
osszegezés az ajánlatok etbíĺátásárĺjl

I. Aiánlatkérő:
Za\aegerczegMegyeiJogú Város Örrkormányzata (89OO Za\aegeľSzeg' I(ossuth L. u. 17-19.)

II. Táĺgy:
II.1) Meshatátozás
II.1.1) Ä közbeszcrzés tárgva

Vállalkozási szetződés a botfai Erdődv-Hűvös-kastély, mint zaľándokszállás ŕejlesztésének
munkáinak ellátása tekintetében.

II.2) A kőzbeszerzés mennvisége

A botfai Eľdődy-Hűvös-kastély baľokk stílusú műemlék, mely kisebb mértékben a kűIönböző korokban
átépítésre keđlt. Az alápincézett éprilet emelete felett beépített tetőtéf található. Az épület tetőszeľkezete
a 90-es években felťrjításra kerĹilt. Koporsófödém kenilt kialakításra, valamint a ĺöldszint és emelet feletti
tödém monoľt vasbeton fodémekkel megeľősítésre keľült.

A nyertes Ajánlattevő feladata a botfai lQstély fejlesztésének és felújításánakaz elvégzése az aläbbi Íő
paraméterek mentén:
- műemlék kastély épületen mintegy 100 db nyllászálrő cseréje (ktilső és belső)
- nettó 30 m2 alapterĹiletű új tégla és vasbeton szerkezetű \épcsőház építése
- 774 m2 alapteľtiletű úi, falazott szeľkezetű melléképtilet építése
- trűtésrendszer felúiítása 2 clb kondenzáciős fall f(ltő gázkészüIék beépítésével
- cca' 815 nr2 ktilső homlokzat felújítás és mintegy 4600 m2 belső fal és mennyezet felület felújítás
- 10,8 k\Ę villamos teljesítménfí napelem erómű kiépítése (40 db napelem panel)
- 1,2 clb zuzalékos paĺkolóhely kialakítása

Zarándokszállás fejlesztés ének elemei:

1. Zarándok száIlás komfortfokozatát nővelő belső felújítások
- Földszinten száńtő helyiségből vizesblokk kialakítása (női és férFĺ WC)
- Äz emeleten két szobában vizesblokk kialakítása
- Tetőtér közös helyiségéből két szoba leválasztása
- Ä földszinti és emeleti terasz padlójának és vízszigetelésének helyľeállítása
- Ä tetőtéľi szobák északi és déli oldali ablakainak beÍa|azása
- Északi oldalon a tetőtérben új nyílásáthid alő és falazatkibontása
- Äz éľintett vizes helyiségekben komplett buľkolatcsere, a szobákban új laminált parketta burkolat
elhelyezése
- Uj előlépcső készítése

2. Te tőtérben felúittások
- A tető hőszigetelése kiegészítésľe szorul: feľde felületekre 10 cm kőzetgyapot hőszigetelés kerül acél
vázkijzé a meglévő lambéria és belső párazáń fóIia eltávolítása után, majd új pánzfuő fólia és 1,5 cm
vastag tűzgát|ő gipszkarton burkolat ketül kialakításľa. A parapet falľa 5 cm-es vázzal kenil az
előbbiekben leítt buľkolat'
- A' zfuőÍödémte 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kerül felhoĺdása, PE Íőhalezáńssal. A mdévő
szigetelés felszedése után.
- Ä meglévő tetőkibillentések elbontása után Velux tetőtéri ablakok beépítése.

3. FíÍtés korszeilísÍtése
- Az épület fűtési tendszere elavult, kazánjainak cseréje szükséges' Az űj fűtési rendszet két uj
kondenz áció s gázkazánnal kenil kialakításľa a földszinti kazánházban.
- Ä fűtőtestek cseréje korszerű :o'diátorokn
- Uj melegvíztáto|ôkat beépítése
- Akazán helyiség telies felújítása
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- Uj kéményck lćtcsítósc

4. Az épĹilet nyĺIászárói cserérc keriilnek.

5. Irombkzat felúiÍtás' bádogozás
- ĺ\ máladozó vakolat leverése az e|ázott ľészeken, a vakolat pótlása íĄ \élregző vakolati ĺendszetrel.
I(omplett újrafestés, az efeszcsatoľnák és lefolyók cseróie.
- Lá|>azat újľavakolása és fes tése
- tllőlépcső írjjáépítése

6. Panoráma falépcső úijáépítése
- A meglévő fa lépcső szerkezet elborrtása után az éptilettől ktilön álló Íalazott lépcsőház építése.

7. Sz á lI á s o n kÍvíi Ii feile sz té s e k:
- Melléképület kialakítása
Áz épülettől északra a tervezett parkoló hatátán, félig a meglévő terepbe mélyírve keľűl kialakításra a

melléképület. ĺ\ melléképület két ľészre osztlrató. Egy nyitott színbőI és a felette kialakított
hőszigeteletlen padlástétből' valamint a tornácon keresztĹil megközelíthető vizesblokkokból és ľaktár
helyiségből áll, ahonnan a beépített tetőtér is megközelíthető. A hosszan elhúzódó nyeregtetős épĹilet
ny'trgati végébe egy ól kap helyet'
- Parkoló és éptilet körüli iáľda kialakítása

8. IVapelemes Íendszer a melléképíileten:
- '\ mclléképtilette 40 db napelem elhelyezése

'\ felaclatok részletesen a közbeszerzési doktrmenttlmok részeként kiaĺlásra kerĹilő N'Iíísznki leírásban, és

Árazat|an költségr'etésben kerĹiltek meghatáľozásra.

IV. Eljárás:
IV.1) Meshatározás
IV'1.1) Ä l(bt. melv tészc. illewe fciezete szerirrti eliárás kertilt alkalrnazásta:
I{armadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Äz eliárás faitáia:
A l(bt. 115' $ (1) bekezdés szerinti, hiľdetmény kőzzététele néIküli, tárgyalásos nemzcti közbeszetzési
eljáľás.

IV.1.3) Táľgyalásos eljárás vagy versenypáľbeszéd esetén az eljárás alkďrmazását megalapozó körüImények
ismeľtetése: -

ismertetése:
A I(bt. 115. s (1) bekezdésében foglaltak alapján, Ajánlatkérő váIasztása szeľint került alkalmazäsra a tátgyi
hitdetmény nélküli tárgyalásos eljáľás.

IV.2) Ádminisztratív in formációk
Iv.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó kózzététel

'\ hiĺdetmény száma a Hivatalos l-apban: -

A hirdetmény száma a l(özbeszeľzési Értesítőben: -

ł\z ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételre

tészéte 2017' december 15. napján közvetlenül keniltek megktildéste .

Iv.2.3) Az elózetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében

felhívott gazdasági szereplők

tett intézkedések ismeľtetése:



Iv.2.4) Elektronikustól eltéľő kommlrnikációs eszközök alkalmazásának indoka: -
Kőzbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon toĺténő rendelkezésľe bocsátásának indoka: -

V. Az eliárás eredménve
Á szerződés száma: 1

Rész száma: -

Elnevezés: Vállalkozási szetződés a botfai Erdődy-Hűvös-kastély, mint zatándokszállás fejlesztésének
építési munkáinak ellátása tekintetében

Äz eljárás eredményes volt: Igen

V. 1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos infoľmáció
V.1.1) Ä befejezetlen eljárás oka:

V.1.2) Á befejezetlen eljátást követően indul-e űj e\árás:

Y.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adőszárrra, alkalmasságuk indokolása és ajánlaruknak az értékelési szemPont
szerinti tartalmi eleme(i):

Y.1'.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az éruénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az éwényte|enség indoka:

V.1.5) Az összeféthetetlenségi lrelyzet elháĺítása érdekében az aján|attevőft) által tett intézkedések
ismertetése: -

Y.2 Az eliárás eredménve
V.2.1) Aiánlatokĺa vonatkozó infoĺmációk
A beérkezett aiánlatok szá,ma:4

V.2.2) Az érvényes aiánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe és adőszáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az éľtékelési szempont
szeľinti tartalmi eleme(i) :

1. számú aiánlat: West Hungátia Bau Kft.
székhelye: 2051 Biatotbágy, Vendel Paľk, Huber u. 1.

adőszáma: 1' l 469 83o -2- 44

Értékelési szempont

1. Ajánlati ár összesen

2. A szerződés teljesítésében
résztvevő szakembetek
s z a kmai tap as z talatának
bemutatása

3. Äjánlattevő szakmai
tap as z talatának b emu tatá s a

Súlyszám

Osszesen:

70

Megajánlott éľték

15

west Flungátia Bau Kft.

246.376.492,-

15
4.977.583.217,-

(a refeľenciamunka
ellenértéke)

1ó8

Erték
pontokban

9,52

Súlyszámmal
megszorzott

éľték

10,00

10,00

666,75

150,00

150,00

966,15



A West Hungária Bau Kft. (2051 Biatoľbágy, Verrdel Park, I-Itlbeľ u. 1.) aiánlattcvő érvényes ajánlatot
tett, tekintettel 

^tt^, 
lrogy aiánlata megfelel a közbeszerzési doktlmenttlmokban meghatározott

követelményekrrek és ajánlattevővel szembcn nem állnak fenn kizáró okok.

számú aiánlat: Feĺtődi Épĺtő és Szotgá|tatőZtt.
széklrelye: 9400 Sopron, Ipat kĺt. 13.

adôszáma:'l 1 1 21 426 _2-08

)

Ertékelési szempont

1. Ájánlati át összescn

2. A szerződés teljesítésében
részrvevő szakemberek
szakmai tapasztalatának
bemutatása

3. Ajánlattevő szakmai
tap asztalatának bemuta tás a

Súlyszám

A Fenődi Építő és Szolgáltató Ztt. (94OO Sopľon, Ipar kĺt. 13.) érvényes ajánlatot tett, tckintettel aľra,

hogy a közös ajánlattevők aján|ata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek és ajániattevővel szemben nem állnak fenn i<izáró okok.

számú aiánlat: Szabau Invest Kft.
székhelye: 8900 Za|aegefszeg' Sütő u. 4.2/1'
adő száma; t 30283 67 -2-20

Osszesen:

70

Megajánlott érték

Fetődi Epítő és Szo|gáltatő Ztt.

3.

15

259.255.802,-

15

Ertékelési szempont

127.372.412,-
(a referenciamunka

ellenértéke)

1,1,3

Erték
pontokban

1. Ajánlati ár összesen

2. A szetződés teljesítésében
résztvevő szakemberek
szakmai tapasztalatának
bemutatása

9,09

Súlyszámmal
megszorzott

éľték

10,00

3. Ajánlattevő szakmai
tap as ztalatának b emu ta tá s a

636,53

10,00

Súlyszám

A Szabau Invest Kft. (8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2/ 1) érvényes ajánlatot tett, tekintettel aľľa, hogy a
közös ajánlattevők ajánlata megfelel akőzbeszetzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek
és ajánlattevővel szemben nem állnak fenn kizáró okok.

150,00

Osszesen:

70

150,00

Megajánlott érték

4. számű aiántat: z^Év ŕipÍtőipaiZtt.
székhelye: 8900 Zalaegefszeg, Millenium köz 1.

936,53

15

246.947.458,-

Szabau Invest Kft.

15
349.261,.147,-

(a ľeferenciamunka
ellenértéke')

149

E'rték
oontokban

9,50

Súlyszámmal
megszoľzott

érték

10,00

664,77

10,00

150,00

150,00

964.77



Ertékelési szempont

1. Aiánlati ár cisszesen

adó száma: 1 07 38885 - 2- 20

2. A szetződés teljesítésében
résztvevő szakcmberek
szakmai tapasztalatáĺrak
bemutatása

3. Ajánlattevő szakmai
tap asztalatának bemu ta tás a

Súlyszám

r\ zŁÉv Építőipati Ztt. (89oO Zalaegetszeg' Millenitlm köz 1.) érvényes ajánlatot tett, tekintettel arľa,
hogy a közös ajánlattevők ajánlata megfelel a kozbeszetzési dokumentumokban meglratáľozott
kcivetelményeknek és aiánlattevővel szemben rrem áIlnak fenn kizátó okok.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1_10

z^Bv EpítőipańZtt.

Osszesen:

70

Megaiánlott éĺték

15

233.137.450,-

15

1 Ajániatkeľó tárgyr közbeszetzési eljáľásban a

pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb

't .112.469.442,-
(a refetenciamunka

ellenértéke)

157

Erték
pontokban

Ertékelési

10,00

1' Aiánlati át (nettó forint)

Sťrlyszánrmal
megszorzott

érték

2. A szerződés tel;esítésében résztvevő szakemberek
s z akmai tap asztalatának b emtr ta tása (S zakmai ai ánla t)

Ha több ajánlatnak azonos a fenđek szefint kiszámított összpontszám^, az az aján|at minősĹil a
legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott éľtékelési szempontok közül a
legmagasabb súlyszámú értékelési szemPontta nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az aián|atkérő
jogosult, de nem köteles kiizjegyző jelenlétében sorsolást tattani, lra a legkedvezőbb aiánlat e módszerrel
sem hatátozható meg.
A legjobb ár-éľték elve értékelési szempontja esetéĺr az aián|atok ľészszempontok szeriĺrti tartalmi
elemeinek értékelése során adható porrtszám alsó és felső határa: 1-10

Pontszámok kiszámításának módja:

3. Ái ánla ttevó s z akmai taoasztalatának bemutatá s a

10,00

szemDont

700,00

10,00

r 50,00

benyújtott aiánlatokat a l(bt'
ár-éľték elve alapján értékeli az

Az 1. étékelési részsz.empont ]aiánlati ár (nettó Ft)- súlysz ámz 70| esetében a l{özbeszeľzési
Hatóság írtmutatója (I<E 2016. évi 1'47. szám; 2016' decembeľ 2I') szerintl fordított atányosítás
módszere.

150,00

1000,00

Forclított arányosítás esetén az aján|atkétő a legkedvezőbb tartalmi elemľe a maximáIis pontot (10 pont)
adja, a többi ajánlat tartalmi eleméte pedĺg a legkedvezőbb tattalmi elemhez viszonyíľva fordítottan
arányosan számolja ki a pontszámokat.

P = (Alegjobb / AvizsgáIt) x (Pmax _ Pmin) * Pmin

5

Súlvszám
70

7ó. s (2) bekezdés c)
alábbiak szerint:

15

15



P: a vizsgáIt ajáĺ|ati elem adott SzemPontľa vonatkozó pontszáma
Pn,n*: a pontskála felső lratára 10
Pn'ĺ,,: a pontskála alsó hatáľa 1
Al"'i,,bl,i a legelőnyösebb ajánlat taľtalĺni eleme (legalacsonyabb érték)

'\, ;,.g11,: a vizsgá|t aján|at tartalmi eleme

ĺ\mennyiben a részszcmpontfa valamennyi ajárrlatter'ő azonos ajánlatot acl, abban az esetben valamennyi a
részszempontĺa vona tkoz ő aján|at maximális pontszámot kap.

A 2. éttékelési részszempont (A szetztídés teliesítésében résztvevő szakembetek szakmai
tapasztalatálnak bemutatása - súlys zálm: 15) esetében a l(özbeszerzési Hatóság útmutatója (KE| 2016.
évi147. szám;20'16' december 2I.) szeńna pontozás módszete:

Ä szakembeľek bemtltatása tekintetében a pontkioszt^s 
^z 

alábbiak szerint történik.

1. Az alábbi szakember bemtltatása esetén ajánlattevő a minimális (1 pont) pontszámot
kapia.

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell:

legalább 1 fő felelős műszaki vezetői ctw-É-u iogosLrltsággal renclelkező szakembeľľel,
aki tendelkezik legalább 72hőnap szakmai tapasztalattal éptilet építése és/ vagy felújítása
tekintetében (telrát összesen kell 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznie e

szakembeĺrek).

2. Az alábbi szakembeľ bemtrtatása esetén ajánlattevő 
^z 

5 pont pontszámot kapia
(opcionális):

Äz 1. pontban rnegjelölt szakember rendelkezik
épĹilet építése és/vagy felújítása tekintetében
tapasztalattal ľenclelkeznie e szakembeĺnek).

3' Amennyiben az 1. pontban bemutatott szakember 3ó hónapot meghaladó szakmai
taP^sztalattal rendelkezik, ajánlattevő az adott szemponthoz taÍtozó maximális (10 pont)
pontszámot kapia.

A 2. éttékelési szempont bemutatása az alábbiak szetint tötténien:

a teljesítésbe bevonĺri kívánt szakemberek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése cégszetííen aláítt nýlatkozat fotmá|ában szükséges csatolni;

az adott szakember szakmai tapasztalatának ismeľtetése a szakember saiát kezííleg aláitt
szakmai őnélettaizának csatolásával (az önéIetrajznak a szakmai tapasztalat idejét legalább
n^ptáń év, hónap szerinti időtartamok megjelölésével kell tartalmaznia, illerve a jogostrltságának
ellenőrzéséľe szolgáltató nyilvántartás elérlretőségének útvonalát szükséges feltiintetni);
csatolni kell a szakember által saját kezűleg aláíĺt tendelkezésľe állási nyilatkozatát.

ioposultsápgal tenđelkező sr'aketnhert_ aki tenĺlelkezik leoaláhh 12 ll.őnqĺ szekĺĺląi tqtlqsłtąlqttql

állaoíthatő meg a Kbt. 73. N í1) bekezdés e) oontia alaĺián.

Amennviben aiánlattevő töbtr szakembeft kíván bemutatni- Aiánlatkétő az aiánlzlth,an elsőként

legalább 24 hőnap szakmai tapasztalattal
(tehát összesen kell 24 hőnap szakmai

bemutatott szakembet esetében vépzi el az éttékelést. és vépzi el a nontkiosztást- Tŕibh

bemutatása.



A 3. étékelési részszempont (Aiánlattevő szakmai tapasztalatźlnak bemutatása - súlyszám: 15)
esetéberr a l{özbeszerzési Hatóság útmutatóio (KÉ 201,6. évi't'47. szám;201ó. decemvrr źl.1.".rirríi
pontozás módszere:

2. Az a|ábbĺ - kötelezően bemutatandó - referenciák bemutatása esetén ajánlattevő a
minimális (1 pont) pontszámot kapia

' Aiánlattevőnek rendelkeznie kell az aiánlattételi felhívás megktildését megďrőző 5 évben befejezett
(műszaki- atadás áwétellel lezárult), szerződésszeríien teljesített, összesen nettó 25 Millió Ft
ellenértékű, épületépítési és/vagy felújítási munkákľa vonatkozó referenciával (reŕetenciákkal).

3. Amennyiben az 1. pontban megadott ľefeľencián felül aiánlattevő az alábbi refeterrciá(ka)t is
bemutatja, az 5 pont pontszámot kapia:

. Äjánlattevőnek ľendelkeznie kell az ajánlattételi fellrívás megküldését megelőző 5 évben befejezett
(műszaki- átadás árvétellel lezárult), szerződésszet(sen teljesített, összesen nettó 35 Millió Ft
ellenénékíí, épületépítési és/vagy felújítási munkákĺa vonatkozó ľefeľenciával (referenciákkal).

4. Amennyiben az 1. pontban megaclott refeľencián felül aián\attevő az alábbi ľefetenciá(ka)t is
bemutatja, a maximáIis 10 pont pontszámot kapia:

. Ajánlattevőnek tendelkeznie kell az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5
ér'ben befejezett (műszaki átadás átvétellel lczárult), szcrződćsszerűen teljesített,
összesen nettó 45 Millió Ft ellenéľtékű, épületépítési és/vagy felújítási munkákra
vonatkozó ľeferenciával (referenciákkal).

A 3. értékelési szempont bemutatá,sa az alábbiak szerint történien:

. 
^z 

ajän|attevő által cégszeľiien a\áfut nyilatkozattal, amelyben rögzítésre keľĹil:

szeĺződést k<itő másik fél neve, székhelye,
a szetződés tárgya és mennyisége,

a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év/hőnap/nap bontásban) és helye,
továbbá ajánlattevőnek nyilatkozni kell arľól, hogy a teljesítés az előfuźsoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.

Äz ajánlatok cisszoontszámának kiszámítása:

Ä súlyozás előtti pontszámot _ ha szükséges _ 
^z 

ajánlatkérő 2 (Lé9 tizedesjegyre kerekíti. Á sťrlyozott
pontszámot _ ha szükséges _ az aján|atkéń szintén 2 (Lé9 tizedesjegyre kerekíti.

Az aján|atkétő az ajánlatok értékelése soĺán 
^z 

egyes részszempontok tartalmi elemére adott értékelési
pontszámot ĺľ,e1szotozza az adott részszemponthoz rendelt súlyszámmal, a szorzatokat peclig
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ajánlatonként összeadja; az az aján|at az összességében legelőnyosebb, amelynek az összpontszáma a

Iegnagyobb.

indokai:

T átgyi kőzbeszerzési eljárás nyeľtese: z^ÉY Ephtőipaú Ztt.
Nyertes ajánlattevő székhelye: 8900 Zalaegefszeg' Millenium köz 1.

Nyertes ajánlattevő adőszáma: 107 38885 -2-20
Nettó ajánlatl źr Ż33.|37.450'- Ft.

Indoklás: Ä nyeftes ajánlattevő megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek és nyertes ajánlattevő nyujtotta be a legjobb ár-étték arányt tarta\maző ajánlatot.
Nyertes ajánlattevő továbbá alkalmas a szetződés teljesítésére és nem állnak fenn vele szemben \<lzárő

okok.

v.2'7) 
^ 

nyeftes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószám^, 
^z 

ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

V.2.8) Älvállalkozół'k) ioénvbe vétele:
A nyertes ajánlattevő ajän|atában a közbeszeľzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
aiánlattevő alváIlalkozót kíván igénybe venni:

-zsa|uzás és á||ványozźts ľészfeladatai
-irtás, töld- és sziklamunka részfeladatai
-síkalapozás részfeladatai
-helyszírri beton és vasbeton mttnka részfeladatai
-előľegyártott épĹiletszerkezeti elem elhelyezésének és szerelésének ľészfeladatai
- falazás és egyéb kőműves munkák rés z feladatai
-ácsmunkák részfeladatai
-vakolás és rabicolás ľészfelaclatai
-szárazépítési munkák tész feladatai
-tetőfedési munkák tészfeladatai
-a|jzatkészítés, hideg- és melegbuľkolatok készítés ének rés z feladatai
_bádogozás tész Í eladataí
-fa- és műanyag szerkezetek elhelyezésének részfeladatai
- Íém nyilászáľó és épüle tlaka to s s zerkez et elhelyez és ének ľész feladatai
- felületképzés rész íeladatai
-útburkola t és makadámbuľkolat készítés ének rész Íe|adatai
-épülewillamossági munkák tészfeladatai
-épületgépészeti munkák r-észfe|adatai

Á nyertes aján|atot kovető legkedvezőbb ajánlatot tevő aján|atában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajänIattevő alvállalkozőtkiván igénybe venni: -

V. 2. 9) Alvállalkozó ík) me gnevezés e. adőszáma:

J elenleg ismett alv áL]a|koző:
Alvállalkoz ó nev e: Zala Elektro Épiiletvillamos sági l(ft.
Székhelye: 8900 Za|aegerszeg' Millenium köz 1.

Adósz áma; "t t99 3025 -2-20

v.2. 1 0) Az alkalmass ág igazo|ásában tészt v evő szewezetek: -
Az erőfotást nýjtó szervezet(ek), adőszáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelolése, amely(ek)
igazo|ása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)ľe (is) támaszkodik a nyeftes ajánlattevő ajánIatában:



Az erőťoĺľást nyújtó szervezet(ek), adőszáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazo|ása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)ľe (is) támaszkodik a nyeftes ajánlatot kövctő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-

v.2.11) Az éwénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:-

v.2'I1) Az összeféľhetetlenségi helyzet ellrárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: -

VI. KiegészÍtő in fotm ációk
VI'1) További információk:
VI.1.1) Ä szeĺződéskötési moľatórium időtartama:
I{ezdete: 2018. ĺnfucius 28.
Lejfuta: 2018. április 03.
VI.1'2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. mátcius 27.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja 20|8. március 27.
vI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: -
VI.1'5) Az összegezés módosításának időpontja: -
VI.1.ó) Ä módosított összegezés megktildésének időponqa: -
VI.1'7) Az łcsszegezés javításának indoka: -
vI.1.8) Az osszegezés javításának időpontja: -
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: -
VI.l.10) További információk: -
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