EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
tájékoztató az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Címzett: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ Kövérné Tászler Ágnes 1138
Bp., Dunavirág u. 2-6.
Telefon: +36-1-767-8281
E-mail: Koeverne.TaszlerAgnes@posta.hu
Fax: +36-1-767-8321
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást?
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés
- Gépesített Levélfeldolgozó és Logisztikai Központ léptesítése és kulcsrakész
átadása, valamint kapcsolódó szolgáltatások biztosítása tárgyában.

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
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés x
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja x
A teljesítés helye Helyrajzi szám: 8033
Gödöllő
NUTS-kód HU102
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik,
egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével?
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Az Ajánlattevő feladata
Vállalkozási szerződés keretében, az Ajánlatkérő/Megrendelő által meghatározott
paraméterek és feltételek alapján, az Ajánlatkérő/Megrendelő által biztosított
telken, zöldmezős beruházás keretében egy korszerű, gépesített levélfeldolgozó
és logisztikai központ tervezése, megvalósítása és kulcsrakész átadása, teljes körű
dokumentáció elkészítése, továbbá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása. A feladat
az alábbiakat foglalja magában:
- A központ működéséhez kapcsolódó technológiai folyamatok, úgymint:
- a gépkocsik (járatok) fogadási és indítási folyamatai;
- szállítmány átvételi és átadási, rakománykezelési folyamatai;
- a központ kézi- és gépi-, továbbá automatizált, gépesített anyagmozgatási és
tárolási folyamatai;
- a gépi kisalakú levél-feldolgozási és a kézbesítők útvonala szerinti gépi
sorbarendezési folyamatai;
- manuális kisalakú és nagyalakú levél-feldolgozási folyamatai;

- a levélküldemények automatizált, gépesített kötegbefoglalási, kötegkezelési
folyamatai;
- küldemények egységképzőbe (láda) foglalási és rakomány- és szállítmányképzési
(konténer) folyamatai
tervezését, a technológiához szükséges eszközök és berendezések, a technológia
üzemeltetéséhez szükséges informatikai rendszerek szállítását és telepítését,
valamint üzembe helyezését;
- Az Ajánlatkérő/Megrendelő által:
- a szállítmányok átvétele-átadása során használt informatikai rendszernek;
- alkalmazott felvételi, kézbesítési, tételes küldemény feldolgozási, csomag, hírlap
és az utalványkezelési technológiának, a technológiához kapcsolódó eszközöknek
és a technológia támogatásához kapcsolódó informatikai rendszernek
a központ technológiai folyamataiba és működésébe illesztését;
- A központ működtetéséhez szükséges vezetést (döntést) támogató statisztikai
és információs rendszer tervezését, továbbá a rendszerhez szükséges eszközök,
berendezések valamint a működtető informatikai rendszerek szállítását, telepítését
és üzembe helyezését;
- A központ technológiájának az Ajánlatkérő/Megrendelő meglévő postai és
logisztikai, továbbá informatikai hálózatába történő implementálásának és
integrálásának az általa szállított rendszeroldali tervezését és kivitelezését;
- A központ működéséhez kapcsolódó informatikai gyengeáramú kábelhálózat
(végponti és gerinc, rendezőszekrények) megtervezését és kivitelezését;
- A feldolgozási, sorbarendezési, kötegképzési és anyagmozgatási technológiai
folyamatok automatizálását, gépesítését biztosító berendezésekhez kapcsolódó
informatikai hálózat megtervezését, az ahhoz szükséges eszközök szállítását,
telepítését és üzembe helyezését (egyéb informatikai hálózati eszközökét viszont
nem);
- A központ működéséhez kapcsolódó vagyonvédelmi rendszerek tervezését és
komplett kiépítését mely magában foglalja a:
- behatolás és támadásjelző rendszer kialakítását;
- beléptető rendszer kialakítását;
- tűzjelző rendszer kialakítását;
- automatikus oltó rendszer kialakítását;
- videotechnikai rendszer kialakítását;
- integrált grafikus felügyeleti rendszer kialakítását;
- kerítésvédelmi rendszer kialakítását;
- tűzjelző és oltó rendszerek szakhatóságok felé szükséges átadások elvégzését;
- a szerződés keretében kialakított rendszerek teljes körű dokumentálását, a
felhasználók oktatását, valamint a garanciális idő alatti időszakos karbantartását.
- A központ működéséhez kapcsolódó telephelyi többirányú hangosító rendszer
tervezését és komplett kiépítését;
- A központ működéséhez kapcsolódó központi órarendszer tervezését és komplett
kiépítését;
- Részletes Specifikáció elkészítését;
- A központ és a hozzá tartozó létesítmények építészeti, statikai, épületgépészeti és
elektromos kiviteli tervdokumentációjának elkészítését, az Ajánlatkérő által biztosított
jogerős építési engedély alapján;

- A közműcsatlakozások, külső út, járda és térvilágítás kiépítésének engedélyezési
és kiviteli tervdokumentációjának elkészítését, valamint azok engedélyeztetését;
- A központ és a hozzá tartozó létesítmények megvalósítását, a közművek
kiépítését, a külső út, járda és térvilágítás kivitelezését és használatbavételi
eljárásainak lebonyolítását./Az esetlegesen felmerülő építési engedély módosítást,
az ezzel összefüggő tervezési munkák elvégzését/;
- az építési engedélyben előírt - a szakhatósági hozzájárulásokban szereplő kikötések végrehajtását;
- A gépkezelők, valamint a feldolgozó rendszer felhasználóinak oktatását biztosító
továbboktatók, továbbá a karbantartók és informatikusok képzését és megfelelő
oktatási anyag elkészítését;
- A szállított rendszerek karbantartásának támogatását;
- üzemeltetéséhez szükséges fogyó-, kopó és tartalék alkatrész, illetve üzemeltetési
anyagok biztosítását, a feldolgozó rendszer részeként szállított nem „dobozos”
szoftverek szoftver karbantartását
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30000000-9

További
tárgyak:

45000000-7
71240000-2
31625000-3
30132000-3
30131000-6
30132100-4
30211100-2
30214000-2
30216100-7
30216120-3
30216130-6
30231300-0
31158100-9
39100000-3
39122100-4
39110000-6
42410000-3
45200000-9
45331000-6
48000000-8
48313000-5
44212310-5
42921320-7
42410000-3
51500000-7
51511400-1
72000000-5
72210000-0

72250000-2
72252000-6
72260000-5
72261000-2
72268000-1
72315000-6
80500000-9
50800000-3
35121000-8
32323500-8
30133100-1
32340000-8
31711300-6

II.1.6)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
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
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos x
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalamzásának indoklása: a D. mellékletet
kérjük kitölteni
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.) Összesített nettó ajánlati ár számított 95
jelenértéke (nettó HUF)
2.) Az építési kiviteli munkákra előírt (24
hónap) jótállási időn felül vállalt jótállás
egységes időtartama (hó)

1

3.) A megajánlott levélfeldolgozó,
3
sorbarendező és kötegképző
berendezések, valamint a
küldemények átvételétől az átadásig az
anyagmozgatást biztosító anyagmozgató
berendezések, továbbá a felsorolt
berendezésekhez tartozó, valamint
a megajánlott teljes technológiai
rendszerhez kapcsolódó informatikai
rendszerek hardver és hálózati elemei
energiafelhasználása (KWh/év)
4.) Az általános belső világításra eső
1
CO2 kibocsátás csökkentése (tonna/év)
(minimum 10 %, azaz 12,2 t CO2/év)
IV.2.2) Sor került-e elektronikus árverésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
(év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010
/S 1
- 000785
2010/01/02 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
(év/hó/nap)
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma:

Megnevezése
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2010/04/06 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma :
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a figyelembe vett 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 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)

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma:
Megnevezése
V.1)
A szerződéskötés dátuma: (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma :
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a figyelembe vett 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 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)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy nem programmal
kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
VI.2)
További információk (adott esetben) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE
VAGY TEVÉKENYSÉGEI
[ X ] Postai szolgáltatások
VI.2.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Az eredményhirdetés időpontja: Dátum: 09/04/2010/ (nap/hó/év)
A Kbt. 115. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen a részvételi szakasz
és a közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen részvételi
jelentkezések kerültek benyújtásra.
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
jogorvoslati kérelemek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a
Kbt. 323.§-ában foglaltak szerint.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL):
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/02 (év/hó/nap)
C. MELLÉKLET
A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI
KATEGÓRIÁK
Kategória száma1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai
küldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési
szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel
összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati
és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások

14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló
szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9
27
Egyéb szolgáltatások8 9
1 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv
IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával,
vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki
tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele,
illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett
történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy
időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv
hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha
annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az
ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési tevékenységet.

7 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv
IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével,
fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a
műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
D. MELLÉKLET
tájékoztató az eljárás eredményéről
hirdetmény NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS alkalmazásának INDOKLÁSA
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása indokának összhangban kell
állnia az irányelv vonatkozó cikkeivel.
(Jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)
a) Érvénytelen vagy elfogadhatatlan ajánlatok érkeztek:
– Nyílt eljárásra
– Meghívásos eljárásra
b)
Az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból
állítják elő, az irányelvben meghatározott feltételek szerint (csak árubeszerzés
esetén)
c) Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy
meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt
– műszaki-technikai,
– művészeti vagy
–kizárólagos jogok védelme.
d)
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az
irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
e)
Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az
irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
f)
Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás
/ szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel
összhangban
g)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a
nyertes pályázók egyikének
h)
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
i) Kivételesen kedvező feltételekkel történő árubeszerzés:
– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől
–csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés
keretében
j)
A nyílt vagy meghívásos eljárás, vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak
be érvényes ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, akik
megfeleltek az alkalmassági követelményeknek.

