
osszegezés az aiánlatok elbíráIásátóI

I. Ajánlatkétő:
Za|aegetszeł MegyeiJogú Váľos onkotmányzata (89OO Zalaegetszeg, I(ossuth L. u. 17-19.)

rr. Tárgy:
II.1) Meshatározős
II.1.1) Ä közbeszerzés táĺg)'a:
Vállalkozásiszerződés a l(vártélyházhom|okzatfelú|ítási munkáinak ellátása tekintetében.

II.2) A közbeszetzés mennyisége

Á jelenlegi fotmában meglévő I(vártéIyház és Levéltáľ épüIete egy telken helyezkedik el, melynek
szabdalt fotmája az idők sotán alaku|t |<l. 1924_ben a közgyűlés döntést hozott az épület
áta|a|łtá,sától és bővítésétől, a kvárté|yházĺa új emelet építéséĺől. A kétemeletes neobaĺokk stílusú
váĺmegyeháza 1928-ban elkészült' Ettől kezdve a tatatozásokon kívül az épület külső ftontjain
vá|tozás nem történt, 

^ta|akitásokĺa 
csak az épületbelsőben keľült sot.

A mai épületegyüttes mind építészeti kiképzése, mind szint|ła|akitása révén háĺom elkülönülő
tömbľe oszlik.
Az észal<l épůletľész alacsonyabb, egyemeletes (ez a 1'9. század végén épült' a díszteľmet is
magába foglaló, saját belső világítóudvatľal tendelkező levéltári ńsz), eltétő szintbeosztással és
faltagolássa| az utcárőI szemlélve önáIló épület hatását kelti.
Á déli oldalon álló hajdani kváttélyház L alakú, 7928-ban második emelettel bővített tömbjéhez
járu| az Iskola köz felől, harmaĺlikként 

^z 
ugy^ncsak kétemeletes, itt is szinteltolással kapcsolódó

nyugati szátny a Széchcnyi tćri szátnnyal párhĺlzamosan.
A Széchenyi téľ 3. ftrsz.3168) a mai levéltár zártsoíl beépítésben áIl, négy szátnyáva|udvatt köĺül
zátő, egyemeletes, nyeÍegtetőS, a nyugati szátnyában lévő közgyűIési teĺem fölött manzátdtetős
épület. Az épĹilet déh szánya belső faláttötésekkel kapcsolódik a szotnszédos' azonos he|ynjzi
számon álló kváttél yház épu|etéhez.

Mind a Levé|tár, mind a I{váttélyház műemléki védelem a|att ál1.

Az ingatlanegyüttes (továbbiakban: Kvátté|yház) jelenleg táľsasházként működik, melyben
Zalaegerczeg Megyei Jogú Város onkoĺmányzata tulajdoni hányaddal rendelkezik. A
homlokzatfeĘítási munkák elvégzéséĺe tendelkezünk tulajdonosĺhozzájátulással.

Jelen közbeszerzési e\járás nyeÍtes aján|attevőjének feladata a Kvárté|ybá,z keleti és a déli
homlokzat fe|(ljításának elvégzése az alábbí Íő pataméterek mentén:

Homlokzati nyilászá,ók felujítása illetve ű1ĺagyáttása' cseĺéje az etedetivel
megegyező pĺofillal.
o Déli homlokzat: 32 db űjngyáttandő nyilászfuő
o Keleti homlokzaĺ 65 db űjragyártandő,72 db feĘítandő nyilászárő

Homlokzati díszek helyĺeállítása (osztó- és főpárkányok, lizénák, ĺyilászátő
ketetezések, címeĺek, kőkosarak, bimbók, szobor-szerri felépítmények). Többnyiĺe
javithatőak vakolaęótlással, de egyes elemek újta gyáttása pĺognosztizálhatő.
o Déli homlokzať 0,67 mz
o Keleti homlokzaĺ 1'72 m2

Homlokzat rekonstĺukcióia, felületképzése.
o Déli homlokzat: 428 mz

t



o l(eleti homlokzat: 690 m2

Fémlemez fedés cseréje, palafedés )avitása.
o Fémlemez fedés: 188 m2

o Palafedés: 1ó3 m2

Utólagos falszigetelés készítése in|ektálással, belső oldalon kenhető
vízszigeteléssel.
o Déti homlokzat 137 m2 +54 mz
o l(eleti homlokzat: 779 m2 + 33 m2

I(iszellőzte tett |ábazat kialakítása.
o Déli homlokzat: 32 m2

o I{eleti homlokzat: 55 m2

Bádogos szeĺkezetek feltilvizsgálata, szükség szeĺinti ľekonstĺukcióia.
o Déli homlokzať 150 fm
o l(eleti homlokzaĺ 391 fm

I(oĺlátok, ĺácsok felületkezelése.
o l(eleti homlokzat: 63 m2

o Maĺlárwédelem.
o Déli homlokzať 69 Ím tüskés
o I(eleti homlokzat: 286 fm tůskés' 74 m2 fémhálós

feladatok:

Jelen közbeszetzési e|jáńs nyeftes a)án|attevőjének feladata az. ajáĺIatkéľő külön megľendelése
esetén, a l(váĺtélyház nywgaa és udvati homlokzatfe|íĄitásáĺak elvégzése az a|ábbi fő paraméteľek
mentén:

o Homlokzaĺ nyíLászfuők fe]raýtása illetve íĄtagyártása. csetéje az eĺedetivel
megegyező pĺofillal.
o N1.ugati és udvari homlokzat: 196 db ujragyfutandő, 44 db felújítandó

nyiászátő

Homlokzati díszek helyreállítása (osztó- és főpátkányok, lizénák, nyilá,szátő
keretezések, címeĺek, kőkosarak, bimbók, szoboĺ-szerű felépítmények). Többnyiĺe
javíthatőak vakolaęótlással, de egyes elemekujta gyártása ptognosztizá|hatő.
o Nyugati és udvaľi homlokzat: 1'61' mz

Homlokzat ĺekonsftukciój a, feli.iletképzése.
o Nyugati és udvad homlokzat: 2573 m2

Kiszellőzte tett lábazat kialakítása.
o Nyugati és udvad homlokzat: 161, rÍŕ

Bádogos szerkezetek felülvizsgálata, szükség szeĺinti rekonstľukciója.
o Nyugati és udvari homlokzat: 955 fm



o I(orlátok, rácsok felületkezelése.
o N1'ugati és udvati homlokzat: 110 m2

o Madárvédelem.
o Nyugati és udvad homlokzaľ 18ó,5 fm tüskés

IV. Eljátás:
IV.l) Meshatározás

Harmadik ĺész' XVII. fejezet

IV.l.2) Az eliáńs faitáia
I(bt. 115. s (1) bekezdés szerinti, hiĺdetmény kőzzététele nélkůli, nemzeti közbeszerzési eljáĺás.

IV.1-3) Tátgyalásos e|'1árás vagy vefsenypárbeszéd esetén az e|járás a|kalmazását megalapozó
köĺůlmények ismertetése: -

IV.1.4) Hiĺdetmény néIküli táĺgyalásos e|jfuás esetén 
^z e\járás a|ka|mazását mega|apoző

kötülmények ismeĺtetése: -

IV.2) Ádminisztľatív információk
Iv.2.1) Az adott e|ifuásra vonatkozó kőzzététe|
A hiľdetmény száma a Hivatalos Lapban: -
A hiĺdetmény száma a I(özbeszeľzési Étesítőben: -

A Közbeszeľzési dokumentumok az ajánlattételte felhívott gazdasági szeteplők tészéĺe
2018. ianuátt t8. napiáln közvetleniil keĺültek megktildéste.

Iv.2.3) Az előzetes piaci konzultációk etedményének ismettetése érdekében tett intézkedések
ismeĺtetése: -
Iv.2.4) E'lektľonikustól eltétő kommunikációs eszközök alkalmazásánakindoka: -
Közbeszetzési dokumentumok elekttonikustól eltétő módon toténő ľendelkezéste bocsátásának
indoka: -

V. Az eliárás eredménve

-

A szetződés száma:
1

P.ész száma: -

Elnevezés:
YálLa!.kozásiszetződés a l(váĺtélyházhorn|okzatfelújítási munkáinak ellátása tekintetében.

'ilz ďláńs eľedménves volt:
Nem

V. L Eľedménytelen eliátással kapcsolatos infotmáció
V.1.1) A befejezetlen eliátás oka:

A tátgyi kőzb eszetzé si elj árás eredménytelen:
o a Kbt. 75. s (2) bekezdésének b) pontia alapián,



Indoklás: a benyújtott Ąán|atok mindegyike jelentősen meghaladja a tendelkezésľe álló

^Íľy^g| 
fedezet összegét - amelynek kiegészítéséte, annak méĺtékéľe tekintettel nincs

lehetősége Ajánlatkétőnek;

o a I(bt. 114. s (8) bekezdésében foglaltak alapján,
Indoklás: a legkedvezőbb aján|atot tett aján|attevővel való szerződéskötés esetén a
szetződés énéke a becsiiłt értéket meghaladná, é' így az .ťĺján|atkérő áItal. alkalmazott
e|járási szabályok (Kbt. ĺ'ĺ5. Í ('|) bekeidés sicrinti birdetnéryl úlkłli neľzryti eljárĺÍs) nem lettek
volna jogszerűen a|ka|mazbatőak, ha 

^z 
e|jáńs becsült éttékeként a megajánl'ott,

legkedvezőbb szeľződéses értéket hatátozta is volĺra meg' Aján|atkérő köteles
eľedménytelennek nyilvánítani az e|jáńst.

Igen

V.1.3) Az éwéĺyes ajánlatot tevők-
Ajánlattevők neve, címe és adőszáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az éľtékelési
szempont szednti tartalmi eleme(i): -

V.1.4) Az érvéĺytelen ajánlatot tevők-

Az éruényte|en aján|atot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

v.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása étdekében az aján|attevőft) által tett intézkedések
ismeĺtetése: -

Y.2 Az eLjárás etedménye
v .2.1\ Äi ánlatokĺa vonatkozó infoľmációk
A beérkezett aiánlatok száma: 5

.sz
Ajánlattevő neve:

árnű aiánlat

Äi ánlattevő székhelye:

1. Nettó aiánlati fu (az opciós tész
értéke nélktil) (nettó, foľint)

2. opciós ĺész nettó aiánlati áĺa (nettó,
fodnt)

3. !ĺ szetződés teliesítésében ľészwevcĺ
szakembeľek szakm ai t^paszt^|atának
bemutatása

4. Aiánlattevő szakmai
bemutatása

8900 Zalaegetszeg, Sütő u. 4.2/7

Szabau Invest Kft

tapasztallatának

259776 031,- Ft * Afa

362022550,- Ft + Áfa

az ajánlat 14-26 oldalán

az aiánlat 27 -32 oldalán



2. száĺnű a

Ajánlattevő neve:

Ájánlattevő székhelye:

L. Nettó aián|ati át (az opciós
éttéke nélkül) (nettó, fotint)

at

2. opciós ĺész nettó aiánlati áľa (nettó,
foľint)

3. lĺ szetződés teliesítésében ĺésztvevő
szakembetek szakmai tapasztalatának
bemutatása

4.'łĺiźnlattevő szakmai
bemutatása

fesz

3. száĺn

8900 Za|aegeÍSzeg' Kossuth L. u. 52/ A fsz.

Ajánlattevő neve:

Ú aiánlat

BMT Mérnöki Zľt.

Aj ánlatter'ő székhelile:

tapaszta|atának

1. Nettó aiánlati fu (az opciós tész
éľtéke nélkül) (nettó, forint)

267.452.602,- Ft + iĺÍa

2. opciós ĺész nettó aiáĺlati íta (nettő,
forint)

372.742.905,- Ft + iĺfa

3, .!ĺ szeĺződés teliesítésében ĺészwevő
szakembeľek szakma i tapasztalatának
bemutatása

az aiánlat74. olda|án

4. !ĺiánlattevő szakmai
bemutatása

az aiánlat79. o|dalán

4. számú

Feľtődi Építő és SzoĘáltatőZtt.

Ajánlattevő neve:

Aj áĺlattev ő s z ékhelye :

tapasztalatának

1. Nettó aiínlati fu (az opciós tész
értéke nélkül) (nettó, foĺint)

rrl^^ c^-_^- T-^-_ l--L 4 ą/ŤVV ouPlULL, LPaL .lŚLL. lJ.

t

277.392.482.- Ft + Áfa

2. Opciós rész nettó aiánlati ára (nettó,
forint)

386.747.687.- Ft + ÁÍa

3. .!ĺ szetződés teliesítésében ľészwevő
szakembeľek szakm ai tapasztalatának

az aián|at 14-25 o|dalán

az aiánlat 26-29 oldalán

zi|ÉY ŕlpitőipaĺiZtt.

8900 Zalaeserszeg, Millenium koz 7.

249.886.064,_ Ft + Áfa

348.452.623,- Ft + ÁÍa

az ajánlat17. oldalán



bemutatása

4. Iĺiánlattevő szakmai
bemutatása

. szamu atan

Ájánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

la

tapasztalatának

la

1. Nettó aiánlati fu (az opciós ĺész
éľtéke nélkiil) (nettó, foľint)

2. opciós tész nettó aiáĺlati íta (nettő,
forint)

3. lĺ szetződés teliesítésében résztvevő
szakembeľek szakma i tapasztalatänak
bemutatása
4. Iĺiánlattevő szakmai
bemutatása

az ajánlat2l. o|dalźn

Ä tárgyi kőz'beszeruési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. s (2) bękezdésének b) pontia atapián- és
ajániatkéró e döntését a l(bt' 70. s (1) bekezdése a|apjän, a I{bt. ó9. $-tól eltétően az aján|ato|< bírálata és
értékelése nélkül hozza meg- tekintettel arta, hogv a jelen eljárásban benpjtott fuaján\atok mindegyike
ielentősen meghaladia a ľendelkezésľe álló anyagi fedezet összegét.

v.2.2) Az éwényes ajánlatot tevők
Aján|attevők neve és címe és adôszáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az éĺtékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i): -

V.2.4) Áz ajánlatok éĺtékelése soľán adható Ponts zám a|ső és felső határa: 7-1'0

1712Budapest, NémetvöĘi út 14ó.

tapasztalatáĺak

EPKAR Zrt.

284.863.350 Ft + Áfa

397.278.799 Ft + Afa

oonthatárok közötđ oontszámot:

Ajáĺn|atk&ő táryyi kőzbeszerzési eljáĺás esetében a
bekezdés c) pontjában ĺögzítetteknek megfelelően a

alábbiak szeĺint:

az aiánlat14. oldalän

az aiínlatt7. o|da|án

1. Nettó a1ánlaĺ fu (az opciős ĺész értéke
nélktil) (nettó. forint)
2' opciós tész nettő a

3. A szerződés teljesítésében tészĺĺevő
s zakemb erek s z akmai tapasztalatának
bemutatása (Szakmai alánlat\

Ertékelési szemDont

4. Aján|attevő szakmai tapaszta|atának
bemutatása

l^n|ai áta

benyújtott aján|atokat a l(bt. 76. s (2)
lęjobb ár-érték elve alapján értékehaz

(nettó . foĺint)

Súlvszám

35

35

15

15



Ha több aján|atnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszám^, az az aján|at
minósül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési
SzemPontok kozül a legmagasabb súlyszámú éttékelési szempontfa nagyobb éttékelési
pontszámot kapott. Áz a'1ánlatkéľő jogosult, de nem köteles kőzjegyző jelenlétében
soĺsolást taĺtani, ha a legkedvezőbb aián|at e módszerľel sem hatátozhatő rneg.
Á legjobb át-étték elve értékelési szempontja esetén az ajiĺnlatok részszempontok szetinti
tartalmi elemeinek éttékelése soĺán adható pontszám alsó és felső határa: 1-10

Pontszámok kiszámításának módja:

Az 7. étékelési tészszemPont fNettó aján|aĺár (az opciős rész éľtéke nélkül) (nettó, forint)
_ súlyszám: 35] és a 2. értéke|ési tészszempont [opciós tész nettő aján|ati ára (nettó, foľint)
_ súlyszám: 35] esetében a Közbeszetzésj Hatóság útmutatója (<É 2016. évi 147. szám;
201ó. decembet 21.) szeĺinti fotdított atányosítás módszeľe.

Fotdított atányosítás esetén az aján|atkétő a legkedvezőbb taľtalmi elemre a maximális
Pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat taľtalmi eleméľe Pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyíťva foĺdítottan aráĺyosan számolrja ki a pontszámokat.

P = (Alegjobb / Ávizsgált) x @max _ Pmin) ł Pmin

P: a vizsgá|t aján|an elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P-.*: a pontskála felső határa 10
D . ^ ^^^+-l'Íl^ ^1^A L^+i-^ 1
^ min. a ťvlrloĄ4ld 4lĎU !l4LAl4 l

ÁI.'ĺ|i,,l,l,: a legelőnyösebb ajánlat taľtalmi eleme (egalacsonyabb éĺték)
Áti,.gálľ: a vizsgá|t aján|at tafialmi eleme

Amennyiben adott tészszempontľa valamennyi aján|attevő azonos aján|atot ad, abban az
esetben valamennyi a tészszetnpontÍa vonatkoző ajáĺ|at maximáIis pontszámot kap'

Á 3. étékelési ľészszempont IA szerződés teljesítésében tészwevő szakembeĺek szakmai
tapasztalatának bemutatása _ súlyszám: 15] esetében a Közbeszetzési Hatóság útmutatója
(<E 2016. évi 1,47. szám;201ó. decembet 21,.) szeĺinti pontozás módszete:

A szakembetek bemutatása tekintetében a pontkiosz tás az a|ábbiak szerint történik.

1. Az a|ábbi szakember bemutatása esetén aján|attevő a minimátis (1 pont) pontszámot
kapja.

Aiánlattevőnek ľendelkeznie kell:

. legalább 1 Íő felelős műszaki vezetői (i\'Ív-É-M) jogosultsággal tendelkező
szakembeľrel, aki rendelkezik legalább 12 hőnap szakmai t^P^szt^|^ttal épĹilet
építése és/ vagy felújítása tekintetében (tehát összesen kell 12 hónap szakmai
tapasztalattal tendelkeznie e szakembeĺnek).

2. Az a|ábbi szakembet bemutatása esetén aján|attevő az 5 pont pontszámot kapja
(opcionális):



o Az 1. pontban megjelölt szakember ľendelkezik legalább 24 hőnap szakmai
tapasztalattal épĹilet építése és/vagy fclújítása tekintetében (tehát összesen kelr| 24
hónap sz akmai tap aszta|attal rendelkez nie e s z akemb eľnek).

3. Amennyiben az 7. pontban bemutatott szakember 3ó hónapot meghaladó szakmai
tapaszta|attal ľendelkezLk, ajá,n|attevő az adott szemponthoz tartoző maximális (10
pont) ponts zámot kapj a.

A 3. éľtékelési szempont bemutatása az alábbtak szerint történjen:

o a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségiik, szakmai
tapasztalatuk ismeľtetése cégszerűen a|álĺt nyiatkozat formájábaĺ szükséges csatolni;

. az adott szakember szakmai tapaszta|atáĺak ismettetése a szakember saját kezűleg
a|átt szakmai önéIetrajzának csatolásával (az önéletĺajznak a szakmai tapaszta|at
idejét legalább naptáti ér, hónap szerinti iclőtaľtamok megielölésével kell
tafta\maznia, illetve a jogosultságának ellenőľzéséte szo|gá|tato nyilvántartás
elérhetóségének útvonalát szükséges feltüntetni);

o csatolni kell a szakembet által saját kezil|eg a|álĺt rendelkezésľe állási nyilatkozatát'

szakember bemutatása'

A 4. éĺtékelési Észszempont [Äjánlattevő szakmai,tapaszta|atanak bemutatása _ súlyszám: 15]

esetében a Kozbeszeĺzési Hatóság útmutatója (KE' 2076. évi 747' szám;201ó. decembeĺ 21.)
szeĺinti pontozás módszere:

1. Az a|ábbj _ kötelezően bemutatandó - ľeferenciák bemutatása esetén aján|attevő a
minimális (1 pont) pontszámot kap|a.

Aján|attevőnek rendelkeznie kell az aján|attételi felhívás megküldését megelőző 5

évben befejezett (műszaki- átadás átvétellel lezáru|t), szetződésszetűen teljesített,
összesen nettó 50 Millió Ft ellenéĺtékű, épületépítési és/vagy felújítási munkákĺa
vonatkozó ľefeľenciával (ľefetenciákkal).

2. Ámennyiben 
^z 

7. Pontban megadott refeĺencián felül a1án|attevő az alábbi
teferenciáfta)t is bemutatja, az 5 pont pontszámot kapja:

. Ajánlattevőnek ľendelkeznie kell az aján|attételi felhívás megküldését megelőző 5
évben befejezett (műszaki- átadás áwétellel |ezánlJt), szerződésszeĺűen teljesített,
összesen nettó 95 Millió Ft ellenéľtékű, éptiletépítési és/vagy felújítási munkákĺa
v onatkoző ĺefeĺenciával (ĺefeĺenciákkal).

3. Amennyiben 
^z 

1. Pontban megadott teferencián feli.il ajánlattevő 
^z alábbi

ĺefeľenciáfta)t is bemutat]a, a maximális 10 pont pontszámot kapja:
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. Aiánlattevőnek rcndelkeznie kell az aján|attételi felhívás megküldését mege|őző 5
évben befejezett (műszaki- átadás áwétellel |ezáru|t), szerződésszerűen teljesített,
összesen nettó 140 Millió Ft ellenértékű, épületépítési ós/vagy felújítási munkákĺa
vonatkozó refetenciával (tefetenciákkal).

lehetséses.

A 4. éttékelési szempont bemutatása az alábbiak szetint történjen:

. Żz ajánlattevő á|tal cégszerű'en a|átt nyilatkozattal, amelyben tögzítésre kertil:

szetződést kötő másik fél neve, székhelye,
a szeruődés tátgya és mennyisége,
a teljesítés ideje ftezdés és befejezés év/hőnaP/nap bontásban) és helye,
továbbá aján|attevőnek nyilatkozni kell aľtól, hogy a teljesítés az előításoknak és a
szeĺz,ődésnek megfelelően töĺtént-e.

I(bt. 73. S (1) bekezdés e) pontia alapián.

Az aiánlatok összoontszámának kiszámítása:

A súlyozás előtđ pontszámot _ ha szůkséges _ 
^z 

aján|atkérő 2 Q<ét) tizedesjegyre keľekíti.
A súlyozott pontszámot _ ha szükséges _ az aján|atkéĺő szintén 2 ftét) tizedesjegyte
ketekíti.

Az ajánlatkétő az ajánlatok értékelése sotán az egyes részszempontok taĺtalmi eleméte adott
éttékelési pontszámot megsuofozz^ 

^z 
adott ľészszemponthoz rendelt súlyszámmal, a

szot'zatokat pedig ajánlatonként összeadj^; 
^z 

az aján|at az összességében legelőnyösebb,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

v.2'6) Á nyertes aján|attevő neve, címe, adőszáma, az ellenszo|gĄ|tatás összege és a1án|ata
l<lv á|asztásának indokai: -

v.2.7) Á nyeftes aján|atot követő legkedvezőbb a1án|atot tevő neve, címe, adőszáma, az
ellens z olgá lta tá s ö s s z eg e és ajánlata Liđv álas ztásán a k in dokai: -

v .2.8) Alvállalkozóft) igénybe vétele:
A nyeĺtes aján|attevő ajánlatában a kozbeszeĺzésnek az(ok) a ĺésze(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánLattevő alvállalkozőtkiván igénybe venni: -

A nyettes aján|atot kcivető legkedvezőbb ajánlatot tevő aján|atában a kcizbeszeľzésnek az(ok) a
ĺésze(i), amely(ek)nek teljesítés éhez az ajánlattevő a|vál]alkozót kíván igénybe venni: -

v .2.9) Alvállalkoz ó ft) megne v ezése, adőszáma:
Alvál]alkozó neve: -
Székhelye: -
Adőszáma -



v .2.10) Az alkalmas ság igazo|á'sábaĺ részt vevő szervezetek:

'Pĺz etőfottást nyujtó szerveŽet(ek), adőszátna és az a|kaknassági követelmény(ek) megjelolése,
amely(ek) igazo|ása étdekében az aján|attevő ezen szefvezet(ek)te (is) támaszkoďk a nyeĺtes
ajáĺ|attevő ajáĺ|atában: -

Az etőfonást nyujtó Szeffezet(ek), adőszáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazolása étdekében az aján|attevő ezen szeÍvezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes
aján|atot köve tő legkedvez őb b a j á nla to t tev ő a1án|atáb an: -

v.2.11) Az éwényteLen aján|atot tevők neve, címe, adőszárna és az éruénytelenség indoka: _

v.2.1'1) .!ĺz összeféthetetlenségi helyzet elhátítása éĺdekében 
^z 

ajánlattevő(k) á|tal tett
intézkedések ismeľtetése: -

Vr. Ki egé s z ítő in fotm á ció k
VI. 1) További infoľmációk:
VI. 1. 1) A szetzőđéskotési mofatóľium időtattama:
I(ezdete: -
Lejárta: -
VI.1.2) Áz összegezés elkészítésének időpontia: 2018. máĺcius Íl.
VI.1.3) Az összegezés megkiildésének időpontia:2018. március Íl.
VI.1.4) Az összegezés módosításánakindoka: -
\Ą. 1 . 5) Az összegezés módosí tásának időpontj a: -
VI.1.6) A módosított osszegezés megküldésének időpontja: _

VI.1.7) Az összegezés javitásának indoka: -
VI'1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének
VI.1.10) További infoĺmációk; -

időpon
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