Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala

EKRSZ_
57433763

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szombathely

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Utca 1-3

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU222

NUTS-kód:

Molnár

kozbeszerzes@szombathely.hu

Telefon:

Hajnalka
+36 94520201

Fax:

+36 94328148

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
21205172

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU11

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

1024

Ország:

Magyarország

Széll Kálmán Tér 5.
Dr.

Balogh

kozbeszerzes@jogiszakerto.hu

Telefon:

László
+361 4650223

Csaba
Fax:

+36 17999909

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:

Szolgáltatás megrendelés

72200000-7

e-Savaria projekt - informatikai fejlesztés

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az e-Savaria projekt integrált közigazgatási informatikai alaprendszerek fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő támogatási
feladatainak ellátása, ennek részeként a rendszer továbbfejlesztési és üzemeltetési feladatainak támogatása az alábbi
rendszerelemekre vonatkozóan: Rendszer megnevezése: 1. Digitális ügyfélszolgálat 2. Városüzemeltetési rendszer 3. Ingatlanvagyon
kataszter 4. ÖAJ Központi ügyfélnyilvántartó rendszer 5. X-Hivatal 6. Passport 7. Beszerzési Rendszer 8. Szociális rendszer 9.
Közgyűlési, Bizottsági Rendszer 10. Önkormányzati támogatási rendszer 11. Jóléti alapítvány támogatási rendszer A rendszerek
funkcióit, leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák! Az Ajánlatkérő a fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő
támogatási feladatok alatt az alábbi szolgáltatások biztosítását igényli: - Rendszerfelügyelet (amely nem terjed ki a licence-szel
rendelkező szoftverekre!) - Rendelkezésre állás - Fejlesztési feladatok kezelése - Helyszíni jelenlét (időintervalluma és időtartama) Lehívható tanácsadói kapacitás - Adatkezelési feladatok támogatása Az Ajánlatkérő előzetes igénye a jelzett szolgáltatások ellátására
összességében legalább havi 100 óra. További részletek a szerződéstervezetben!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

15

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Az igényelt feladatok szerzői jogi műhöz (számítógépes program) kapcsolódnak, így a beszerzés sajátosságai miatt egy egységet
képeznek, nem bonthatók részekre.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

e-Savaria projekt - informatikai fejlesztés

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
72200000-7

72220000-3

72253200-5

72260000-5

72310000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

A teljesítés helye:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az e-Savaria projekt integrált közigazgatási informatikai alaprendszerek fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő támogatási
feladatainak ellátása, ennek részeként a rendszer továbbfejlesztési és üzemeltetési feladatainak támogatása az alábbi
rendszerelemekre vonatkozóan: Rendszer megnevezése: 1. Digitális ügyfélszolgálat 2. Városüzemeltetési rendszer 3. Ingatlanvagyon
kataszter 4. ÖAJ Központi ügyfélnyilvántartó rendszer 5. X-Hivatal 6. Passport 7. Beszerzési Rendszer 8. Szociális rendszer 9.
Közgyűlési, Bizottsági Rendszer 10. Önkormányzati támogatási rendszer 11. Jóléti alapítvány támogatási rendszer A rendszerek

funkcióit, leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák! Az Ajánlatkérő a fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő
támogatási feladatok alatt az alábbi szolgáltatások biztosítását igényli: - Rendszerfelügyelet (amely nem terjed ki a licence-szel
rendelkező szoftverekre!) - Rendelkezésre állás - Fejlesztési feladatok kezelése - Helyszíni jelenlét (időintervalluma és időtartama) Lehívható tanácsadói kapacitás - Adatkezelési feladatok támogatása Az Ajánlatkérő előzetes igénye a jelzett szolgáltatások ellátására
összességében legalább havi 100 óra. További részletek a szerződéstervezetben!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Késedelmi kötbér mértéke (naptári nap, min. 20.000 Ft/nap, max. 100.000 Ft/nap) 1

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Fejlesztési és támogatási díj (nettó Ft/hó)

5

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

15

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

Nem

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok
érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában
– elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.
) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a Kbt. 41. § (4)
bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az
alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell
nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és
q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
együttesen értelmezendő, ajánlattevő ilyen irányú nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.) Az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a
kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az
esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a
bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzés
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:
Az Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmény(ek):
Az Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
A Kbt. 65. § (2) bekezdése szerint a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából alkalmassági feltétel
előírása nem szükséges. Nem szükséges külön indokolás, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak
meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: az ajánlattevő ajánlata szerint, min. 20.000 Ft/naptári nap, max. 100.000 Ft/naptári nap, legfeljebb 30 naptári nap
késedelemig. Hibás teljesítési kötbér: naptári naponként a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 1 %-a,
legfeljebb 30 naptári napig. Meghiúsulási kötbér: a 15 havi nettó fejlesztési és támogatási díj 10 %-a. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza!
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF. Az ajánlattevőként szerződő fél havonta utólagosan jogosult számlát

benyújtani. Számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy
képezze. Pénzügyi teljesítés átutalással a kincstári fizetési rend szabályai szerint. További részletek és irányadó jogszabályok a
szerződéstervezetben!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nem

Nyílt eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Igen

Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja - kizárólagos jogok védelme és az ezzel összefüggő
műszaki-technikai sajátosságok
2018.12.20

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
1. Az Ajánlatkérő a szakmai ajánlatról, a szerződési feltételekről és az ellenszolgáltatásról kíván tárgyalni. Az Ajánlatkérő kéri a
szerződéstervezetre vonatkozó esetleges módosítási javaslato(ka)t (a szerződéstervezet korrektúrázott változatával) az ajánlatban
benyújtani. 2. Az Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi. Az ajánlatkérő a tárgyaláson az ajánlattevő javaslatai és a
tárgyaláson megtett nyilatkozatok alapján véglegesíti a szerződéstervezetet és annak szakmai tartalmát. Amennyiben az első
tárgyaláson a szerződéstervezet (szakmai tartalom) véglegesítéséről nem sikerül dönteni, az Ajánlatkérő fenntartja a jogot további
tárgyalási fordulók tartására. Az Ajánlatkérő az erre vonatkozó döntést az első tárgyaláson ismerteti. Az ajánlattevőnek a tárgyalást
követően lehetősége van az ajánlata módosítására. Az Ajánlatkérő az értékelési részszempontok szerinti végleges ajánlat benyújtására
megfelelő határidőt biztosít. 3. Amennyiben az ajánlattevő nem nyújt be módosított, az értékelési részszempontok szerinti végleges
ajánlatot, akkor az Ajánlatkérő az eredetileg benyújtott ajánlatának bontásakor megismert adatait tekinti végleges ajánlatnak. 4. A
tárgyalás a végleges ajánlat benyújtására meghatározott határidő lejártának időpontjában zárul és ugyanezen időponttal áll be az
ajánlattevő ajánlati kötöttsége. 5. A tárgyalásra egyebekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 6. A tárgyalás helye és időpontja:
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.; 14.00 óra

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.12.20

09:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.12.20

11:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok
megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:
A szerződési feltételeket (szerződéstervezetet) az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.3) További információk
1. A szerződés tervezett 15 hónapos időtartama a 2019. január 1. és 2020. március 31. közötti időszak. 2. Az ajánlattevő az ajánlatához
a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. 3. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt
(azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 4. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét
teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében
újabb hiánypótlás elrendelése: NEM. 5. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0-100. 6. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: 6.1. Késedelmi kötbér
mértéke (naptári nap, min. 20.000 Ft/nap, max. 100.000 Ft/nap): arányosítás (aránypár módszer). 6.2. Fejlesztési és támogatási díj (
nettó Ft)/hó: fordított arányosítás. Módszerek leírása részletesen a közbeszerzési dokumentumokban. 7. Az EKR rendelet 5. § (2) bek.
alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat, melyek az EKR-ben
elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként
rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az EKR
rendelet 10. § (1)–(4) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó. 8. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. ) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. §
szerinti átláthatósági nyilatkozata. 9. Az Ajánlattevő feladata az ajánlat részeként egy szakmai ajánlat összeállítása, amely
tartalmazzon javaslatot a Programrendszerrel kapcsolatos események bejelentésére, azok csatornáira és azok rendelkezésre állására
legalább az alábbi tartalommal: 9.1. Telefonos hot-line: - Telefonszám megadása - Bejelentés időintervalluma (-tól, -ig) Hibajegy kezelő
rendszer alkalmazása 9.2. A support keretei, korlátai Adja meg, hogy melyek a support keretei: - Mihez és mi alapján értelmezi a
kiindulási működési állapotot, milyen dokumentációban javasolja ezt rögzíteni. - Milyen esetekben nem vállal felelősséget a support
keretein belül. 9.3. Hibajavítás - Adja meg, hogy milyen hiba és esetlegesen egyéb kategóriákat értelmez. - Ezen kategóriákhoz milyen
időintervallum keretein belül kezdi meg a hibajavítást. - Hibabejelentés folyamatának és dokumentum(ainak) ismertetése. 9.4.
Támogatás Adja meg, hogy milyen támogatás kategóriákat értelmez (az alábbiakban a minimális elvárást ismertetjük): Rendszerfelügyelet - Rendelkezésre állás - Fejlesztési feladatok kezelése - Helyszíni jelenlét (időintervalluma és időtartama) Lehívható tanácsadói kapacitás - Adatkezelési feladatok támogatása 9.5. Termék és jogszabály követés - Adja meg a jogszabálykövetés
mértékét és feltételeit. - Adja meg a termék követés mértékét és feltételeit. 9.6. Pénzügyi feltételek - Adja meg a vállalkozói díjhoz
kapcsolódó bármilyen egyéb feltételt. 9.7. Humán erőforrás ráfordítás keretszámai - Adja meg a vállalkozói díj keretein belül a teljes
tevékenységre vonatkozó humán erőforrás (embernap) keretet. 10. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252) és dr. Fónagy Tímea (
00417).

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.12.13

