (1) bekezdés q) 
pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kér külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján 
közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. - Felhívjuk a figyelmüket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő elfogadja, ha Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési 
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk 
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja 
Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
7. §-ára, különös tekintettel annak (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint „A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a 
gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni 
arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. 
részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. - Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. - Az 
ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró
ok fennáll. - Az igazolás módjára a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) foglaltak az irányadóak. - Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni. A kizáró okok igazolásának további leírása a közbeszerzési dokumentumok 0.1. pontjában került feltüntetésre.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontban és a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia 
az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a Kbt. 62.§ (1) g)-k), m) és q) pontban és a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok 
hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) g)-k), m) és q) pontban és a Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott 
kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:
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A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Az első tárgyalás időpontja: 2018. december 19. 
napján 10.00 óra. A tárgyalás helyszíne: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., J épület Ajánlatkérő az ajánlattevővel egy fordulóban 
tárgyal, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(ka)t tartson. Az újabb tárgyalási 
forduló időpontjáról és helyszínéről ajánlatkérő írásban, vagy az előző tárgyalási forduló alkalmával tájékoztatja ajánlattevőt. A 
tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező
személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti példányának, vagy az ajánlatban történő csatolása, vagy a 
tárgyaláson történő átadása szükséges. Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét ajánlatkérő 
minden egyes tárgyalási forduló során ellenőrzi. A Kbt. 88. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról 
jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig – egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás 
befejezését követő két munkanapon belül – a tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részére egy példányt át kell adni 
vagy két munkanapon belül meg kell küldeni. A Kbt. 100. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások 
befejezésének időpontjától van kötve. A Kbt. 101. § (2) bekezdése értelmében 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 

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

2018.12.19IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontIV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ellenszolgáltatás teljesítése a jelen eljárást 
megindító felhívás II.2.12. pontja szerinti meghatározott Európai Uniós forrásból támogatott projektek terhére a Kbt. 135. § (1), (5) és 
(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül. A szerződéshez 
kapcsolódó számlák kifizetése esetén irányadó a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet is. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeire 
vonatkozó teljes leírás a közbeszerzési dokumentumok 0.3. pontjában került feltüntetésre, illetve a fizetési feltételek részletes 
szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és 
más dokumentumokat. 2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlatkérő rendelkezik a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (
KEF) saját hatáskörben történő közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó jóváhagyásával. Amennyiben a KEF a beszerzés 
tárgyára vonatkozóan keretszerződést vagy keretmegállapodást köt az ajánlattételi határidő után, úgy azt Ajánlatkérő olyan 
körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). 3. Eljárásba bevont felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea, lajstromszám: 00664. 4. A További információkra vonatkozó
teljes leírás a közbeszerzési dokumentumok 0.4. pontjában került feltüntetésre. 5. A felhívás I.1. pont "Hivatalos név:" mezőben 
szereplő adatot az EKR nem tudja helyesen megjeleníteni. Ajánlatkérő hivatalos neve: Nemzeti Népegészségügyi Központ.

V.3) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) Az ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

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

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

A műszaki leírást a "Műszaki leírás" dokumentum tartalmazza.

V.1.2) Műszaki leírás:

A szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

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 
ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. 
A Kbt. 88. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő előzetesen egyértelműen az ajánlattevő tudomására hozza, hogy mikor fogja a 
tárgyalásokat lezárni. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőt felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására
.
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Ajánlattételre meghívás
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Budapest Váci Út 33. 9. 
emelet

Tel.: +36 204913008
Email: krisztina.szabo@

gdihu.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

(1 of 1)




