
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése(§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a 

hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának 

esetét is]: 

22.§ (l) d) 

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza: 

VI. fejezet (251.§ (2) bek.) 

e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke 

forintban [szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]: 

22M Ft (a Kbt. 40.§ (2) bek. alkalmazásával) 

j) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítő ben, amelynek 
közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: 

Kötelező 

g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napj a: 

2011/07/28 

h) az ajánlatkérő a 241. §b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá: 

nem 

i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a 
sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadók névjegyzékében szerepel: 

352. 

j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a 
hirdetmény ellenőrzését: 

nem 

k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) 

bekezdés] megjelölő azonosító szám: 

AKOl295 

l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44.§ (5) vagy 

(6) bekezdései, vagy 246.§ (5) bekezdéseszerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre 

vagy mentességre jogosult, ennek közlése: 

Egyéb közlemény: 

Az eljárás megkezdésének időpontja: 2011. június 29. 

1. me/lék/et a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 



KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

'I'ÁJÉKOZ'I'A'I'Ó 
AZ ELJÁRÁSEREDMÉNYÉRÓL 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

1.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT( OK) 



K. ózponti szintű [ ] 

Re gionális/helyi szintű [x] 

K. ózjogi szervezet [] 

Közszolgáltató [ ] 

Támogatott szervezet [Kbt. 22.§ (2) bekezdés, 241. 

§ b)--c) pont] [] 

Egyéb [] 

1.3 .) Az AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

1.3. l) A KBT. IV. FEJEZETEN!. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

[x ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem []Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek []Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Egészségügy 

1.3. 2) A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

[ ] Víz 

[ Kbt. 163. §(l) bek. a) pont] 

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
osztása el 

[ Kbt. 163. §(l) bek. a) pont] 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
termelése ki 

[ Kbt. 163. §(l) bek. ba) pont] 

[ ] 
sz 

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
olgáltatások 

[ Kbt. 163. §(l) bek. c) pont] 

[ ] Kikötői tevékenységek 

[ Kbt. 163. §(l) bek. bb) pont] 

[ ] Villamos energia 

[Kbt. 163. §(l) bek. a) pont] 

[] Földgáz és kőolaj feltárása és 
ki termelése 

[Kbt. 163. §(l) bek. ba) pont] 

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. §(l) bek. c) pont] 

[ ] Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. §(l) bek. bb) pont] 

[ ] Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. §(l) bek.d) pont] 



I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen 
[]nem [x] 

II. SZAKASZ: A SZERZÖDÉS TÁRGYA 

11.1) MEGHATÁROZÁS 

11.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Hangszerek és hangszer-tartozékok beszerzése, 2011-ben 



~-------------------

11.1. 5) A szerződés vagy a közbeszerzés( ek) tárgya, mennyisége 

Hangszerek és hangszertartozékok: 
l. rész: 
Hangversenyzongora, pianínó és harmonika: 
- Hangversenyzongora 
-Pianínó 
-Harmonika 
2. rész: 
Klasszikus zenei vonós hangszerek: 
- Hegedűk: l O db 
- Hegedű vonók: l O db 
- Hegedű tok: l O db 
- Hangoló: 30 db 
-Nagybőgő: l db 
3. rész: 
Gitár: 
- Szoprángitár: l db 
4. rész: 
Népi klarinét, tárogató és népi furulya, kézi készítésű hangszerek 
-Népi klarinét, tárogató: l db 
-Népi furulya: l készlet 
5. rész: 
Tambura. 
- Prímtambura: 8 db 

11.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 37300000-1 

11.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE 

11.2.1) A szerződés(ek) értéke ÁFA 
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes nélkül 
szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre 
vonatkozó információkkal kapcsolatban az V Az eljárás 
eredménye szakaszt kérjük kitölteni) 

Érték (arab számmal) 16278920 Pénznem: HUF [x] 

11.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása 

11.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

ÁFÁ- ÁFA 
val (%) 

u , 
-

-



III.1) Az ELJÁRÁS FAJTÁJA 

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben 

[]Nyílt [ ] Hirdetmény közzétételével induló ~ .. 

III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén ~ 
[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos l [ ] Keretmegállapodásos ~ 
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti .. , , ' , ' " .. , , ' 

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos 

[x] Közvetlen ajánlattételi felhívással [ ] Közvetlen ajánlattételi felhívással _j 
[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. _j 
III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta 

III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével 
.. • , .l , . , . . , , .. . , , . . .. 11 • , / 1 " '1 \ 

III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája 

Ajánlati/részvételi l[x] !Időszakos előzetes ~~ ~-lő~inősítési [!!] - .. . . .. - -- -

III.2) BIRALA TI SZEMPONTOK 



111.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] 

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat [x] 

111.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [] nem [x] 

111.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

111.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

111.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL
ben? igen [I nem [x] 

Igen válasz es etén (válassza a megfelelő rovatot): 

Előzetes összesített tájékoztató [] VAGYFelhasználói oldalon közzétett hirdetmény [] 

A hirdetmény száma a HL-ben: IS -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

Ajánlati/részvételi felhívás [] VAGYEgyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [] 

A hirdetmény száma a HL-ben: IS -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

Egyéb korábbi közzététel [ ] 

A hirdetmény száma a HL-ben: IS -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

111.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ
ben? igen [I nem [x] 

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): 

Előzetes összesített tájékoztató [] VAGYFelhasználói oldalon közzétett hirdetmény [] 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: l (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

Ajánlatilrészvételilajánlattételi felhívás [] VAGYEgyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [] 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: l (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

Egyéb korábbi közzététel [ ] 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: l (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 



IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZÖDÉS SZÁMA: l MEGNEVEZÉSE HANGVERSENYZONGORA, PIANÍNÓ ÉS HARMONIKA 

IV.l) A SZERZÖDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDÖPONTJA: 2011/08/01 (év/hó/nap) 

IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : l 

IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME 

Hivatalos név: 

IV.4) A SZERZÖDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal) 

ÁFA ÁFÁ- ÁFA 
nélkül val (%) 

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott -
-

esetben) r 1 r 1 ' 
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege -

-
Ú..+,<lr /~.-~1-. n-h~M··~T\ l'lAA'lf\f\(\ D,<~~~~~· llTT"C rvl r 1 ' 
Eves vagy havi értékesetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 
A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen []nem [x] 

IV.S ) VALÓSZÍNŰSÍTHETÖ-E ALV ÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉHEZ? igen ()nem (x) 

ÉrtékÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem 
ismert [] 



Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész):,(%) Nem 
ismert [] 

A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékéneklarányának 
megjelölése (ha ismert) 

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott 
tett? igen [] nem [x] 

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan 
alacsony volt? igen [ ] nem [x] 

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) --

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZÖDÉS SZÁMA: 2 MEGNEVEZÉSE KLASSZIKUS ZENEI VONÓS HANGSZEREK 

IV.l) A SZERZÖDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDÖPONTJA: 2011/08/01 (év/hó/nap) 

IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOKSZÁMA: l 

IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME 

Hivatalos név: 
A.FOLKKft. 

Postai cím: 
Érsemlyéni u. 12 

IV.4) A SZERZÖDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal) 



Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege -
-

Érték (arab számmal) 1512320 Pénznem: HUF [x] u ' 
' a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab [x] u 

számmal) 1512320 l legmagasabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat(arab számmal) 1512320 Pénznem: HUF 

Eves vagy havi értékesetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 
A szerződés határozatlan időtartamra szól? i~en r] nem [x] 

IV.S) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ -E ALV ÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉHEZ? igen (]nem (x] 

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő 
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: 
Arány (rész): , (%) Nem 

ismert [] 

A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékéneklarányának 
megjelölése (ha ismert) 

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott 
tett? igen [] nem [x] 

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan 
alacsony volt? igen [] nem [x] 

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) --

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZÖDÉS SZÁMA: 3 MEGNEVEZÉSE GITÁR 

IV.l) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2011/08/01 (év/hó/nap) 

IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOKSZÁMA: l 

IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME 

Hivatalos név: 



Internetcím (URL): - Fax: 
-

IV .4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal) 

ÁFA ÁFÁ- ÁFA 
nélkül val (%) 

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott -
-

esetben) [ ] u ' 
Érték (arab számmal) Pénznem: 

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege --
Érték (arab számmal) 269600 Pénznem: HUF [x] u ' 

' a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab [x] u 
számmal) 269600 l legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat( arab számmal) 269600 Pénznem: HUF 

Eves vagy havi értékesetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 
A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x] 

IV .5 ) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ -E AL V ÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉHEZ? igen ()nem (x) 

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő 
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 

ÉrtékÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész):,(%) Nem 
ismert [] 

A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának 
megjelölése (ha ismert) 

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott 
tett? igen [] nem [x] 

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan 
alacsony volt? igen [] nem [x] 

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) --

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZÖDÉS SZÁMA: 4 MEGNEVEZÉSE NÉPI KLARINÉT, TÁROGATÓ ÉS NÉPI FURULYA 



Hivatalos név: 
Tárogató Műhely Kft. 

Postai cím: 
Remetehegyi út 155 

Város/Község Postai irányítószám: Ország: 
Budapest 1037 HU 

E-mail: Telefon: 
- -

Internetcím (URL):- Fax: 
-

IV .4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal) 

ÁFA ÁFÁ- ÁFA 
nélkül val (%) 

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott -
-

esetben) [ ] u ' 
Érték (arab számmal) Pénznem: 

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege --
Érték (arab számmal) 382000 Pénznem: HUF [x] u ' 

' a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab [x] u 
számmal) 382000 /legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat(arab számmal) 382000 Pénznem: HUF 

Eves vagy havi értékesetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 
A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen []nem [x] 

IV.S ) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ -E ALV ÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉHEZ? igen (]nem (x] 

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő 
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 

ÉrtékÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem 
ismert [] 

A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékéneklarányának 
megjelölése (ha ismert) 

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott 
tett? igen [] nem [x] 

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan 
alacsony volt? igen [] nem [x] 



------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) --

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZÖDÉS SZÁMA: 5 MEGNEVEZÉSE TAMBURA 

IV.l) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2011/08/01 (év/hó/nap) 

IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOKSZÁMA: l 

IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME 

Hivatalos név: 

IV .4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal) 

ÁFA ÁFÁ- ÁFA 
nélkül val (%) 

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott -
-

esetben) r 1 r 1 ' 
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege -

-
Ú..t---'1, /~.-~l. n~h•M.n•~l\ t::.'?'"){\{\{\ D--'.-~.-~~, UT Tl:' ru l r 1 ' 
Eves vagy havi értékesetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 
A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen []nem [x] 

IV .5 ) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ -E AL V ÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [)nem [x) 

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész):,(%) Nem 
ismert [] 



Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész):,(%) 
Nem 
ismert [] 

A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékéneklarányának 
megjelölése (ha ismert) 

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott 
tett? igen [] nem [x] 

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan 
alacsony volt? igen [] nem [x] 

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) --

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 



nélkül val (%) 

Érték (arab számmal) Pénznem: [ ] [ ] 

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több ----------

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) 

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a 
benyújtott részajánlatok száma 

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben) 

Tutto Hangszer Kft. (név) 8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 17. Fsz. 2 (cím) 

HU (székhely szerinti ország) l (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 

A.FOLK Kft. (név) 1107 Budapest, Érsemlyéni u. 12 (cím) 

HU (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 

Segovia Bt. (név) l 064 Budapest, Rózsa u. 52 (cím) 

HU (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 

Tárogató Műhely Kft. (név) 1037 Budapest, Remetehegyi út 155 (cím) 

HU (székhely szerinti ország) 4 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 

Arató Hangszer Kft. (név) 1065 Budapest, Hajós u. 27 (cím) 

HU (székhely szerinti ország) 5 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 

--------------------------------(E pontból az ajánlattevők számátólfüggően több használandó) 

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 5 (arab 
számmal) 

V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési 
Döntőbizottság 

tájékoztatásának napja 

Dátum: (év/hó/nap) 

V.2.7) Egyéb információk: 

Az Ajánlatkérő a korábban e téárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredménytelen részei tekintetében 20 ll. június 29-én hirdetmény nélküli "egyszerű" 

közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 251.§ (2) bekezdése alapján, "Hangszerek és 

hangszer-tartozékok beszerzése, 2011-ben" tárgyában. 

V.3) E HIRDETMÉNYFELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/07/28 (év/hó/nap) 


