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Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására
MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító
számmal rendelkezik:
AK08369
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés
szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 7. § (1) bekezdés
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Kbt. Második rész XV. fejezet szerinti tárgyalásos eljárás
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:
nettó 1.373.276.500 Ft
e) annak megjelölését, hogy a kérelem a TED-en történő közzétételt kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a
körülményt is:
Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését
kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2017.05.11
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény
ellenőrzését:
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy
mentességre jogosult, ennek közlését:

Egyéb közlemény:
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Vértesi Erőmű Zrt.

Nemzeti azonosítószám:
AK08369

Postai cím:
külterület hrsz - 0718/10
Város:
Oroszlány

NUTS-kód:
HU212

Postai irányítószám:
2840

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Ferman József

Telefon:
+36 34360255

E-mail:
ferman@vert.hu

Fax:
+36 34360882

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) vert@vert.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) vert@vert.hu

I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.6) Fő tevékenység
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( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Vasúti szolgáltatások

(x) Villamos energia

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbuszszolgáltatások

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése
( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Kikötői tevékenységek
( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Víz

( ) Egyéb tevékenység:

( ) Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Zagytér rekultivációs szolgáltatás beszerzése a Vértesi Erőmű Zrt.
részére ütem.

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 90722100-5
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Zagytér rekultivációs szolgáltatás beszerzése a Vértesi Erőmű Zrt. részére ütem.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )
Érték: 1991094922 (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 - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás 1
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II.2.1) Elnevezés: 2 Zagytér rekultivációs szolgáltatás beszerzése a Vértesi Erőmű Zrt.
részére ütem.

Rész száma: 2 1

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 90722100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU212 A teljesítés fő helyszíne: Oroszlány, a Vértesi Erőmű zagytere, 1,és 3. kazettája
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Vállalkozó feladata a Vértesi Erőmű Zrt. oroszlányi zagyterének 1. és 3. kazettája
tekintetében az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 681-8/2013. számon kiadott,
a GYSM Megyei Kormányhivatal által 234-13/2015. iktatószámú határozattal módosított, a zagytér, mint B1b típusú szilárd
hulladék lerakó rekultivációjára és utógondozására kötelező jogerős határozat szerint a rekultivációs folyamat II. és III.
részteljesítésének (összefoglalóan zagytér rekultiváció II. ütem) megvalósítása, ennek keretében a kapcsolódó kivitelezési, ill.
egyes dokumentálási és engedélyeztetési feladatok teljesítése.
Az 1. és 3. kazetta rekultivációval érintett felülete: 345.671 m2, azaz 34,5671 ha.
Az 1. és 3. kazettában összesen elhelyezett hulladék becsült mennyisége: 3,5 millió m3.
A bekeveréshez szükséges pernye mennyiség (előzetesen számított): mintegy 38.009 m3.
A rekultivációs réteg kialakításához szükséges (felhordandó) anyagmennyiség (előzetesen számított): 241.681 m3.
A depónia, mint szennyezőforrás típusa: erőművi, fűtőművi salak és pernyetároló.
Elhelyezett hulladék azonosítása:
10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)
10 01 02 széntüzelés pernyéje
Alcsoport megnevezése, amelybe a lerakóban elhelyezett hulladékok tartoznak:
10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék).
A nyertes Ajánlattevő feladata:
- Felvonulás, munkakörnyezet kialakítása.
- A szükséges pernye mennyiség - mintegy 38.009 m3 - kinyerése (a 2. és 4. kazetta rézsű felületéből), mechanikai előkezelése
(aprítás, törés, darabolás, őrlés), osztályozása és bekeverése a fedés ütemében az Ajánlattevő által beszállított anyaggal.
- A II. részteljesítés szerinti feladat keretében a megfelelő összetételű fedőréteg - 50 cm - kialakítása. A szerződéses
fedőrétegeket összesen 344.950 m2 alapfelületen kell kialakítani - összesen mintegy 172.475 m3 anyag felhordásával -, ebből
189.722 m2 az 1-es, 155.228 m2 a 3-as kazetta területe.
- A III. részteljesítés szerinti feladat keretében a megfelelő összetételű fedőréteg - 20 cm - kialakítása az 50 cm-es réteget
követően, - összesen mintegy 68.990 m3 anyag felhordásával.
- Az 1-es és 3-as kazetta határán található zagycsövek egy része alatt (721 m2) az I. részteljesítésnek megfelelő 30 cm-es
fedőréteg kialakítása, - összesen mintegy 216 m3 anyag felhordásával. A részterületek munkavégzésre alkalmas állapotát a
szerződéskötésre a Megrendelő biztosítja.
- A tömörítés mértékének valamennyi réteg tekintetében el kell érnie (vagy meg kell haladnia) a 86 %-ot.
- A közlekedési területeken a tervezett út pályaszerkezet - terület fedését követő - kialakítása. (9670 m2).
- Növényesítés a teljes területen (kivéve az út nyomvonalát).
- 1. és 3. kazettát érintő csapadékvíz elvezetési feladatok teljes körű megvalósítása (befejezése) a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 35800/220-3/2015. engedély alapján, a műszaki feladatleírásban rögzítettek
figyelembe vételével.
- Kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése (anyagminőség, szennyező anyag tartalom, szervesanyag tartalom,
tömörségmérés, vastagságmérés).
- Kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési, dokumentálási feladatok.
A megadott, rendelkezésre álló adatok alapján számított mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződést a Vállalkozó által
készítendő kiviteli terv szerinti tényleges mennyiségekkel kell teljesíteni.
A rekultivációt az erőmű lezárt üzemi területén belül, valamennyi szabályzat, előírás és rendelkezés betartásával kell végezni.
Részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1
2
3
4

Anyag beszállítás alapján okozott teljes közúti terhelés mértéke (m3 * km) 20
1. kazetta fedőréteg kialakításának teljes körű megvalósítása, napokban megadva, szerződés megkötésétől számítva 10
3. kazetta fedőréteg kialakításának teljes körű megvalósítása, napokban megadva, szerződés megkötésétől számítva 10
A minőségi követelmények teljesülése érdekében vállalt minőségbiztosítási intézkedések száma (db) 10

( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám: 21 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ: Faksz: dr. Miklós Katalin, lajstromszám: 00442.

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
( ) Nyílt eljárás
( ) Meghívásos eljárás
(x) Felhívással induló tárgyalásos eljárás
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
( ) Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább
felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 222 - 404921
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások;
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi
szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
[ ] Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Zagytér rekultivációs szolgáltatás beszerzése a Vértesi Erőmű Zrt. részére
II. ütem.".
Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - 7 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/02 (nn/hh/éééé)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk ( Közzétehető ? (x) igen ( ) nem )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen ( ) nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1 ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )
Hivatalos név:
Mento Kft

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Besenyői út 26.
Város:
Miskolc

NUTS-kód:
HU311

Postai irányítószám:
3527

Ország:
HU

E-mail:
vallalkozas@mentokft.hu

Telefon:
+ 36 146532233

Internetcímek: (URL)

Fax:
+ 36 146532233

A nyertes ajánlattevő kkv (x) igen ( ) nem
Hivatalos név:
TERRA-LOG Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Bürök utca 34-36.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai irányítószám:
1124

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:
+36 17961370

Internetcímek: (URL)

Fax:
+36 17961371

A nyertes ajánlattevő kkv (x) igen ( ) nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 1373276500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1991094922
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
[x] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: őrzés-védelem; geodéziai munkák; tervezési
munkák; konténerek bérlése; mobil kerítés bérlés; gépbérlet; mobil hídmérleg biztosítása; szállítási részfeladatok;
földmunkavégzés részfeladatai; útépítési munkák részfeladatai; műszaki szakértői feladatok; minősítési-, minőségi-, labor- és
egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, növénytelepítési munkák; ideiglenes forgalomtechnika kiépítése- és bo
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: 7 1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa 7
[x] Európai Unió
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[ ] Nem Európai Unió
Ország: HU 1
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett 7 ( ) igen (x) nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt 7 ( ) igen (x) nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk: 2
Érvénytelen ajánlatot tevő: VÉRT Rekult 2016. Konzorcium
Székhelyek: 1012 Budapest, Attila út 107. 4. em. 3.(T-Trans Főép Kft.), 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7. (Bácska Mérnöki
Kft), 1073 Budapest, Erzsébet krt. 50. 1. em. 3. (Green Collect Kft.), 6726 Szeged, Ildikó u. 43. (Dózer-Ép Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.)
Adószámok: 13621616-2-41 (T-Trans Főép Kft.), 11878252-2-03 (Bácska Mérnöki Kft.), 24099970-2-42 (Green Collect Kft.),
11856001-2-06 (Dózer-Ép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Nyertes ajánlattevő: MENTO-TERRA-LOG Vértes 2016 Konzorcium
Székhelyek: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. (MENTO Kft.), 1124 Budapest, Bürök u. 34-36. (TERRA-LOG Kft.)
Adószámok: 11440424-2-05 (MENTO Kft.), 14497700-2-43 (TERRA-LOG Kft.)

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának
határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2
Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 18828594

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu

Fax:
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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7/7

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=6801/2017

2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

( ) 1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
[ ] Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi
jelentkezések érkeztek be
[ ] A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
[ ] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni
a következő okok miatt:
( ) verseny hiánya technikai okokból
( ) a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
( ) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított
szigorú feltételekkel összhangban
[ ] Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor,
az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
[ ] Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő
szolgáltatási szerződés
[ ] Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
[ ] Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
( ) az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő
értékesítés keretében
[ ] Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös
lehetőség kihasználásával
( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével
egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes
közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

2017. 05. 11. 10:00

