KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth Lajos u. 17-19.
Város: Zalaegerszeg

Postai irányítószám: 8900

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés „Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése” nevű állami
támogatásból megvalósuló projekt keretében vendégház kivitelezésére

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Alsóerdei út mellett, a 24501/2 hrsz-ú ingatlanon található meglévő épület felújítása és korszerűsítése
A projekt része a Zalaegerszeg Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ beruházásnak, melynek célja a Zalaegerszeg déli részén
található Alsóerdő komplex megújítása, új turisztikai attrakciók létrehozása a város lakói és vendégei számára.
A meglévő vendégház két ütemben épült, alápincézetlen, földszint+tetőtér beépítésű épület. A második ütemben megvalósult nyugati
épületrész a keleti korábbi épülettől eldilatált. Az épület beépített tetőtérrel rendelkezik.
A tervezett beruházást megelőzően telekhatár rendezés történt, melynek során a tervezési terület északi telekhatára módosult úgy,
hogy az a meglévő kerítés vonalára került, valamint az északkeleti sarok közlekedési csomópont által igénybevett területe a
szabályozási terv szerint került kialakításra.
A telek nyugati oldalon új kapubejáratot és útcsatlakozást kap. Ezzel egyidejűleg a nyugati oldali kerítés az északi és keleti kerítéssel
azonos módon átépül és új kapu kerül kialakításra.
A telek meglévő keleti útcsatlakozása – mely az országútról történő megközelítést teszi lehetővé – megszüntetésre kerül és ezzel
egyidejűleg a kerítés a kapu elbontását követően annak helyén új kerítés létesül.
A keleti egykori szolgálati lakásból másfél szobás szálláshellyé történő átalakítás tervezett, míg a tetőtérben a jelenlegi elrendezés
szerint 4 szálláshely megtartásával korszerűsítés tervezett.
Az átalakításokon túl az épület nyugati irányba bővül, mely bővítés részeként az épülethez kapcsolódó nyugati terasz területe
nagyobb lesz, a terasz nagy része lefedésre kerül és északi irányból történő lezárásával együtt egy külső raktárhelység kerül
kialakításra.

A telken a tervezett átépítés eredményeként 6 gépjármű parkolásához szükséges terület kialakítása tervezett.

bontási munkák


beton kerítés útszabályozással érintett szakaszának elbontása (cca. 20 fm), részleges visszaépítése (cca. 13,5 fm)



keleti kapu elbontása



nyugati oldali drótfonatú kerítés, kapuk elbontása mintegy 25 fm hosszban



nyugati oldali terasz burkolatának és padozatának elbontása



beton útburkolat és épület körüli járda elbontása



tető héjazat, lécezés bontása szarufákig 293 m2 felületen
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összes külső és belső nyílászáró elbontása (116 m2)



belső falazat bontások 2m3



belső burkolat bontások cca. 120 m2

bővítés és átalakítás


új raktár építése mintegy 10 m2 alapterülettel



nyugati és északi oldalán új fa szerkezetű előtető



meglévő tetőszerkezet megerősítése



padozat és padlóburkolatok átépítése, mintegy 390 m2



új válaszfalak építése



meglévő lépcső átalakítása



homlokzati és belső nyílászárók cseréje 50 db



homlokzat hőszigetelése 290 m2



tetőhéjazat átalakítása 236 m2



oromzatok kialakítása



kerítés építése 24 fm



terasz burkolat készítése 63 m2



kétszárnyú kapu építése 1 db



térkő burkolat készítése járdához 63 m2



parkoló térburkolása 215 m2

Épületgépészet
Az épület felújításával és átalakításával egyidejűleg a jelenlegi parapet konvektoros fűtési rendszer helyett központi meleg vizes
fűtés kerül kialakításra, korszerű kondenzációs gázkazán elhelyezésével. A jelenlegi elektromos bojlerrel működő meleg vízellátás
helyett új központi meleg víz-ellátó rendszer épül ki gázkazánról történő energiaellátással. Az épület víz és csatornahálózata részben
kerül átépítésre, mely rekonstrukció során megújulnak a tetőtéri fürdőszobák, új fürdőszoba kerül kialakításra a földszinti
szálláshelyhez és átépül a közösségi térhez tartozó férfi WC-csoport.
Közműellátottság
A ma is beépített telek szennyvíz, ivóvíz, elektromos- és gázenergia közművekkel ellátott. A telken keletkező csapadékvizek a telek
területén elszikkadnak.

Épületvillamosság
Az épület elektromos hálózata megfelelő állapotú, így annak átépítése csak a funkcióváltásokhoz és bővítésekhez kapcsolódóan
tervezett.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 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:
Kbt. 115.§ (1) és (5) bekezdésekre tekintettel került sor hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására (a becsült érték nem éri
el a háromszázmillió forintot).
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2018/03/22)
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 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Alsóerdei Sport- és
Rekreációs Központ fejlesztése” nevű állami támogatásból megvalósuló projekt keretében vendégház
kivitelezésére
Az eljárás eredményes volt  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:
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 db ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: SZABAU INVEST Kft.
Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1.
Adószám: 13028367-2-20
Ajánlati ár (nettó Ft)

60.150.727,-Ft

Szakmai ajánlat – az alkalmasság körében bemutatott felelős műszaki vezető általános építmény felújítási és/vagy bővítési és/vagy
átalakítási feladatokra vonatkozó szakmai gyakorlata (db) 23 db
Indok: Az ajánlat (végső ajánlattal együtt) a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezéskori tartalmának megfelelően került
benyújtásra, így érvényes, és az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok valamint igazolások alapján alkalmas ajánlattevőnek minősül.
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SZABAU INVEST Kft. ajánlattevő az ajánlatában benyújtotta a kizáró okok igazolására és az alkalmassági követelmények igazolására
vonatkozó dokumentumokat.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ajánlattevő neve:
SZABAU INVEST Kft.
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

Ajánlati ár

az alkalmasság körében bemutatott
felelős műszaki vezető általános
építmény felújítási és/vagy bővítési
és/vagy
átalakítási
feladatokra
vonatkozó szakmai gyakorlata (db)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

A részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)
70

30

Értékelési
pontszám

Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata

10

700

9

270

970

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont
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:
„Ajánlati ár” értékelési részszempont esetében a legmagasabb pontszámot - 10 pont - az az ajánlattevő kapja, aki ajánlatában a
legkedvezőbb egyösszegű megajánlást teszi. A pontkiosztás jelen értékelési részszempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ
2016. évi 147. szám (2016. december 21.) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló dokumentum 1. számú mellékletének A fejezet 1.ba. pontja szerinti fordított arányosítással
történik.
P= (Alegjobb/Avizsgált)(Pmax-Pmin) + Pmin
Amely képletben szereplő megjelölések a következők:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati árakat (más néven nettó vállalkozói díjakat) veti össze és a Kbt.
szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.
Az egyösszegű nettó ajánlati ár átalányár. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb.
Az ajánlatok kidolgozásakor ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell
foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt.
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Az értékelési szempont tekintetében megajánlása alátámasztására ajánlattevőnek a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott
árazatlan költségvetést kell változatlan formában kitöltenie (kiadott költségvetés csak a kiegészítő tájékoztatás során az ajánlatkérő
által kiadottak alapján illetve a lentiek figyelembe vételével pontosítható illetve egészíthető ki, illetve ennek megfelelően kötelesek az
ajánlattevők a költségvetést kiegészíteni illetve pontosítani!) és az ajánlatában csatolnia:
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Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott költségvetésben, illetve műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag egyenértékű
dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad
Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, mely nélkül a munka nem
valósítható meg.
Ajánlattevő köteles minden költségvetési sor reális ajánlattal történő beárazására. A nulla (0) forinttal árazott költségvetési
sorokat Ajánlatkérő nem fogadja el. A költségvetés kiírástól és a kiegészítő tájékoztatás keretében feltárásra kerülő kiegészítő tételektől
eltérni nem lehet (kivéve a műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. megajánlása tekintetében), Ajánlattevő ezeken
kívül nem egészítheti ki, vagy nem csökkentheti a költségvetés műszaki tartalmát.
A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó megajánlás esetén az Ajánlattevő az érintett
költségvetési tétel kiírás szerinti tételszövege mögött köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét
megnevezését. Ezen túl Ajánlattevő köteles az ajánlatában az egyenértékűséget is objektív tartalmú dokumentumokkal igazolni.
-

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kikötött díjon felül többletmunka elszámolására nincs lehetőség!

-

A költségvetés csatolása nem változtat a szerződés átalányáras jellegén.

„az alkalmasság körében bemutatott felelős műszaki vezető általános építmény felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási
feladatokra vonatkozó szakmai gyakorlata (db)” részszempont esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az alkalmasság körében
bemutatott MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető rendelkezik-e a közbeszerzés tárgya szerinti feladatokra vonatkozó szakmai
gyakorlattal. Jelen értékelési szempont esetében a pontkiosztás a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám (2016. december 21.)
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló
dokumentum 1. számú mellékletének B fejezet 1. pontja szerinti pontozás módszerével történik az alábbiak szerint:

Feltétel

Pontszám

1.

a szakember rendelkezik legalább 1-3 db általános építmény felújítási és/vagy bővítési
és/vagy átalakítási feladatokra vonatkozó építési beruházás során ellátott MV-É kategóriájú
felelős műszaki vezetői gyakorlattal
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2.

a szakember rendelkezik legalább 4-6 db általános építmény felújítási és/vagy bővítési
és/vagy átalakítási feladatokra vonatkozó építési beruházás során ellátott MV-É kategóriájú
felelős műszaki vezetői gyakorlattal

2

3.

a szakember rendelkezik legalább 7-9 db általános építmény felújítási és/vagy bővítési
és/vagy átalakítási feladatokra vonatkozó építési beruházás során ellátott MV-É kategóriájú
felelős műszaki vezetői gyakorlattal
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4.

a szakember rendelkezik legalább 10-12 általános építmény felújítási és/vagy bővítési
és/vagy átalakítási feladatokra vonatkozó építési beruházás során ellátott MV-É kategóriájú
felelős műszaki vezetői gyakorlattal
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5.

a szakember rendelkezik legalább 13-15 db általános építmény felújítási és/vagy bővítési
és/vagy átalakítási feladatokra vonatkozó építési beruházás során ellátott MV-É kategóriájú
felelős műszaki vezetői gyakorlattal
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6.

a szakember rendelkezik legalább 16-19 db általános építmény felújítási és/vagy bővítési
és/vagy átalakítási feladatokra vonatkozó építési beruházás során ellátott MV-É kategóriájú
felelős műszaki vezetői gyakorlattal
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7.

a szakember rendelkezik legalább 16-19 db általános építmény felújítási és/vagy bővítési
és/vagy átalakítási feladatokra vonatkozó építési beruházás során ellátott MV-É kategóriájú
felelős műszaki vezetői gyakorlattal
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8.

a szakember rendelkezik legalább 20-22 db általános építmény felújítási és/vagy bővítési
és/vagy átalakítási feladatokra vonatkozó építési beruházás során ellátott MV-É kategóriájú
felelős műszaki vezetői gyakorlattal
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9.

a szakember rendelkezik legalább 23-25 db általános építmény felújítási és/vagy bővítési
és/vagy átalakítási feladatokra vonatkozó építési beruházás során ellátott MV-É kategóriájú
felelős műszaki vezetői gyakorlattal
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5

10. a szakember rendelkezik legalább 26 vagy annál több db általános építmény felújítási
és/vagy bővítési és/vagy átalakítási feladatokra vonatkozó építési beruházás során ellátott
MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői gyakorlattal
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Ajánlatkérő előírja, hogy a jelen értékelési résszempont keretében ismertetett szakember bemutatásához ajánlattevő csatolja a
szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot. Az önéletrajzban kerüljön megadásra a bemutatott szakember felelős műszaki vezetői
szakmai gyakorlata, amelynek keretében meg kell adni a beruházás nevét/tárgyát, a megvalósítás helyszínét, azt, hogy felelős műszaki
vezetőként vett részt az adott szakember a bemutatott építési beruházásban, valamint a beruházás évét(éveit), továbbá a beruházás
jellegét, tárgyát (általános építmény, felújítás, bővítés, átalakítás).
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont keretében az alkalmasság körében bemutatott szakember speciális gyakorlata,
tapasztalata kerül értékelésre, mely független és elkülönül az alkalmasság körében bemutatásra kerülő szakmai gyakorlattól.
Az ajánlatkérő a pontszámítás során a matematika általános szabályai szerint két tizedesjegy pontossággal kerekít.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: SZABAU INVEST Kft.
Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1.
Adószám: 13028367-2-20
Ellenszolgáltatás összege (nettó)

60.150.727,-Ft

Indok: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésnek megfelelő volt, továbbá tartalmazta a kizáró okok igazolására vonatkozó
dokumentumokat, és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat ezért a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás
tekintetében Ajánlatkérő úgy vette figyelembe, mintha a felhívásra ezeket benyújtotta volna, így ajánlata a végső ajánlat benyújtását
követően teljes mértékben megfelelt a kiírás tartalmi és formai feltételeinek, továbbá az előírt értékelési szempontrendszer szerint ő
tette a legkedvezőbb ajánlatot, mindezek mellett egyedüli érvényes ajánlattevő.
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) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:

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: V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 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
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:


Ajánlattevő neve: NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 26.
Adószám: 11535434-2-20

Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az értékelés során figyelembe vételre kerülő
ajánlata nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezéskori tartalmának. Bár ajánlattevő nem tett eleget a
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, de megállapítható, hogy az ott megjelölt hiányok olyan ajánlatkérő által előírt formai
követelményekre vonatkoztak, amelyek érvénytelenséget nem eredményeznek a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont alapján.


Ajánlattevő neve: BMT Mérnöki Zrt.
Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A fsz.
Adószám: 25548556-2-20

Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az értékelés során figyelembe vételre kerülő
ajánlata nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezéskori tartalmának.


Ajánlattevő neve: NOVOKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ű
Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Újhegyi utca 1.
Adószám: 13773146-2-20

Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az értékelés során figyelembe vételre kerülő
ajánlata nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezéskori tartalmának, továbbá ajánlattevő nem tett eleget a
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, melyre tekintettel az ajánlata nem felel meg a Kbt. 67.§ (3) és 65.§ (7) bekezdéseiben
foglaltaknak (a többi hiány olyan ajánlatkérő által előírt formai követelmény, amely érvénytelenséget nem eredményez)
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2018/05/19) / Lejárata: (2018/05/23)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/05/15)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/05/18)
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: 2
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