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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Postai cím: Szépvölgyi út 39. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1037 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Pályázatkezelés pénzügyi tevékenységét biztosító informatikai 

rendszer továbbfejlesztése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Tárgy: „Pályázatkezelés pénzügyi tevékenységét biztosító informatikai rendszer továbbfejlesztése” 

Mennyiség: 

Szolgáltatás megnevezése Cikkszám: Mennyiség  Mennyiségi 

egység 

Technical writer / 

dokumentátor / 

adminisztratív munkatárs (1 

óra) 

SWF02-TWDAM 200 óra 

Tesztelő (1 óra) SWF02-T 200 óra 

Szoftverfejlesztő (1 óra) SWF02-SZF 383 óra 

Projektvezető (1 óra) SWF02-PV 93 óra 

Alkalmazás és alkalmazás 

infrastruktúra teljes körű 

támogatás 5×8, 

rendelkezésre állás, távoli (1 

hónap/fő) 

SWF02-

SZOLG26 
22 hónap/fő 

Telefonos helpdesk 

biztosítása 5*8 (1 hónap/fő) 

SWF02-

SZOLG13 
22 hónap/fő 

A beszerzés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás 

tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész, XVI. fejezete szerinti eljárás 
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IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti versenyújranyitással 

lefolytatott eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:  

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 TED 2021/S 018-041759 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1  

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2022. február 02. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése: 2  

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: „Pályázatkezelés pénzügyi tevékenységét 

biztosító informatikai rendszer továbbfejlesztése” 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 4 darab 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

Közös Ajánlattevők: 

Grepton Zrt. 

(székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), 12613056-2-42 

T-Systems Magyarország Zrt.  

(székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), 12928099-2-44 

Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.  

(székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.), 27984026-2-41 

SBP Systems Kft. 

(1037 Budapest, Montevideo utca 6. III. em. 1.), 14278565-2-41 

MOLARIS Kft. 

(1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.), 13761561-2-41 

GVSX Kft. 

(1139 Budapest, Fáy utca 20.), 14755617-2-41 - közös ajánlattevők 

Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési díj nélkül) (HUF): 80.127.800,-Ft 

Indoklás: A közös ajánlattevők ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy velük szemben továbbra sem állnak 

fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, továbbá az ajánlat megfelel a felhívásban és 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 

ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 

során a ponthatárok közötti pontszámot:  

A bírálóbizottság az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár 

értékelési szempont szerint értékelte. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Grepton Zrt. 

(székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), 12613056-2-42 

T-Systems Magyarország Zrt.  

(székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), 12928099-2-44 

Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.  

(székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.), 27984026-2-41 

SBP Systems Kft. 
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(1037 Budapest, Montevideo utca 6. III. em. 1.), 14278565-2-41 

MOLARIS Kft. 

(1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.), 13761561-2-41 

GVSX Kft. 

(1139 Budapest, Fáy utca 20.), 14755617-2-41 - közös ajánlattevők 

Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési díj nélkül) (HUF): 80.127.800,-Ft 

Indoklás: A közös ajánlattevők ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy velük szemben továbbra 

sem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, továbbá az ajánlat megfelel 

a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. A jelen közbeszerzési eljárásban a fentiekben megjelölt közös ajánlattevők 

nyújtották be a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, mely a fedezet mértékére való 

tekintettel is megfelelő. 

További információ az összegezés VI.1.10 pontjában. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybevétele 2 X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: fejlesztési és alkalmazástámogatási feladatok 

ellátása 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: CompuTREND Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, 25809772-2-432  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlattevő ajánlatában:  

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

TIGRA Kft.  

(székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.), 12218778-2-43 

ATOS Magyarország Kft. 

(székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 

4. em.,), 10378144-2-41 

BIS Kft. 

(székhely: 1147 Budapest, Telepes u 76. B. ép. fszt. 1.),  

10820957-2-42 

75.700.000,- Ft. 
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FORNAX ICT Kft.  

(székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.,), 14161177-2-43 

Virgo Systems Kft. 

(székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 17. I. em. 6.), 

12497278-2-41 

ZALASZÁM Informatika Kft.  

(székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok utja 53.), 10548873-2-

20 - közös ajánlattevők 

 

A bírálóbizottság megállapította, hogy a TIGRA Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.) 

által képviselt közös ajánlattevő ajánlata érvénytelen. 

Ajánlatkérő 2022. február hónap 14. napján Kbt. 72. § szerinti aránytalanul alacsony árindokolást 

küldött közös ajánlattevő képviselőjének az alábbi tartalommal: 

„Ajánlatkérő álláspontja szerint az TIGRA Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.), ATOS 

Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.,), BIS Kft. 

(székhely: 1147 Budapest, Telepes u 76. B. ép. fszt. 1.), FORNAX ICT Kft. (székhely: 1123 Budapest, 

Táltos utca 1.,), Virgo Systems Kft. (székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 17. I. em. 6.), 

ZALASZÁM Informatika Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok utja 53.) - közös ajánlattevők 

ajánlata - a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel – aránytalanul alacsony ár 

megajánlást tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében. 

A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a megajánlott ár, mint az értékelés szempontjából 

lényegesnek tartott ajánlati elem tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér az alábbiak 

szerint. 

Kérjük, a TIGRA Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.), ATOS Magyarország Kft. 

(székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.,), BIS Kft. (székhely: 1147 

Budapest, Telepes u 76. B. ép. fszt. 1.), FORNAX ICT Kft. (székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.,), 

Virgo Systems Kft. (székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 17. I. em. 6.), ZALASZÁM 

Informatika Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok utja 53.) - közös ajánlattevők indokolják 

meg az ajánlatban megajánlott nettó 75.700.000, - Ft ajánlati árat, az azt megalapozó adatok 

megadásával, kitérve legalább: 

1. a teljesítéshez szükséges feladatok ismertetésére, 

2. a teljesítéshez szükséges élőmunkaráfordítás mértékére, valamint az ezekhez kapcsolódó 

közterhekre, 

3. nem munkaviszonyban alkalmazott személyek esetében a megbízási, vállalkozási díjak és 

alvállalkozók díjainak mértékére, 

4. az egyes feladatok munkaidő-igényére, 

5. tárgyi feltételekre, 

6. a cég működésével kapcsolatos – a szerződés teljesítésével összefüggő – adófizetési 

kötelezettségekre, 

7. a cég működésével kapcsolatos – a szerződés teljesítésével összefüggő – adminisztrációs és 

infrastrukturális kötelezettségekre, 

8. szállítással kapcsolatos költségekre, 

9. az ajánlattevőt terhelő beszerzési/előállítási árakra, 

10. adott esetben egyéb költségekre, 

11. az elérni kívánt haszonra. 

Ajánlatkérő az árindoklás benyújtásához közös ajánlattevő rendelkezésére bocsát egy segédletet, 

mely kitöltésével egyértelműen megadhatóak az elvárt költségek. Felhívjuk közös ajánlattevők 

figyelmét, hogy csak a sárgával jelölt cellákat kell kitölteni. Ajánlatkérő felhívja közös ajánlattevők 

figyelmét, hogy a segédlet alkalmazása opcionális. Ajánlatkérő elfogadja a közös ajánlattevők által 

benyújtandó saját szerkesztésű táblázatot, valamint szövegesen tett árindoklást is. 
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Az indokolásnak számszakilag is alá kell támasztania a megajánlott összesített nettó ajánlati árat. A 

Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatának megfelelően az ajánlattevőnek konkrétumokat, tényeket 

és adatokat kell közölnie indokolásában, nem megfelelő a szubjektív tartalmú nyilatkozatok megtétele 

(pl. piacszerzési, piacra jutási cél, tőkeerős, biztos hátterű szervezet stb.). A Kbt. 72. § (3)-(5) 

bekezdései alapján Ajánlatkérő az alábbiakról is tájékoztatja ajánlattevőt. Az Ajánlatkérő az 

indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez – ha az elfogadhatóság kétséges – további kiegészítő 

indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő 

kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az Ajánlatkérő döntést 

hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az 

ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron 

vagy költséggel teljesíthető. Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az 

ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) 

bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és egyéb munkaügyi követelményeknek. Ha az ajánlati 

ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az Ajánlatkérő összehasonlítás 

céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat. A 

Közbeszerzési Döntőbizottság a D.268/19/2013. sz. határozatban rámutatott, hogy „A törvény 

egyértelművé teszi, hogy az indokolásra felhívott ajánlattevőt terheli az ajánlati ár 

megalapozottságát alátámasztó minden információ megosztása az ajánlatkérővel, az ő terhére esik, 

ha indokolásában nem bocsát megfelelő adatokat rendelkezésre (…)”. 

Az aránytalanul alacsony ár indokolás benyújtásának határideje: 

2022. február 16. nap 16:00 óra” 

Közös ajánlattevő az aránytalanul alacsony árindokolást a megadott határidőig nem 

teljesítette, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) pontja és Kbt. 72. § (2) bekezdése alapján érvénytelen 

mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feltételeknek továbbá az ajánlat aránytalanul alacsony 

ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. 

III. 

Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. 

(1024 Budapest, Lövőház utca 39.), 10720534-2-41 

SONRISA Informatikai Kft. 

(1022 Budapest, Bég u. 3-5. I. em. 108.), 13873222-2-41 

Training360 Kft.  

(1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em.), 23150041-2-

43 

CLARMONT I.S Kft. 

(1051 Budapest, Szent István tér 11B. 5.em.), 13730848-2-41 

VFT Zrt. 

(1119 Budapest, Petzvál József utca 23/A), 23393570-2-43 

ANSWARE Informatikai Szolgáltató Kft.  

(1036 Budapest, Lajos utca 74-76.), 10900963-2-41 - közös 

ajánlattevő 

101.369.000.-Ft 

 

A Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 39.) által 

képviselt közös ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

Ajánlatkérő 2022. február hónap 14. napján hiánypótlási felhívást küldött meg közös ajánlattevő 

képviselőjének 2022. február hónap 16. nap 16 óra 00 perc teljesítési határidő megjelölése mellett az 

alábbi tartalommal: 

Előírás a Felhívásban: Felhívás 20. szakasz 9. pont 
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„Ajánlattevőknek kötelező minden beadott dokumentumot cégszerűen aláírva vagy legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia!” 

Hiány az ajánlatban és pótlása:  

Közös ajánlattevő ajánlatában nem csatolta az ajánlatot cégszerűen az aláíró személy 

aláírási címpéldányát.  

Kérjük tisztelt ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani az ajánlatot 

aláíró személy aláírásmintáját vagy aláírási címpéldányát. 

Közös ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidőig nem teljesítette, így ajánlata a Kbt. 73. 

§ (1) e) pontja alapján érvénytelen mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban 

és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. 

IV. 

4iG Nyrt. 

(1037 Budapest, Montevideo u. 8.), 12011069-2-44 

ASH Szoftverház Kft. 

(1117 Budapest, Budafoki út 97.), 23940165-2-43 

EN-CO Software Zrt. 

(1118 Budapest, Schweidel utca 5.), 28759999-2-43 

i-Cell Mobilsoft Zrt. 

(1143 Budapest, Hungária köz 5.), 24132402-2-44 

IMG Solution Zrt. 

(1023 Budapest, Lajos utca 26.), 28771315-2-44 

Sagemcom Magyarország Kft. 

(1037 Budapest, Montevideó u. 16/A), 10568723-2-41 – közös 

ajánlattevő 

100.411.800,-Ft 

 

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) által képviselt közös ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. 

§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

Ajánlatkérő 2022. február hónap 14. napján hiánypótlási felhívást küldött meg közös ajánlattevő 

képviselőjének 2022. február hónap 16. nap 16 óra 00 perc teljesítési határidő megjelölése mellett az 

alábbi tartalommal: 

Előírás a Felhívásban: 20. szakasz  

„Az ajánlatba csatolandó dokumentumok köre 

2.) A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti Ajánlati nyilatkozat (Közbeszerzési Dokumentumok „B” 

jelű melléklete). 

3.) Nyilatkozat a kizáró okokról (Közbeszerzési Dokumentumok „C” jelű melléklete) 

4.) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában (Közbeszerzési Dokumentumok „D” 

jelű melléklete 

5.) Képviselő ajánlattevő megjelölése (Közbeszerzési Dokumentumok „E” jelű melléklete 

6.) Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (Közbeszerzési 

Dokumentumok „F” jelű melléklete) 

8.) A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek listája a KM 3. számú melléklete szerint 

(Közbeszerzési Dokumentumok „H” jelű melléklete) 

Hiány az ajánlatban és pótlása:  
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Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a Közbeszerzési Dokumentumok „B”, „C”, „D”, 

„E”, „F”, „H”, jelű mellékletét. 

Kérjük tisztelt közös ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a 

Közbeszerzési Dokumentumok „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „H”, jelű mellékletét. 

Közös ajánlattevő a hiánypótlást a megadott határidőig nem teljesítette, így ajánlata a Kbt. 73. 

§ (1) e) pontja alapján érvénytelen mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban 

és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2  

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2022.02.19. / Lejárata: 2022.02.28. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022.02.18. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.02.18. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:  

A keretmegállapodás azonosítója: DKM02SWF21 

A versenyújranyitás azonosítója: 18803 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

 

……………………………………………………………. 

dr. Csendes Richárd 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00015) 
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