
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: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 

Postai cím: Kapisztrán tér 1. 

 Város: Budapest Postai irányítószám: 1014 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén 
kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése a keretösszeg (31 500 000 Ft+ áfa) kimerüléséig, de 
legkésőbb 2017. december 31-ig tartó időszakban. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
 

Részletezett követelmények 
Alapadatok, okiratok: 
Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai: 

• az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: útburkolat 
fenntartása, felújítása 

• az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.): 
fenntartás, felújítás, kátyúzás 

• az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: a keretszerződés teljesítése során az eseti 
megrendelések tartalma szerint. 

 
 
Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: 

• az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők 
(forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett 
tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési 
időszak korlátozása stb.): A behajtási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata, a 
kerületben érvényes időbeli korlátozástól csak külön engedély birtokában lehet eltérni.   

• a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, 
kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása): az Ajánlatkérő a vállalkozási 
keretszerződésben foglaltak szerint biztosítja. 

 
 

Kátyúzási munka kivitelezését a Megrendelő akkor rendeli meg, ha a járda vagy útburkolat 
megsüllyedt, vagy felülete kitöredezett, repedezett, nyomvályús, hossz-, illetve keresztirányú repedések 
vannak benne. A javítandó felület terjedelme egyenként 1-20 m2 lehet. 

 

Kivitelezési technológiáról általában: 



a) Csak száraz időben lehet kivitelezést végezni. 

b) Elkorlátozás, forgalomterelés a munkavégzés ideje alatt kötelező. 

- tükörkészítés előtt minden esetben talajtömörítést kell végezni Tr gamma 95 %-ra, 
- a keletkezett sittet, törmeléket azonnal el kell szállítani, 
- minden helyszínen folyamatos munkavégzéssel kell a dolgozni a kivitelezés befejezéséig. 
 

Az aszfalt kátyúzás kivitelezési technológiája: 
 
Útpályát hengerelt aszfalttal, járdaburkolatot öntött aszfalttal kell helyreállítani! 

Útpálya és járdafelület kátyúzása 1 vagy 2 rétegben hengerelt, vagy öntött aszfalttal az alábbi 
munkarészeket tartalmazza: 

- kátyú szélének körbevágása (szabályos négyszög alakra és függőleges falúra) a meglévő 
- kopórétegnél, 
- kitisztítás, pormentesítés, előkenés bitumen emulzióval, 
- aszfaltréteg terítése tömörítéssel, 
- széleken hézagkitöltéshez öntapadó hézagtömítő szalag vagy bitumen emulziós kenés,  
- bontott anyagok gépi/kézi felrakása, lerakóhelyre történő szállítása lerakóhelyi díjjal, 
- ideiglenes fogalomkorlátozás, a munkaterület rendezése, takarítás, útfelület tisztítása. 

 

Nagy-, illetve kiskockakő burkolat kivitelezési technológiája: 

- megsüllyedt, illetve sérült helyszíneken a kövek kiszedése sérülésmentesen, 
- bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése, 
- kátyúk kitisztítása, szükség esetén kimélyítése, 
- C 10 beton kiegyenlítő réteg készítése, 
- kövek – forgatás utáni ágyazó homokba történő visszaépítése, szükség szerint új kő 

pótlásával, 
- kiöntés bitumennel, cementhabarccsal, vagy műgyantakötésű habarcs kiöntéssel 

megrendelés szerint. 
 

Kiemelt szegély építésének technológiája: 

- mozgó, vagy megsüllyedt szegélykövek felbontása sérülésmentesen, 
- bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése, 
- alapárok kitisztítása, 
- szegélykövek visszaépítése beton alapgerendával és megtámasztással, 
- hézagkiöntés cementhabarccsal. 
 

Lépcsők helyreállítási technológiája nagykockakőből épült lépcsőknél: 

- nagykockakövek kiemelése sérülésmentesen, 
- bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése, 
- lépcsőelemek alatti részek felbontása tükör kiképzése céljából, 
- tükörkészítést követően a lépcsőél és belépőfelület kövezése a meglévő kőanyagból (szükség 

szerint pótlással) készüljön betonágyazatba, pontos geometriával és a vízlefolyást biztosító 
eséssel. A hézagokat cementhabarccsal, vagy műgyantakötésű habarccsal szintbe kell kenni 
megrendelés szerint. 



 

Lépcsők helyreállítási technológiája műkő, kiskockakő, beton és egyéb anyagú lépcsőknél a 

lépcső sérülésétől függően helyszíni megbeszélés és naplóbejegyzés alapján történik. 

4.2./ A közbeszerzés tervezett mennyisége: 

  
Aszfalt burkolatú útpályák, járdák kátyúzási, fenntartási és felújítási munkái a keretszerződésben 
meghatározott időszak alatt: 
 
- öntött aszfalt burkolat javítása, kátyúzás járdán, kb. 50 m3 
- hengerelt aszfalt javítása, kátyúzás útpályán, kb. 170 m3 
- járdaépítés összefüggő felületen, kb. 10 m3 
 
Kőburkolatú - nagykockakő, kiskockakő, térkő - burkolatok kátyúzási, fenntartási és felújítási 
munkái a keretszerződésben meghatározott időszak alatt: 
 
- nagykockakő burkolat javítása, kátyúzás, kb. 140 m2 
- kiskockakő burkolat javítása, kátyúzás, kb. 120 m2 
- térkő burkolat javítása, építése, kb. 500 m2 
 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt eljárás 

IV.1.3) 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 [[ ][ ][ ][ ]/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 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2  

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: kivitelezési szerződés 

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. 



 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 4 (négy) 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

 

1./  
 Ajánlattevő neve: Ambíció Kft. 
 Ajánlattevő címe: 2011 Budakalász, Pomázi út 12. 

 
Ajánlati ár (nettó): 57 814 150,- Ft 

Előteljesített napok száma a normál 
feladatok esetében: 

15 naptári nap 

Előteljesített órák száma a sürgősségi 
feladatok esetében  

12 óra 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a 
sürgősségi feladatok esetében:  

35 000,- (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a 
normál feladatok esetében: 

60 000,- (Ft/nap) 

 
2./  
 Ajánlattevő neve: HORNYÁK Szállítási és Szolgáltató Kft. 
 Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59. 

 
Ajánlati ár (nettó): 82 152 820,- Ft 

Előteljesített napok száma a normál 
feladatok esetében: 

10 naptári nap 

Előteljesített órák száma a sürgősségi 
feladatok esetében  

12 óra 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a 
sürgősségi feladatok esetében:  

25 000,- (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a 
normál feladatok esetében: 

80 000,- (Ft/nap) 

 
 
 
 
 
 



3./  
 Ajánlattevő neve: VIA-NORTONIA Építőipari Kft. 
 Ajánlattevő címe: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. 

 
Ajánlati ár (nettó): 71 761 740,- Ft 

Előteljesített napok száma a normál 
feladatok esetében: 

8 naptári nap 

Előteljesített órák száma a sürgősségi 
feladatok esetében  

6 óra 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a 
sürgősségi feladatok esetében:  

20 000,- (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a 
normál feladatok esetében: 

50 000,- (Ft/nap) 

 
 
4./  
 Ajánlattevő neve: VÁRÉPKER Kft. 
 Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Aranypatak u. 58. 
 

Ajánlati ár (nettó): 68 230 990,- Ft 
Előteljesített napok száma a normál 

feladatok esetében: 
5 naptári nap 

Előteljesített órák száma a sürgősségi 
feladatok esetében  

3 óra 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a 
sürgősségi feladatok esetében:  

20 000,- (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a 
normál feladatok esetében: 

50 000,- (Ft/nap) 

 

Alkalmasság indokolása: ajánlattevők az előírt alkalmassági feltételeknek megfelelnek. 

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: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: A 
részszempontok Ambíció Kft. HORNYÁK Szállítási és 

Szolgáltató Kft. VÁRÉPKER Kft. VIA-NORTONIA 
Építőipari Kft. Az elbírálás 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

1. Árajánlat 70 10 700 7,04 492,8 8,47 592,9 8,06 564,2 

2.   
Előteljesített napok 

száma a normál 
feladatok esetében 

 

10 10 100 6,67 66,7 3,33 33,3 5,33 53,3 

3. Előteljesített órák 
száma a sürgősségi 
feladatok esetében 

5 10 50 10 50 2,5 12,5 5 25 

4. Késedelmi kötbér 
mértéke 15         

4.1. Vállalt késedelmi 
kötbér mértéke a 

sürgősségi feladatok 
esetében 

(8) 10 80 7,14 57,12 1 8 1 8 

4.2. Vállalt késedelmi 
kötbér mértéke a 
normál feladatok 

esetében 

(7) 7,5 52,5 10 70 1 7 1 7 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 
ajánlattevőnként 

  982,5  736,62  653,7  657,5 



 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.  

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: 2 

Az 1. számú értékelési részszempont (árajánlat): 
 
Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.; továbbiakban: útmutató) A. 1. ba)  pontja szerinti fordított arányosításon alapuló bírálati 
módszert alkalmazza az alábbiak szerint: 

 
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot ér, a többi arányosítással kerül kiszámításra az alábbiak 
szerint:  

            A legjobb 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A vizsgált 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

 

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás egyes költségvetési 
tételeinek egységárának összegére (képzett érték) vállalkozói díj nettó értéke képezi, melyet az árazatlan 
költségvetés megfelelő beárazásával kell megadni az alábbiak szerint: Az ajánlat vállalási árát nettó egységáron 
kell megadni (Ft/egység), beszorozva az Ajánlatkérő által megadott, 12 hónapra vonatkozó becsült 
mennyiséggel. A tételenként kiszámolt és összeadott nettó vállalási árat veszi figyelembe Ajánlatkérő az 
ajánlatok elbírálásakor. 

Ajánlattevőnek az összesített vállalkozói díjat a felolvasólapon fel kell tüntetnie. Az árajánlatnak a szerződés 
alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen 
nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés 
időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.  
 
 
A 2. számú bírálati részszempont (előteljesített napok száma a normál feladatok esetében): 

 
A 2. részszempont esetében az összehasonlítás alapját a normál feladatok esetében a munkaterület átadásától 
számított max. 30 naptári napos teljesítési határidőhöz képest vállalt, előteljesített napok számában kifejezett 
teljesítési határidő mértéke képezi. Az Ajánlatkérő által előírthoz képest legrövidebb (legtöbb előteljesített 
napot tartalmazó) befejezési véghatáridőre vonatkozó ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot. A 
vállalást egész számmal kifejezett naptári napban kell megadni. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt 30 
naphoz képest nem kíván előteljesítést vállalni, abban az esetben a 0 számot kell a felolvasólapon feltüntetni, 
ebben az esetben ezen részszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű lesz. 
 
Ajánlatkérő a 2. számú értékelési részszempont esetében az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti   egyenes 
arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza: 

 
            A vizsgált 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A legjobb 

ahol  



P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

 
 
A 3. számú bírálati részszempont (előteljesített napok száma a sürgősségi feladatok esetében): 

 
A 3. részszempont esetében az összehasonlítás alapját a sürgősségi feladatok esetében a megrendeléstől 
számított max. 48 órás teljesítési határidőhöz képest vállalt, előteljesített órák számában kifejezett teljesítési 
határidő mértéke képezi. Az Ajánlatkérő által előírthoz képest legrövidebb (legtöbb előteljesített óraszámot 
tartalmazó) befejezési véghatáridőre vonatkozó ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot. A vállalást 
egész számmal kifejezett órában kell megadni. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt 48 órához képest nem 
kíván előteljesítést vállalni, abban az esetben a 0 számot kell a felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben 
ezen részszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű lesz. 
 
Ajánlatkérő a 3. számú értékelési részszempont esetében az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti   egyenes 
arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza: 

 
            A vizsgált 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A legjobb 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

 
 

 
A 4. számú bírálati részszempontok (késedelmi kötbér mértéke): 
 
A 4. részszempont esetében Ajánlatkérő két alszempontot értékel: az 1. alszempont esetében  a sürgősségi 
feladatok esetében előírt minimális késedelmi kötbérösszegen (20 000,- Ft/óra) felüli többletvállalást (nagyobb 
összegű kötbérvállalást), míg a 2. alszempont esetében a normál feladatok esetében előírt minimális késedelmi 
kötbérösszegen (50 000,- Ft/nap) felüli többletvállalást (nagyobb összegű kötbérvállalást) értékeli Ajánlatkérő. 
 
A vállalást egész számmal kifejezett értékben kell megtenni, Ft/óra, illetve Ft/nap formában. Amennyiben az 
Ajánlattevő az előírt késedelmi kötbérösszeghez képest nem kíván nagyobb összegű kötbért vállalni, abban az 
esetben a minimálisan előírt összeget kell a felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben ezen alszempontra 
vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű lesz. A megajánlott kötbér mértéke az előírt minimális értéknél 
kedvezőtlenebb nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. A vállalásnak a minimális 
kötbérmértéket (20 000,- Ft/óra, illetve 50 000,- Ft/nap) is magában kell foglalnia. 
 
Ajánlatkérő a 4. számú értékelési részszempont esetében (valamennyi alszempont vonatkozásában egységesen) 
az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti  az egyenes arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza: 

 
            A vizsgált 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A legjobb 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 



 
 
 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: 1-10, mely minden részszempont esetében azonos. Valamennyi részszempont (alszempont) 
vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt követően az adott 
részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra 
(alszempontra) kiterjedően összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő az értékelési pontszám súlyszámmal felszorzott 
értékét két tizedesjegyre kerekíti.  

 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai:  

Ajánlattevő neve: Ambíció Kft. 
 Ajánlattevő címe: 2011 Budakalász, Pomázi út 12. 

 
Ajánlati ár (nettó): 57 814 150,- Ft 

Előteljesített napok száma a normál 
feladatok esetében: 

15 naptári nap 

Előteljesített órák száma a sürgősségi 
feladatok esetében  

12 óra 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a 
sürgősségi feladatok esetében:  

35 000,- (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a 
normál feladatok esetében: 

60 000,- (Ft/nap) 

 Indokolás: ajánlattevő érvényes és a legjobb ár-értékű ajánlatot nyújtotta be. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X 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: -2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 

 

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka: - 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017/02/03 (éééé/hh/nn) Lejárata: 2017/02/08 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/02/03 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/02/03 (éééé/hh/nn) 

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 

 


