
2 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Postai cím: Karolina út 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
Telefon: 06-1-372-4292
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: 06-1-372-4453
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közjogi szervezet
Regionális/helyi szintű
Egyéb
I. 3.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Szállítási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)



Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye Minden rész tekintetében:
OVSZ Központi Raktár (2040 Budaörs, Kamraerdei út 13.)
Győri Regionális Vérellátó Központ (9023 Győr, Magyar u. 8.)
Soproni Területi Vérellátó (9400 Sopron, Győri u. 15.)
Szombathelyi Területi Vérellátó (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 38.)
Zalaegerszegi Területi Vérellátó (8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 4.)
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (7621 Pécs, Dischka Gy. u. 7.)
Szegedi Regionális Vérellátó Központ (6720 Szeged, Somogyi B. u. 2.)
Békéscsabai Területi Vérellátó (5600 Békéscsaba, Gyulai u. 20.)
Kecskeméti Területi Vérellátó (6000 Kecskemét, Koháry krt. 4.)
Debreceni Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.)
NUTS-kód HU102, HU221, HU222, HU223, HU231, HU331, HU332, HU333, HU321
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Kézfertőtlenítő szerek:
Egyfázisú, tisztító és fertőtlenítő hatással rendelkező kézfertőtlenítő szer, kétfázisú
kézfertőtlenítő szer (oldat vagy gél), kétfázisú kézfertőtlenítő szerrel átitatott
törlőkendők
Bőr-fertőtlenítőszer: Jódmentes, színtelen bőr-fertőtlenítőszer szórófejes flakonnal
együtt
Felület-fertőtlenítőszerek: Aldehidmentes, használatra kész kétfázisú
felületfertőtlenítő szer, felületfertőtlenítő szerrel átitatott törlőkendők, tisztító és
fertőtlenítő hatással rendelkező egyfázisú felületfertőtlenítő szer koncentrátum
A termékek részletes műszaki leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
1. rész esetében: Egyfázisú, tisztító és fertőtlenítő hatással rendelkező használatra
kész kézfertőtlenítő szer; Kiszerelés: 1 l űrtartalmú adagolóval ellátott flakon;
Beszerzendő mennyiség: 750 liter (+ 50 db, a flakonnal kompatibilis adagoló
pumpa); Antimikrobiális spektrum: B, F, V
2. rész esetében: Kétfázisú használatra kész kézfertőtlenítő szer (oldat vagy gél);
Kiszerelés: 1 l űrtartalmú adagolóval ellátott flakon; Beszerzendő mennyiség: 2.200
liter (+ 150 db, a flakonnal kompatibilis adagoló pumpa); Antimikrobiális spektrum: B,
M, F, V



3. rész esetében: használatra kész kétfázisú kézfertőtlenítő szerrel átitatott,
50-150 lap törlőkendő/patentos doboz, gyári kiszerelésű, kemény műanyag
adagoló, visszazárható dobozos csomagolásban, illetve használatra kész kétfázisú
kézfertőtlenítő szerrel átitatott törlőkendő, 50-150 lap törlőkendő/csomag, gyári
kiszerelésű utántöltő (PE/PET fóliába hegesztett utántöltős kiszerelés, eredeti,
ép, bontatlan) csomagolásban; Kiszerelés: törlőkendő lap (50-150 lap/dobozos
és utántöltő kiszerelés); Beszerzendő mennyiség: 15.000 lap és 150.000 lap;
Antimikrobiális spektrum: B, M, F, V
4. rész esetében: használatra kész jódmentes, színtelen bőr-fertőtlenítőszer
szórófejes flakonnal együtt; Kiszerelés: 200 ml vagy 250 ml űrtartalmú szórófejjel
ellátott flakon; Beszerzendő mennyiség: 1.000 liter; Antimikrobiális spektrum: B, M,
F, V
5.rész esetében: Aldehidmentes, használatra kész kétfázisú felületfertőtlenítő szer;
Kiszerelés: 1 liter flakon, minden 10. flakonhoz szórófej; Beszerzendő mennyiség:
2.200 liter (+220 db adagoló egység, azaz szórófej); Antimikrobiális spektrum: B, M,
F, V
6. rész esetében: használatra kész felületfertőtlenítő szerrel átitatott törlőkendő
90-200 törlőkendő/dobozos, gyári kiszerelésű kemény műanyag adagoló,
visszazárható patentos dobozos csomagolásban, illetve használatra kész
felületfertőtlenítő szerrel átitatott törlőkendő 90-200 törlőkendő/utántöltő, gyári
kiszerelésű (PE/PET fóliába hegesztett utántöltős kiszerelés, eredeti, ép, bontatlan
utántöltő) csomagolásban; Kiszerelés: törlőkendő lap 90-200 törlőkendő/dobozos
és utántöltő; Beszerzendő mennyiség: 17.000 lap és 170.000 lap; Antimikrobiális
spektrum: B, M, F, V
7. rész esetében: Egyfázisú tisztító és fertőtlenítő hatással rendelkező
felületfertőtlenítő szer koncentrátum ; Kiszerelés: min. 4., max. 6 literes kiszerelésű,
védőkupakkal ellátott kanna; Beszerzendő mennyiség: 1.000 liter, (+10 db adagoló
pumpa); Antimikrobiális spektrum: B, M, F, V,
B=baktericid (beleértve MRSA baktériumölő hatás), M=mycobaktericid, F=funcigid,
V=virucid (beleértve, és
kiemelendő HBV és HIV/I II inaktiváló hatás is),
A fertőtlenítőszerek fent megjelölt mennyiségétől a tényleges szükségleteknek
megfelelően ajánlatkérő részenként a szerződés teljesítése során – 20%-kal (mínusz
húsz százalékkal) jogosul eltérni.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33741300-9
További
tárgyak:

24455000-8

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték 13021583
Pénznem
ÁFA nélkül



ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25
,
II.2.2.)
Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.3.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás
alkalmazásának indoklása (adott esetben):
IV. 1.1.4.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1 és 2. rész: Bruttó ajánlati összár a
teljes megajánlott mennyiségre (Ft)

10

Egy higiénés fertőtlenítéshez szükséges
adag térfogata (ml)

2

Behatási idő (sec) 2
3. és 6. rész esetén: Bruttó ajánlati
összár a teljes megajánlott mennyiségre
(Ft)

10



Behatási idő (sec) 2
4. és 5. rész esetén: Bruttó ajánlati
összár a teljes megajánlott mennyiségre
(Ft)

10

Behatási idő (sec) 2
7. rész esetén: Bruttó ajánlati összár a
teljes megajánlott mennyiségre (Ft)

10

5000ml munkaoldat elkészítéséhez
szükséges fertőtlenítő-koncentrátum
térfogata (ml)

10

IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
21/OVSZ/2010. „Kéz-, bőr- és felület-fertőtlenítőszerek beszerzése”
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben:
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben:
 
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1
Megnevezése 1. és 3. rész (Egyfázisú kézfertőtlenítőszer és Kézfázisú
kézfertőtlenítő szerrel átitatott törlőkendő és utántöltő)
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/12/23 (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 6
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dr. Schumacher Magyarország Kft.
Postai cím: Bajáki Ferenc utca 27.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Telefon: +36 1 278 0837
E-mail: turi@drschumacher.hu
Fax: +36 1 278 0838
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték



Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 3140208
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25
,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2
Megnevezése 2. és 4. rész (Kétfázisú használatra kész kézfertőtlenítő szer és
bőr-fertőtlenítőszer szórófejes flakonnal)
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/12/23 (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 10
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hartmann-Rico Hungária Kft. és Bode Chemie GmbH.



Postai cím: Paul Hartmann u. 8. és Melanchthonstraße 27.
Város/Község: Biatorbágy és Hamburg
Postai irányítószám: 2051 és 22525
Ország: HU
Telefon: +36 20 339 1507
E-mail: csaba.hajdu@hartmann.info
Fax: +36 23 530 925
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 4811250
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25
,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
V.7)



Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3
Megnevezése 5. rész (kétfázisú felületfertőtlenítő szer
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/12/23 (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 4
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ECOLAB – Hygiene Kft.
Postai cím: Alkotás u. 50.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Telefon: +36 30 919 2803
E-mail: edit.kustos@ecolab.com
Fax: +36 1 325 3534
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 2475000
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25
,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):



Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4
Megnevezése 6. és 7. rész (felületfertőtlenítő szerrel átitatott törlőkendő és utántöltő,
illetve egyfázisú felületfertőtlenítő szer koncentrátum és adagoló pumpa)
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/12/23 (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 11
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TEVA Magyarország Zrt.
Postai cím: Repülőtéri út 5.
Város/Község: Gödöllő
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
Telefon: +36 1 577 5600
E-mail: tamas.ari@teva.hu
Fax: +36 1 577 5745
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 2595125
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25
,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem



ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1.)
Az eredményhirdetés időpontja 2010/12/13
VI.2.2.)
Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka:
VI.2.3.)
A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti
minősítése mikro vállalkozás; középvállalkozás; kisvállalkozás; egyéb
VI.2.4.)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
VI.2.5.)
Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén
a benyújtott részajánlatok száma Dr. Schumacher Magyarország Kft. (név);
1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27. (cím); HU HU (székhely szerinti ország);
6 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben); Hartmann-Rico Hungária
Kft. és Bode Chemie GmbH. (név); 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. és



Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg, (cím); HU és DE (székhely szerinti ország);
5 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben); ECOLAB – Hygiene Kft. (név);
1123 Budapest, Alkotás u. 50. (cím); HU (székhely szerinti ország); 6 (benyújtott
részajánlatok száma, adott esetben); TEVA Magyarország Zrt. (név); 2100 Gödöllő,
Repülőtéri út 5. (cím); HU (székhely szerinti ország); 5 (benyújtott részajánlatok
száma, adott esetben); Dispomedic Kft. (név); 1105 Budapest, Gitár u. 15. (cím); HU
(székhely szerinti ország); 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben); Allegro
Kft. (név); (1045 Budapest, Berlini u. 47-49. (cím); HU (székhely szerinti ország); 7
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
VI.2.6.)
Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás
a hirdetményre (adott esetben) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 251. § (2) alapján
folytatta le, vagyis a törvényi előírásoknak megfelelően a 249. § (1) bekezdése
szerinti közzététel helyett legalább három ajánlattevőnek egyidejűleg, közvetlenül
írásbeli ajánlattételi felhívást küldött.
VI.2.7.)
Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott?
(adott esetben)
VI.2.8.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság tájékoztatásának napja
VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/28 (év/hó/nap)


