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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Irodai és orvosi bútorok beszerzése – 2 részbenKözbeszerzés 
tárgya:

Almási Balogh Pál KórházAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000329822018
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39151000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Irodai és egyéb bútorok beszerzése (138 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Nem

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke utca 1-3.)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:30vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

39151000-5

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egészségügyi szolgáltatóEgyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Egyéb:

Egészségügy

Árubeszerzés

Irodabútor beszerzése - 2 részben

1. rész: Irodai és egyéb bútorok: 138 db 2. rész: Orvosi bútorok: 72 db a Műszaki specifikációban részletezettek szerint.



EKR000329822018

2 - Orvosi bútorok beszerzése(72 db)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

100Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1. rész: Irodai és egyéb bútorok: 138 db a Műszaki specifikációban részletezettek szerint.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke utca 1-3.)

Igen

Nem

Nem

Igen

45

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.19-17-2017-00063
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

100Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2. rész: Orvosi bútorok: 72 db a Műszaki specifikációban részletezettek szerint.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

39151000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke utca 1-3.)

Igen

Nem

Nem

Igen

45

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-2.2.19-17-2017-00063
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A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) 
bekezdés). A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást 
nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján 
azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 
30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a 
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltakra Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
minimumkövetelményeket.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő nem ír elő.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem 
tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a 
Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját igazolnia kell. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre 
jelentkező a 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. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az 
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a 
gazdasági szereplőnek nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevő 
nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlatkérő a 
kizáró okok igazolására az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően fogja felhívni az értékelési szempontokra 
figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő kitűzésével (Kbt. 69. § (4) bekezdése). Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában 
említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése 
szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett 
gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok 
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok 
bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg 
akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A késedelmi kötbér mértéke a kötbér alapjának 1%-a minden egyes késedelemmel érintett naptári nap után. Minden megkezdett 
naptári nap késedelmes napnak számít. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 (tíz) naptári nap után 10%-a. A teljesítés Eladó 
részéről történő meghiúsulása esetén a kötbér mértéke 20%.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, M/1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító 
felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 (három) éven belül összesen legalább a megadott mennyiségeket elérő alábbi 
referenciá(k)val: 1. rész Irodai és egyéb bútorok – 100 db; 2. rész Orvosi bútorok – 46 db.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját 
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb 
igazolási módok helyett. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény
igazolására elfogadja Ajánlattevőnek, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján tett saját nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel az 
alábbiakban előírt alkalmassági követelménynek, amely nyilatkozatot az ajánlattételkor kell benyújtani. Az alábbi alkalmassági 
követelmények meglétét megalapozó nyilatkozatokat és dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint megküldött hiánypótlási 
felhívás esetén kell benyújtani! M/1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az eljárást megindító 
felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 (három) éven belül különféle irodai és orvosi bútorok szállításáról szóló 
legjelentősebb szállításainak ismertetése. A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a 
következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdete és vége év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése (neve, székhelye), a 
szállítás tárgya, mennyisége, a referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefon és telefax száma, továbbá nyilatkozni 
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A legjelentősebb szállításokat elegendő az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Az alkalmasságnak való megfelelés egy vagy több 
szerződéssel is igazolható. Az igazolási mód tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerinti 
referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell benyújtania. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján 
a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett 
szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles 
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként 
valósult meg.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az előírt M/1. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is 
megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint is megfelelhet. 2.Ajánlattevőnek 
ajánlatához csatolni kell: Az ajánlatot aláíró személy (ajánlattevő, alvállalkozó, egyéb kapacitást nyújtó szervezet képviselője) 
aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd, ill. kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláíársi mintájának egyszerű másolati 
példányait, ill. meghatalmazását. Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan. Ajánlattevő 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozóan. Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése, továbbá 
a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés vonatkozásában. 3.AK nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek e) 
pontjában foglaltakat. 4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt 
terheli. 5.Az ajánlati árat (nettó vételár + ÁFA) magyar forintban kell megadni. Az árnak tartalmaznia kell minden olyan 
költségtényezőt, amit Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván. 6. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg. 7
.Az ajánlattétel nyelve: HU. Más nyelven becsatolt bármilyen dokumentum esetén felelős magyar nyelvű fordítást is mellékelni 
kell, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum után. (Kbt. 47.§ (2) bek) 8. Az eljárással kapcsolatos határidők közép-európai 
idők. 9.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. 10. Ajánlatkérő a 
szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 11. A Kbt. 131. § (1) bekezdése 
értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az 
ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített 
ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 12.A Közbeszerzési Dokumentum 
teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, az ajánlattevők számára elérhető az EKR rendszerben az eljárást megindító 
felhívás megküldésének napjától, mely az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig érhető el, EKR azonosító szám: 
EKR000329822018. 13. A Kbt. 71. §-a értelmében Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít. 14. A Kbt. 56. §-a, valamint a 114
. § (6) bekezdése értelmében Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatát kérhet Ajánlatkérőtől, a válaszadási határidőt megelőző 
negyedik napig a www.ekr.gov.hu címen, melyre ésszerű határidőn belül az ajánlattéti határidő lejárta előtt, ajánlatkérő köteles 
megküldeni. 15. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a 
hatályos Kbt., illetve annak végrehajtási rendeletei az irányadók. Ajánlatkérő kiemeli, hogy „szakmai ajánlat: a beszerzés 
tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat”, és felhívja a 
figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.12.FAKSZ: dr. Weisz Gyula, kozbeszerzes@top-szakerto.hu, 000940, 1055 Bp, 
Falk Miksa u. 4. IV/1.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

2018.08.28 14:00

HU

30

2018.08.28 16:00

Nem



EKR000329822018




