2010/S 2-001443
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):
Kopint-Datorg zRt., Budapest, Csokonai u. 3., 1081, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel.
+36 14594200. Fax +36 13031000.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.kopdat.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: OKFON Közbeszerzési és
Szolgáltatási ZRt., Budapest, Gömb u. 33., 1139, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36
14122466. E-mail urban.mariann@okfon.hu. Fax +36 14122469. URL: www.okfon.hu.
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: OKFON Közbeszerzési és
Szolgáltatási ZRt., Budapest, Gömb u. 33., 1139, MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36
14122466. E-mail urban.mariann@okfon.hu. Fax +36 14122469. URL: www.okfon.hu.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., Budapest, Gömb u. 33., 1139,
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 14122466. E-mail urban.mariann@okfon.hu.
Fax +36 14122469. URL: www.okfon.hu.
I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY
TEVÉKENYSÉGEI:
Egyéb: Kbt. 22.§ (2) bekezdése szerinti szervezet.
Egyéb: Informatikai közszolgáltatások.
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Integrált elektronikus levéltári informatikai rendszer megvalósítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Árubeszerzés.
Adásvétel.
A teljesítés helye: Ajánlatkérők címei.
NUTS-kód: HU101 .

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul:
Közbeszerzés megvalósítása.
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk:
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
Vállalkozási szerződés az elektronikus levéltár megvalósítására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
48311100, 30210000, 51610000, 72000000, 72512000, 72252000, 72224100, 72262000.
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:
Nem.
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:
Igen.
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség:
Az „Elektronikus levéltár” című EKOP-1.2.8-08-2008-0001 című pályázat keretében az
elektronikus levéltár szoftver és hardver elemeinek szállítása, valamint kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése az alábbiak szerint: az ajánlatkérő meghatározott tevékenységét
támogató 1 db E-levéltári rendszer tervezése, tervdokumentáció készítése, a tervezett rendszer
megvalósítása, a rendszerhez előírt kiviteli dokumentáció elkészítése, oktatása és a rendszer
üzemeltetésének támogatása.
A feladatleírást az ajánlati dokumentáció műszaki leírása fogja tartalmazni.
Az eljárás becsült értéke 1 600 000 000 + 20 % HUF.
II.2.2) Vételi jog (opció):
Nem.
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE:
befejezés: 30.9.2011.
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmes és hibás teljesítés esetén ajánlatkérő kötbérfizetést ír elő. Ajánlatkérő a szerződés
összegének 5 %-a erejéig jóteljesítési garanciát (biztosítékot) fog kérni. A
mellékötelezettségekkel kapcsolatos részleteket az ajánlati dokumentációban található
szerződéstervezet tartalmazza.
A jóteljesítési garancia nyújtható a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontjában előírt módon.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Megrendelő a szerződés ellenértékét a szerződésszerű teljesítéstől számított 60 napon belül
utalja át a Vállalkozó részére. Az átutalás pénzneme magyar forint. Megrendelő előleget nem
biztosít. A fizetésre egyebekben a Kbt. 305.§-ban foglaltak, illetve az ajánlati
dokumentációban található szerződéstervezetben leírtak az irányadók.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy:
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike vele szemben fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 62. § (1)
bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
2. A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1)
bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének
hatálya alá.
Az ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. §
(2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. §
(1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt a fent körülírt módon az ajánlatában nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
az alábbi dokumentumokat csatolja ajánlatához:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a hirdetmény feladását megelőző 3 év (36 hónap)
teljes forgalmáról, valamint ugyanezen időszakban a beszerzés tárgya (informatikai projekt
keretében szoftverfejlesztés, hardverszállítás, rendszerintegráció és egyéb kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése) szerinti tevékenységéből származó forgalmáról szóló nyilatkozat.
Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése szerint is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó alvállalkozó együttesen rendelkezzen a hirdetmény feladását megelőző három
évben (36 hónapban) összesen legalább nettó 1 900 000 000 HUF árbevétellel, valamint
együttesen rendelkezzen a hirdetmény feladását megelőző három évben (36 hónapban)
összesen legalább nettó 900 000 000 HUF beszerzés tárgya (informatikai projekt keretében
szoftverfejlesztés, hardverszállítás, rendszerintegráció és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése) szerinti tevékenységéből származó árbevétellel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó az alábbi dokumentumokat csatolja ajánlatához:
1) A Kbt 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a hirdetmény feladását megelőző 3 év
jelentősebb, informatikai projekt megvalósítására vonatkozó referenciáinak bemutatása,
megadva a következő adatokat:
— szerződést kötő fél neve,
— a teljesítés ideje (kezdési és befejezési időpont megadása év és hónap részletezésben),
— a nyújtott szolgáltatás (elvégzett feladat) rövid bemutatása, ennek keretében ki kell térni
arra, hogy az informatikai projekt magában foglalta-e a következő feladatokat:

szoftverfejlesztés, hardverszállítás, rendszerintegráció és egyéb kapcsolódó szolgáltatások (pl.
tesztelés, oktatás),
— az ellenszolgáltatás összege.
Meg kell jelölni továbbá azt, hogy ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó a referenciát milyen
minőségben (fővállalkozó, alvállalkozó stb.) és milyen ellenértékkel teljesítette, mert az
alkalmasság vizsgálata során ajánlatkérő csak az ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó által
teljesített részt veszi figyelembe.
A referenciákat a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerint kell igazolni az előzőekben előírt
tartalommal, továbbá egy táblázatba is össze kell foglalni a referenciákat.
2) A Kbt. 67.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
bemutatása a dokumentációban található táblázat kitöltésével. Valamennyi szakembernek
csatolnia kell szakmai önéletrajzát a dokumentációban található minta alapján, valamint a
végzettségeket igazoló okiratok, képzési oklevelek másolatát.
3) A Kbt. 67.§ (1) bekezdés f) pontja alapján ISO 9001:2001 vagy azzal egyenértékű,
független tanúsító által tanúsított minőségirányítási rendszer tanúsítványa, ennek hiányában
az előzőekkel egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések szöveges
bemutatása.
Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése szerint is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó együttesen
rendelkezzen a hirdetmény feladását megelőző három évben összesen legalább 1 darab,
minimum bruttó 300 000 000 HUF-ot meghaladó olyan informatikai projekt megvalósítására
vonatkozó referenciával, amely magában foglalt szoftverfejlesztést, hardverszállítást,
rendszerintegrációt és egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljesítését (pl. tesztelés, oktatás)
2) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó együttesen
rendelkezzen minimálisan az alábbi szakemberekkel:
— 1 fő felsőfokú közgazdasági (számviteli, pénzügyi) és/vagy informatikai végzettséggel
rendelkező projektmenedzser, akinek projektvezetői tapasztalatai között legalább 2 db 200
000 000 HUF-ot meghaladó projektvezetési referencia szerepel,
— 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező
vezető mérnök-informatikus, akinek tapasztalatai között legalább 1 db 500 000 000 HUF-ot
meghaladó értékű informatikai projektben rendszertervezési és kivitelezési referencia
szerepel,
— 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező és legalább 3 év informatikai rendszerszervezési
gyakorlattal rendelkező szakember,
— 4 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező és legalább 3 év programtervező tapasztalattal
rendelkező szakember,
— 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező és legalább 5 év adatbázisok tervezés és
üzemeltetése szakterületen szerzett tapasztalattal rendelkező szakember,
— 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező és legalább 5 év archiválási rendszer tervezése és
üzemeltetése szakterületen szerzett tapasztalattal rendelkező szakember,
— 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező és legalább 5 év dokumentum menedzsment
rendszer tervezése és üzemeltetése szakterületen szerzett tapasztalattal rendelkező szakember,
— 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező és legalább 5 év elektronikus iratkezelési rendszer
tervezése és üzemeltetése szakterületen szerzett tapasztalattal rendelkező szakember,
— 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező SOA technológián alapuló tapasztalattal és
összességében legalább 3 ilyen technológiát alkalmazó bevezetett rendszer referenciákkal
rendelkező szakember,
— 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező és legalább 5 év rendszerbiztonság, rendszer
információ biztonság szakterületen szerzett tapasztalattal rendelkező szakember,

— 1 fő informatikai végzettséggel rendelkező IT menedzsment tervezés és üzemeltetés terén
szerzett legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező szakember,
— 1 fő informatikai végzettséggel rendelkező tűzfal, behatolásvédelmi és vírusvédelemi
rendszerek tervezése és üzemeltetése terén szerzett legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező
szakember,
— 2 fő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező és legalább 5 év levéltári szakterületen,
általános levéltárban vagy állami szaklevéltárban (1995:LXVI. tv. 16. §., 19. §) szerzett
tapasztalattal rendelkező szakember.
A szakemberek között átfedés lehetséges, tehát egy szakember több pozícióra, de legfeljebb
háromra ajánlható meg. Amennyiben egy szakember több pozícióra kerül megajánlásra, akkor
az adott pozíciókkal szemben támasztott valamennyi feltételének meg kell felelnie.
3) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó rendelkezzen
informatikai rendszer tervezésére és kivitelezésére/kialakítására egyaránt kiterjedő ISO
9001:2001 vagy azzal egyenértékű, független tanúsító által tanúsított minőségirányítási
rendszerrel, illetve azzal egyenértékű, minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.
III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?:
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:
Nyílt.
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során:
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott
részszempontok:
1. Képlet alapján számolt ajánlati ár (Ft). Súlyszám: 45.
2. A megajánlott műszaki megoldás megfelelősége. Súlyszám: 45.
2.1) A MOL ajánlatkérői és megrendelői kompetencia körébe tartozó levéltári nyilvántartó
szoftverrendszerének kialakítása megfelelősége. Súlyszám: 9.
2.2) A BFL ajánlatkérői és megrendelői kompetencia körébe tartozó levéltári nyilvántartó
szoftverrendszerének kialakítása megfelelősége. Súlyszám: 9.
2.3) A MOL ajánlatkérői és megrendelői kompetencia körébe tartozó Archiváló Laboratórium
és Levéltár Technológiai Központ eszköz és alkalmazásrendszerének szállítása
megfelelősége. Súlyszám: 3,5.
2.4) A BFL ajánlatkérői és megrendelői kompetencia körébe tartozó Elektronikus Archiváló
Laboratórium és Levéltár Technológiai Központ eszköz és alkalmazásrendszerének szállítása
megfelelősége. Súlyszám: 3,5.
2.5) A Konzorcium ajánlatkérői és megrendelői kompetencia körébe tartozó Irattári

szolgáltatásrendszer kialakítása megfelelősége. Súlyszám: 2.
2.6) A Konzorcium ajánlatkérői és megrendelői kompetencia körébe tartozó Központi
Archívum szolgáltatásrendszer - szoftveres alkalmazás eszköztár megvalósítása
megfelelősége. Súlyszám: 9.
2.7) A Konzorcium ajánlatkérői és megrendelői kompetencia körébe tartozó Központi
Archívum szolgáltatásokat biztosító hardver eszközrendszer műszaki megfelelősége.
Súlyszám: 4,5.
2.8) A Konzorcium ajánlatkérői és megrendelői kompetencia körébe tartozó Központi
Archívum szolgáltatások biztosító eszközrendszer szállítása: szállítandó eszközrendszer
hosszú távú megőrzést támogató technológiái színvonala. Súlyszám: 4,5.
3. A megvalósítandó rendszer különböző elemeinek együttműködési színvonala, és a szállítás
módja. Súlyszám: 10.
IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?:
Nem.
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?:
Nem.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 18.2.2010 - 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentációért:
Ár: 100 000 HUF.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke befizethető az OKFON Zrt.
házipénztárába vagy átutalható az OKFON Zrt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél
vezetett 10300002-20105358-00003285 számú számlájára. A dokumentáció átvehető
munkanapokon 8:00-12:00 óra között, az ajánlattétel napján 8:00-10:00 óra között az OKFON
Zrt. címén vagy kérésre a Kbt. 54.§ (4) bekezdése alapján megküldésre kerül.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő:
18.2.2010 - 10:00.
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére:
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók:
Magyar.
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Időtartam napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 18.2.2010 - 10:00.
Hely: OKFON Zrt. MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint.
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:
Nem.
VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?:
Igen.
Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható
hivatkozási alapot: EKOP-1.2.8-08-2008-0001.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1) Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerint
biztosítja. Nem pótolhatók a felhívás IV.2.3) pontjában megadott bírálati részszempontokra és
alszempontokra vonatkozó vállalások.
2) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági
feltételeket határozott meg.
3) A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban
benyújtani.
4) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) és c)
pontjai szerinti szervezeteknek az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi
keltezésű cégkivonat másolatát, valamint az aláírási címpéldány másolatát. Amennyiben
cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás
bejegyzési kérelem másolatát is.
5) Az eljárás eredményhirdetésére 12.3.2010-én 10:00 órakor kerül sor az OKFON Zrt.
székhelyén
6) A szerződéskötésre az eredményhirdetést követő 15. napon, ha ez a nap nem munkanap,
akkor az ezt követő első munkanapon kerül sor.
7) Az ajánlatok értékelése során a részszempontokra adható pontszám. 1-20 pont. Valamennyi
részszempont esetében az arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A bírálat módszereinek
részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
8) A Kbt. 71. §-a alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
9) A közbeszerzési eljárás tárgyában szereplő projektet három konzorciumi tag valósítja meg.
A konzorcium ajánlatkérőn kívüli másik két tagja, így a közbeszerzési eljárás további közös
ajánlatkérőinek neve és címe: Magyar Országos Levéltár MAGYARORSZÁG 1014
Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. és Budapest Főváros Levéltára MAGYARORSZÁG 1139
Budapest, Teve u. 3-5. A konzorcium vezetője a Kopint-Datorg zRt.
10) Ajánlatkérő 21.1.2010-én, 10:00 órai kezdettel konzultációs lehetőséget biztosít a
dokumentációt ezen időpontig megvásárló ajánlattevők számára A konzultáció helye:
Budapest Főváros Levéltára MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Teve u. 3-5.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024,
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax
+36 13367778.
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be:

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Budapest, Margit krt. 85., 1024,
MAGYARORSZÁG/HUNGARY. Tel. +36 13367776. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax
+36 13367778.
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
31.12.2009.

