
EKR000299422019 2019.07.02 09:54:46

HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14652945Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

2014/25/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások

Közzététel dátuma:11390/2019  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Villamos energia adásvétele a 2020. évreKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000299422019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
18408377

Váci Út 182.

Budapest HU 1138

Korossy Emese

kozbeszerzes@vizmuvek.hu +36 14652572

www.vizmuvek.hu

Igen

Heves Megyei Vízmű Zűrtkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
14460111

Hadnagy Utca 2

Eger HU312 3300



EKR000299422019

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

)Igen(Közzétehető?II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

09310000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.6) Fő tevékenység

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 36413128Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Fülöp Erzsébet

kozbeszerzes@hmvizmurt.hu +36 36413633

www.hmvizmurt.hu

Nem

Igen

Nem

Víz

Villamos energia adásvétele a 2020. évre

EKR000299422019

Árubeszerzés

Ajánlatkérők a jelen közbeszerzési eljárás során teljes ellátás alapú szerződés keretében történő villamos energia adásvételére kis- és 
középfeszültségen vételező - a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti - telephelyek részére, 2020. január 01-től 2020. december 31-ig 
terjedő időszakra kívánnak szerződést kötni. Ajánlatkérők közös közbeszerzési eljárást folytatnak le a Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján 
azzal, hogy a közbeszerzés 1. részének nyertes ajánlattevőjével kizárólag Fővárosi Vízművek Zrt., a közbeszerzés 2. részének nyertes 
ajánlattevőjével kizárólag a Heves Megyei Vízmű Zrt. köt szerződést.

2 487 170 000
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Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók ismertetése:

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Fővárosi Vízművek Zrt. ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során teljes ellátás alapú szerződés keretében történő villamos 
energia adásvételére kis- és középfeszültségen vételező - a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti - telephelyek részére, 2020. január 
01-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra kíván szerződést kötni. A szerződött villamos energia alapmennyisége: 90 000 000 kWh 
Opcionális rész (az alap villamosenergia-mennyiség felett): 7 000 000 kWh További részletezés a Közbeszerzési Dokumentumokban. A 
közbeszerzési eljárás 1. részének nyertes ajánlattevőjével kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt. köt szerződést. A Fővárosi Vízművek Zrt. 
idősoros és profilos telephelyeinek (fogyasztási helyek) száma összesen: 354 db. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK: Ajánlatkérő ajánlati 
biztosíték nyújtását írja elő az 1. rész tekintetében, amelynek összege 50.000.000 HUF (ötvenmillió forint). A biztosítékot a Kbt. 54. § 
előírásai szerint kell az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre bocsátani. Ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a 
biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401000-50526680-56751006 számú 
számlaszámra kell utalni, és az átutalási bizonylatot másolatban, pdf formátumban kell csatolni az ajánlathoz. Garancia vagy 
kötelezvény esetén: az ajánlathoz csatolt igazolás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A bankgarancia hatályának az ajánlati kötöttség végéig fenn kell állnia és a 
szövegezéséből megállapíthatóan ki kell terjednie a következő esetekre: az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt 
visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg; az ajánlattevő az ajánlati 
kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. Közös ajánlattevőknek a
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő szándéka szerint a megkötött 
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válhat. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontjára.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A Fővárosi Vízművek Zrt. közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában foglalt székhelye és 
telephelyei.

A teljesítés fő helyszíne:

HU11 Budapest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

09310000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Villamos energia 2020 - Fővárosi Vízművek Zrt.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

Nem

Nem

Igen

Igen

Az alap villamosenergia-mennyiség felett 7.000.000 kWh.

Nem
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók ismertetése:

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Heves Megyei Vízmű Zrt. ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során teljes ellátás alapú szerződés keretében történő villamos 
energia adásvételére kis- és középfeszültségen vételező, - a közbeszerzési dokumentumok szerinti - telephelyek részére, 2020. január 
01-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra kíván szerződést kötni. A szerződött villamos energia alapmennyisége: 21 000 000 kWh 
Opcionális rész (az alap villamosenergia-mennyiség felett): 6 000 000 kWh További részletezés a Közbeszerzési Dokumentumokban – 
Műszaki leírás pont alatt. A közbeszerzési eljárás 2. részének nyertes ajánlattevőjével kizárólag a Heves Megyei Vízmű Zrt. köt 
szerződést. A Heves Megyei Vízmű Zrt. idősoros és profilos telephelyeinek (fogyasztási helyek) száma összesen: 681 db.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A Heves Megyei Vízmű Zrt. közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában foglalt székhelye és 
telephelyei.

A teljesítés fő helyszíne:

HU312 Heves

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

09310000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Villamos energia 2020 - Heves Megyei Vízmű Zrt.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Nem

Nem

Igen

Igen

Az alap villamosenergia-mennyiség felett 6 000 000 kWh.

Nem

Nem
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Postai cím:

EKRSZ_
50219744

Nemzeti azonosítószámE.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

)Igen(Közzétehető?V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

4Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

4A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.06.12V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - Villamos energia 2020 - Fővárosi Vízművek Zrt.Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(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)

2019/S 058-135061

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Nem

Igen

Igen
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)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.06.06V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - Villamos energia 2020 - Heves Megyei Vízmű Zrt.Rész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

1 945 820 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

)Igen(Közzétehető?V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

NemA nyertes ajánlattevő kkv:24765648244A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 13275532Fax:Internetcím:

+36 14722300Telefon:eon-kozbeszerzes@eon-hungaria.comE-mail:

Váci Út 17.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1134Postai irányítószám:

Európai Unió

Igen
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

541 350 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

)Igen(Közzétehető?V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

NemA nyertes ajánlattevő kkv:10734441206A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 303932435Telefon:daka.vince@nkm.energyE-mail:

Klauzál Tér 9Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU333NUTS-kód:SzegedVáros:MagyarországOrszág:6720Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
33359007

Nemzeti azonosítószámNKM Áramszolgáltató Zrt.Hivatalos név:

)Igen(Közzétehető?V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

5Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

5A beérkezett ajánlatok száma:

Európai Unió
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2014/25/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D2. melléklet - Közszolgáltatások

D2. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.07.02

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

További ajánlatok: 1. rész - Fővárosi Vízművek Zrt: NKM Áramszolgáltató Zrt. székhely: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. adószám: 
10734441-2-06 nettó ajánlati ár összesen: 1 959 400 000 Ft ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. székhely: 1132 Budapest, Váci út 72
-74. adószám: 12928130-2-44 nettó ajánlati ár összesen: 2 053 490 000 Ft Elkésett ajánlat: CEZ Magyarország Kft. székhely: 1118 
Budapest, Rétköz u. 5. adószám: 13520670-2-44 Az ajánlat tartalma az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerből nem állapítható meg. 
Az ajánlatot az ajánlatkérő 2019. május 6-án a Kbt. 73. § (1) bekezdésének a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. 2. rész - 
Heves Megyei Vízmű Zrt.: E.ON Energiakereskedelmi Kft. székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. adószám: 24765648-2-44 nettó ajánlati
ár összesen: 584 820 000 Ft ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74. adószám: 12928130-2-44 
nettó ajánlati ár összesen: 581 850 000 Ft E2 Hungary Zrt. székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. adószám: 25343502-2-44 
nettó ajánlati ár összesen: 616 410 000 Ft CEZ Magyarország Kft. székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5. adószám: 13520670-2-44 
nettó ajánlati ár összesen: 562 950 000 Ft Az eljárás során az ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális 
szempontokat.

VI.3) További információk

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148. §-a szerint.
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Megjelent 2019.03.14 2019.03.21 Petrás Zsuzsa Feladott verzió

Közzétett verzió

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 

eredményéről
Feladott 2019.06.18 Petrás Zsuzsa Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)




