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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359775-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Tiszalök: Hidraulikus turbina alkatrészei
2011/S 221-359775

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Tiszavíz Vízerőmű Kft.
Vízerőmű Pf. 32.
Címzett: Ötvös Pál ügyvezető igazgató
4450 Tiszalök
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 42278233
E-mail: titkarsag@tiszavizvizeromu.hu
Fax:  +36 42278433
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.tiszavizvizeromu.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33.
Címzett: Urbán Mariann közbeszerzési igazgató
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax:  +36 14122469
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33.
Címzett: Urbán Mariann közbeszerzési igazgató
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax:  +36 14122469
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33.
Címzett: Urbán Mariann közbeszerzési igazgató

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359775-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:titkarsag@tiszavizvizeromu.hu
www.tiszavizvizeromu.hu
mailto:urban.mariann@okfon.hu
mailto:urban.mariann@okfon.hu
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1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax:  +36 14122469

I.2) Fő tevékenység
Villamos energia

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

www.tiszavizvizeromu.hu.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 3384 Kisköre, Vízerőmű, MAGYARORSZÁG.
NUTS-kód HU312

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:

2 darab hegesztett szerkezetű vízturbina járókerék gyűrű gyártása helyszínre szállítással.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
42113200

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

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:

2 db hegesztett szerkezetű vízturbina járókerék gyűrű gyártása helyszínre (3384 Kisköre, Vízerőmű,
MAGYARORSZÁG) szállítással.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Befejezés 31.8.2012

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

mailto:urban.mariann@okfon.hu
www.tiszavizvizeromu.hu
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A szerződésben rögzített mértékű késedelmi kötbér (maximum a szerződés teljes összegének ÁFA nélkül
számított 10 %-a), továbbá teljesítési és jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53/A § (6) a) pontja alapján választott
formában, melynek mértéke egyaránt a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás öt-öt
százaléka. Bankgarancia vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény nem tartalmazhat az
ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozatához kapcsolódó kikötést.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást a szerződésben foglalt feladatok teljesítését követően
teljesítés igazolás alapján, a szerződésben foglalt ütemezés szerint benyújtott számlák ellenében, annak
befogadását követő 8 napon belül átutalással teljesíti. A számláknak maradéktalanul meg kell felelnie az
általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény és kapcsolódó jogszabályai előírásainak. Ajánlatkérő
előleget nem ad. A fizetésre egyebekben a Kbt. 305.§-ban foglaltak az irányadók.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek számára gazdasági társaság létrehozását nem írja elő,
de konzorciális szerződés megkötése követelmény. Az ajánlatkérőnek hiteles másolatban benyújtandó, a
konzorcium minden egyes tagjának aláírásával ellátott szerződésben rögzíteni kell a konzorciumi tagok
ajánlatkérővel szembeni egyetemleges felelősségét, valamint a konzorcium tagjainak közös képviseletére, a
nevükben történő eljárásra jogosult személyt.

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
ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i)
pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés
d) pontjában felsorolt kizáró ok fennáll.
Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés
c.) pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 193. §-a és a 63. §-a szerint igazolnia kell,
hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) - i) pontjainak, valamint a 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjainak
hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő, illetve a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 2010. évben
zárt gazdasági évben az adózás előtti eredménye ne legyen negatív. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők
mindegyikének, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k)nak ezen feltételnek külön-külön kell megfelelnie.
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Igazolási mód: a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint a 2010. évre, vagy a 2010. évben zárt gazdasági
évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha a letelepedése szerinti
ország joga nem írja elő a közzétételét, akkor a 2010. évről, vagy a 2010. évben zárt gazdasági évről kiállított
nyilatkozat benyújtásával), mely tartalmazza az adózás előtti eredményét. A becsatolandó nyilatkozat alatt a
nyilatkozót kötelező, cégszerűen aláírt (az aláírási címpéldányban foglalt tartalmi és formai követelményekkel
egyező aláírású) nyilatkozatot kell érteni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának meg kell
neveznie azon szakembereket (minimálisan 3 főt), akiket be kíván vonni a 1.4313+QT780 minőségű anyagból
hegesztéssel készítendő járókerék gyűrű gyártásába, és akik rendelkeznek az MSZ EN 287-1:2007 (vagy
azzal egyenértékű) szabvány szerinti sikeres vizsgával és érvényes engedéllyel. Az ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen feltételnek
együttesen kell megfelelnie.
Igazolási mód: a Kbt. 67.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése
és a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó hegesztési tevékenységére vonatkozó elismert (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által kiállított sikeres vizsgabizonyítványnak és érvényes
engedélynek hiteles másolati példányban történő átadása.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának meg kell neveznie azon szakembereket (minimálisan 1 főt), akiket be kíván vonni a
járókerék gyűrű gyártásánál az összes hegesztési felügyelet ellátására, és akik rendelkeznek az MSZ EN
ISO 14731:2007 (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti sikeres vizsgával és érvényes engedéllyel.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell megfelelnie.
Igazolási mód: a Kbt. 67.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése
és a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó hegesztési felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó elismert
(bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által kiállított sikeres vizsgabizonyítványnak és
érvényes engedélynek hiteles másolati példányban történő átadása.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának meg kell neveznie azt a tulajdonukban lévő hegesztő üzemet, amelyik rendelkezik MSZ
EN 3834-2: 2010/A (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti üzemi tanúsítással és AD HP 0 (vagy azzal
egyenértékű) jogosítvánnyal. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell megfelelnie.
Igazolási mód: a Kbt. 67.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a műszaki, technikai felszereltség bemutatása, ennek
keretében a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó hegesztési munkák végzéséhez igénybe veendő hegesztő
üzem MSZ EN 3834-2: 2010/A (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti érvényes üzemi tanúsításának és
AD HP 0 (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosítványának hiteles másolati példányban történő átadása.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgyához illeszkedő, elismert (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal vagy minőségbiztosításra vonatkozó
intézkedésekkel. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak ezen feltételnek külön-külön kell megfelelnie.
Igazolási mód: a Kbt. 67.§ (1) bekezdés f) pontja alapján a közbeszerzés tárgyához illeszkedő ISO 9001:2008
vagy ezen forrás alapján kiadott szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszere elismert (bármely nemzeti
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rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által kiállított, érvényes tanúsítványának, vagy a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti egyéb bizonyítékának hiteles másolati példányban történő átadása.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának meg kell neveznie azt a referencia terméket, amelyet 2008-2010. között 1.4313+QT780
minőségű anyagból főbb technológiai műveletenként hengerléssel, hegesztéssel, feszültségmentesítő
hőkezeléssel és forgácsolással készített, amelynek meghatározó átmérője meghaladta a 3 000 mm-t és
amelyet a megrendelőnek hibátlan (I. osztályú) minőségben átadott. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen feltételnek együttesen kell
megfelelnie.
Igazolási mód: a Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a 2008-2010. évben teljesített referenciák bemutatása
az alábbi tartalommal:
— referencia termék fényképének és a fénykép eredetiségét tanúsító megrendelői igazolás,
— megrendelő nevének, címének, referencia igazolására nevesített személy nevének, telefon, telefax és email
címének az átadása,
— teljesítés ideje és helye,
— ellenszolgáltatás összege vagy más mennyiségi adat,
— a szállított termék alapanyaga, készítési technológiája, átmérője, átadás minősége.

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

Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

TISZAVIZ 222/59-1/2011

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: 16.1.2012 - 14:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Dokumentáció díja nettó 40 000 HUF + 25 % ÁFA, azaz bruttó 50 000 HUF. Az
ajánlattevők a közbeszerzési műszaki leírást is tartalmazó ajánlati dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő
CIB Bank Zrt. által vezetett 10700048-04370202-51100005 számú számlájára történő átutalással fizetheti
meg. Az ajánlatkérő kéri az átutalás közlemény rovatában a "TISZAVIZ 222/59-1/2011 Ajánlati dokumentáció"
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megjegyzést feltüntetni. A dokumentáció átvehető a fenti ár befizetéséről szóló eredeti példányú banki igazolás
ellenében az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Gömb u.
33. hivatali helyiségében személyesen munkanapokon 8:00 óra és 12:00 óra között, vagy a Kbt. 54. § (8)
bekezdésében meghatározottak szerint (elektronikus cím megadásával) kérhető annak megküldése.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.1.2012 - 14:00

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
napban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.1.2012 - 14:00
Hely
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Gömb u. 33.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
Az ajánlatkérő közbeszerzési megbízottja (OKFON), az ajánlatkérő, az ajánlattevők, az ajánlattevők által
meghívott személyek, az ajánlatkérő hivatalos közbeszerzési tanácsadója, az ajánlatkérő erőművezetője.

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 ajánlatokat írásban, az I.1. pontban megjelölt címre zárt, cégjelzés nélküli borítékban, magyar nyelven, 2
példányban kell benyújtani. Az ajánlatokat cégszerűen kell aláírni. Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az
az eredeti.
2) Az ajánlathoz csatolni kell a IV/3.3 pontban meghatározott ajánlattételi határidő napját megelőző 90 napnál
nem régebbi, cégkivonatot, vagy az Igazságügyi Minisztérium cégnyilvántartási és céginformációs szolgálat
által az 1997. évi CXLV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján kiadott közokiratot és az ajánlatot aláíró/aláírók
aláírási címpéldányának vagy aláírásmintájának eredeti példányát vagy hiteles másolatát.
3) Konzultáció: az ajánlattevők részére az ajánlatkérő 2011. 12.15-én 10:00 órától 14:00 óráig helyszíni bejárási
és magyar nyelven konzultációs lehetőséget biztosít a teljesítés helyszínén (Kisköre, Vízerőmű).
4) Az ajánlattétel érdekében az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell
vásárolnia. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
5) Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását 1 000 000 HUF, azaz Egymillió forint összegű ajánlati biztosíték
ajánlatkérő rendelkezésre bocsátásához köti. Az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő CIB Bank Zrt.
által vezetett 10700048-04370202-51100005 számú számlájára történő átutalással fizetheti meg. Az ajánlatkérő
kéri az átutalás közlemény rovatában a "TISZAVIZ 222/59-1/2011 Ajánlati biztosíték" megjegyzést feltüntetni.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) pont szerinti más módon is, de a más módhoz tartozó eredeti
dokumentum nem tartalmazhat az ajánlattevő nyilatkozatához kapcsolódó kikötést, továbbá a dokumentum
eredeti példányát (nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak hiteles magyar nyelvű fordításával együtt)
legkésőbb az ajánlathoz csatoltan az ajánlattal együtt be kell nyújtani az ajánlatkérő részére.
6) Az ajánlatok összeállításával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
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7) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 15.2.2012.
8) Az ajánlattevőknek számolni kell azzal, hogy az ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját legfeljebb
harminc nappal elhalaszthatja.
9) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével - vagy visszalépése esetén, ha az eljárás eredményének kihirdetésekor
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, akkor azzal - köt
szerződést.
10) A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményes közbeszerzési eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel az
eljárás írásbeli összegzésének átadási napját követő 10. nap (ha ez a nap nem munkanap, akkor a következő
munkanap).
11) Az alvállalkozók tevékenységéért az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek úgy kell felelnie, mintha azt ő
maga végezné el, és meg kell térítenie minden esetlegesen felmerülő kárt, amely az ajánlatkérőt az alvállalkozó
szerződésszegő magatartása miatt érte.
12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására
irányuló felhívásnál szigorúbb feltéteket határozott meg.
13) A felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 13367778

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
15.11.2011

www.kozbeszerzes.hu
www.kozbeszerzes.hu

