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HU-Oroszlány: Dízelüzemanyag (EN 590)
2012/S 94-155791
Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban
Árubeszerzés
2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Vértesi Erőmű ZRt.
Pf. 23.
Címzett: Tőzsér Andor
2841 Oroszlány
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 34360255
E-mail: tozser@vert.hu
Fax: +36 34360882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.vert.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Vértesi Erőmű ZRt.
Külterület 0718/5 hrsz., Oroszlányi Erőmű Központi Irodaépület, I. em. 108.
Címzett: Fermann József
2841 Oroszlány
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 209818841
E-mail: ferman@vert.hu
Fax: +36 343612553062
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Vértesi Erőmű ZRt.
Külterület 0718/5 hrsz., Oroszlányi Erőmű Központi Irodaépület, I. em. 108.
Címzett: Fermann József
2841 Oroszlány
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 209818841
E-mail: ferman@vert.hu
Fax: +36 343612553062
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Vértesi Erőmű ZRt.
Külterület 0718/5 hrsz., Oroszlányi Erőmű Központi Irodaépület, I. em. 108.
Címzett: Fermann József
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2841 Oroszlány
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 209818841
E-mail: ferman@vert.hu
Fax: +36 343612553062
I.2)

Fő tevékenység
Villamos energia
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

I.3)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Dízel gépjármű üzemanyag beszerzése.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Ezek kombinációja
A teljesítés helye: Vértesi Erőmű ZRt.
Telephelyek:
— Oroszlányi Erőmű (Bokod),
— Márkushegyi Bánya (Pusztavám).
NUTS-kód HU212

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási keretszerződés dízel gépjármű üzemanyag beszerzésére.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09134220

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
VTSZ: 2710 19 41, MSZ EN 590:2009+A1:2010, illetve a mindenkori szabvány szerinti paraméter és minőségi
követelménynek megfelelő dízelgázolaj.
360 000 (Háromszázhatvanezer) - 30 % liter/12 hónap
Becsült érték áfa nélkül: 117 536 400 HUF

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
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Vételi jog (opció): nem
II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződést késedelmi kötbér, hibás teljesítési biztosíték és teljesítés elmaradása esetére kikötött biztosíték,
mint mellékkötelezettség biztosítja.
Késedelmi kötbér vetítési alapja: a késedelmesen szállított mennyiség; mértéke: a késedelmes napokra
naponta és literenként 5 HUF;
Hibás teljesítés esetén a biztosíték alapja: a hibás áru értéke; mértéke: az ÁFA nélkül számított érték 5 %-a;
Teljesítés elmaradása esetére kikötött biztosíték: vetítési alap a le nem szállított mennyiség értéke; mértéke: az
ÁFA nélkül számított szállítási díj 5 % a.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést, illetve részteljesítést követően, számla ellenében
a Kbt. 130. § alapján teljesíti átutalással.
Fizetési határidő: a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő
30 nap. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem köti ki.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt
áll.
Az igazolás módja:
— Részvételre jelentkező esetében:
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2.-6., 8.-9. §-sa, illetve 11. §-sa szerint kell igazolni, hogy a részvételre
jelentkező nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.
— Alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében:
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell nyilatkoznia, hogy az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya
alatt.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében csatolni kell:
1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételre jelentkező csatolja
az előző (2009.-2011.) legfeljebb 3 évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (dízelgázolaj) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a részvételre jelentkezőt ha:
a) az előző 3 év (2009-2011.) átlagában, a közbeszerzés tárgya (dízelgázolaj) szerinti - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem érte el a nettó 70 000 000 HUF-ot.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Igazolási mód:
1. A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett
legjelentősebb közbeszerzés tárgya (dízelgázolaj) szerinti szállításainak ismertetése, a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az igazolásokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésben foglaltak szerint kell benyújtani.
2. A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e)
pontja alapján, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt,
amely tanúsítja, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti árú (dízelgázolaj) megfelel az MSZ EN 590:2009+A1:2010
számú szabványnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a részvételre jelentkezőt, ha:
a) nem rendelkezik összességében legalább 3 db közbeszerzés tárgya (dízelgázolaj) szerinti referenciával a
részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, amely referenciák átlagos nettó értéke nem érte el a
70 000 000 HUF.
b) nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti árúra (dízelgázolajra) vonatkozóan elismert (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a közbeszerzés
tárgya szerinti árú (dízelgázolaj) megfelel az MSZ EN 590:2009+A1:2010 számú szabványnak.

III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében):
nem

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
VÉRT-2012/002

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 1.6.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 20 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentációért nettó 20 000 HUF + ÁFA összeget kell fizetni. A dokumentáció
ellenértékét készpénz-átutalási megbízáson (postai csekken), vagy a dokumentáció átvétele előtt, az
ajánlatkérő Főpénztárában lehet befizetni. Telefonon történt előzetes bejelentkezés alapján (Fermann
József, telefonszám: +36-20-981-8841) a csekk átvehető az A melléklet /II. pontban megjelölt címen. A
vételárat az Ajánlatkérőnek a Magyar Külkereskedelmi Bank ZRt.-nél vezetett 10300002-23400391-70143285
számú számlájára történő befizetéssel is ki lehet egyenlíteni. Ha a részvételre jelentkező, vagy a részvételi
jelentkezésben megnevezett alvállalkozó a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3)
bekezdése irányadó.

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
1.6.2012 - 10:00

IV.3.5)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk:
1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § szerint biztosítja.
2. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban dokumentációt bocsát a részvételre jelentkező, vagy a részvételi
jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részére a részvételi felhívás közzététele napjától a részvételi határidő
lejártáig. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a Kbt. 49. § (6) bekezdése
szerint. A dokumentációt telefonon történt előzetes bejelentkezés alapján (Fermann József, telefonszám:
+36 209818841), az ár átutalását igazoló postai, vagy banki bizonylat bemutatásával, vagy a dokumentáció
árának az ajánlatkérő Főpénztárába történő befizetését követően lehet személyesen átvenni az „A melléklet”
II. pontjában megjelölt címen, munkanapokon 8:00 és 13:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján
8:00-től 10:00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell, az átutalás jogcímét és a dokumentáció vételárát.
3. Ajánlatkérő a részvételi határidőt a 289/2011. (XII.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdésében foglaltak
értelmében, a sürgősségre tekintettel határozta meg.
4. A részvételi jelentkezésnek a Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján Felolvasó lapot kell tartalmaznia.
5. Részvételi jelentkezések felbontásának időpontja: 2012. június 1. 10:00 óra.
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A bontás helyszíne: 2840 Oroszlány, Külterület 0718/5 hrsz., Oroszlányi Erőmű Központi Irodaépület, I. em.
Tanácsterem.
6. A részvételi jelentkezések felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: az ajánlatkérő, részvételre jelentkező,
valamint az általuk meghívott személyek.
7. Részvételre jelentkezőnek nyilatkozatot kell benyújtani a bizalmas adatkezelésről, az eljárás során a
részvételre jelentkező tudomására jutott információk megtartásáról.
8. A részvételre jelentkező - a Kbt. 80. § (1) bekezdésére tekintettel - az üzleti titokkal kapcsolatban köteles
nyilatkozni és a nyilatkozatot a részvételi jelentkezéséhez csatolni (nemleges nyilatkozat is be kell csatolni).
9. Közös részvételre való jelentkezés esetén csatolni kell a részvételre jelentkezőknek nyilatkozatát, melyben
kijelölésre kerül az a részvételi jelentkező, aki a közös részvételi jelentkezőket a közbeszerzési eljárás során
kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös részvételi jelentkezők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
Csatolni kell továbbá a közös részvételi jelentkezők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:
— a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását,
— azt a tényt, hogy a közös részvételi jelentkezést benyújtó részvételi jelentkezők, nyertességük esetén
a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget
vállalnak.
10. A képviseleti jog igazolása céljából csatolni kell a részvételi jelentkezésben lévő iratokat bármely részvételre
jelentkező, alvállalkozó, vagy a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti egyéb gazdasági szereplő képviseletében
aláíró összes személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által készített és ellenjegyzett, a cégnyilvántartásról,
a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Cnyt.) 9. § (1)
bekezdése szerinti aláírás-mintáját, illetőleg az aláírásra jogosulttól származó meghatalmazást.
11. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. § értelmében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
12. Részvételi jelentkezőnek nyilatkozatnia kell a Kbt. 40. § (1), 55. § (5), 60. § (5) bekezdésekben foglaltak
szerint.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 2011. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdésének rendelkezésére, mely
szerint azon munkáltató, aki a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez
szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított 2 évig
közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat. Ennek tényét ajánlatkérő ellenőrzi.
14. Kiegészítő tájékoztatáskérés a Kbt. 45. §-a szerint.
15. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján nem tehet
ajánlatot.
16. A részvételi jelentkezésben a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani.
17. Az Ajánlatkérő keretszámot nem határoz meg, az összes pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilagszakmailag alkalmas és egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtott részvételre jelentkezőt felkéri
ajánlattételre.
18. Ajánlatkérő szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 310/2011 (XII.23.) Korm.
rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest, a részvételi felhívás
III.2.2)/a) pont és a III.2.3) a) és b) pontokban foglaltak szerint.
19. Irányadó idő: A teljes részvételi felhívásban és dokumentációban, valamennyi órában megadott határidő a
magyarországi (Közép-Európai) helyi idő szerint értendő.

18/05/2012
S94
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/8

HL/S S94
18/05/2012
155791-2012-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

7/8

20. A részvételi jelentkezést a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 3
(egy eredeti és az eredetivel megegyező két másolati) példányban kell benyújtani. A részvételi jelentkezésnek
tartalmaznia kell oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket.
A csomagoláson fel kell tüntetni, hogy „VÉRT- Részvételi jelentkezés, Dízel gépjármű üzemanyag beszerzése.
A részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt nem bontható fel!”.
21. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta
szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozat mintában, akkor a
hatályos Kbt.-nek, illetve a vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
22. A részvételi jelentkezéseket - telefonon történt előzetes bejelentkezés alapján (Fermann József,
telefonszám: +36-20-981-8841) - az A melléklet III. pontban megadott címen, munkanapokon 8.00 és 13.00 óra
között lehet benyújtani, a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján 8.00 és 10.00 óra között. Ajánlatkérő
felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az Ajánlatkérőnél portaszolgálat működik, és az épületbe való
beléptetés esetenként elhúzódik. Az adottságból eredő esetleges késedelem részvételre jelentkező kockázata.
A postai feladásból származó késedelem (amennyiben a részvételi jelentkezés nem érkezik be az A melléklet
III. pontban megadott címre a részvételi jelentkezési határidőig) szintén a részvételre jelentkező kockázata.
23. Műszaki specifikáció
A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a beszerzésre kerülő termék műszaki leírását, gyártói
műbizonylatát, biztonsági adatlapját, a beszerzésre kerülő dízelgázolajnak meg kell felelnie az, MSZ EN
590:2009+A1:2010 számú szabványnak.
24. Az eljárás második (ajánlattételi) szakaszában az ajánlatnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező
(ajánlattevő) nyilatkozatát arról, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki specifikációban (jelen felhívás
VI.3)23.pont) előírt paramétereknek megfelelő dízel üzemanyagot szállít.
25. Ajánlatkérő az eljárás második (ajánlattételi) szakaszában az ajánlattételt a Kbt. 59. § szerint ajánlati
biztosíték nyújtásához fogja kötni.
26. A teljesítés elmaradása esetére kikötött biztosítékot - az eljárás második szakaszában, a szerződéskötéskor
- az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként
szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - kézfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
27. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2012. június 07-én küldi meg az érvényes részvételi jelentkezést
benyújtó jelentkezők számára.
28. A 289/2011. (XII.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés alapján az ajánlattételi határidő 10 naptári nap.
29. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (Kbt.) előírásai és Ptk. szabályai szerint kell eljárni.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137-139. §-ai
szerint.

18/05/2012
S94
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7/8

HL/S S94
18/05/2012
155791-2012-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
14.5.2012
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