
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: Bátaszék Város Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság u. 4. 

Város: Bátaszék Postai irányítószám: 7140 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:„Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című, TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 
azonosítószámú projekt keretében építési beruházás tervezése és kivitelezése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A projekt célja egy vállalkozóbarát környezet létrehozása, elsősorban egy iparterület/ipari park létesítése, 
ahol számos színvonalas szolgáltatás elérhetősége megfelelő ösztönzést adhat arra, hogy új vállalkozások 
létesüljenek, ezen felül más befektetők érkezését is segítheti. Célja továbbá a térség, a régió fejlesztésének 
elősegítése, a munkahelyteremtés, inkubátor tevékenység feltételeinek megteremtése – ezzel a hazai kis- és 
közepes vállalkozások lehetőségeinek bővítése, olyan integrált gazdasági modell létrehozása, melyben a 
szolgáltatások szervesen kapcsolódnak egymáshoz, elősegítve egymás működését. Bátaszék Város 
Önkormányzata kiemelt céljának tekinti a helyi és térségi gazdaság fejlődését, illetve jövedelemtermelő 
képesség támogatását. A gazdasági fejlődés, illetve a munkahelyteremtés érdekében fontos cél a működő 
vállalkozások közvetett támogatása, illetve új vállalkozások letelepedésének ösztönzése a településen. Az 
iparterület fejlesztésének célja, hogy hozzájáruljon a jelenlegi foglalkoztatási szint megtartásához, illetve 
tovább növeléséhez, a különböző képzettségű munkavállalók általános helyzetének javulásához, amely 
hosszú távon egészségügyi, szociális és kulturális értéknövekményt jelenthet. Jelen projekt számos jövőbeni 
projekthez kapcsolható, így hatása még inkább felértékelődik. 
 
Az alapközművek elkészítésével az érintett terület úthálózata, csapadékvíz elvezetése, vízellátása és 
szennyvízelvezetése alakítható ki. Egyes földrészletek, az érintett ingatlanról házi bekötővezetékekkel 
lesznek ellátva. 
 
A tervezési és kivitelezési feladat során figyelemmel kell lenni a TOP-1.1.1-15 Pályázati felhívás 3.2. 
pontjában meghatározott előírásokra. Az alapközművek elkészítésével az érintett terület úthálózat, 
csapadékvíz elvezetés, vízellátás, gázvezeték, áram hálózat és szennyvízelvezetés kialakítása. Egyes 
földrészletek, az érintett ingatlanról házi bekötővezetékekkel való ellátása. 
 
Továbbá cél a felhívásnak megfelelő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetés(ek) 
lefolytatásában való tevékeny közreműködés. 
 
A nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbi feladatok: 

• Régészet: régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka, régészeti 
leletek elhelyezésének vagy végleges befogadásának egyszeri költsége 

• Engedélyezési terv elkészítése. 
• Kiviteli tervek elkészítése 
• Környezeti állapotfelmérés. 
• Rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakvéleményének, rehabilitációs tervfejezet költsége. 



• Rehabilitációs környezettervező szakmérnök költsége a megvalósítás során. 
 
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. 

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: Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti nyílt 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: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

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: 2017/10/16(éééé/hh/nn) 

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: „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című, TOP-1.1.1-15-
TL1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében építési beruházás tervezése és kivitelezése 

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. 

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: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 
 
1./ Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt . (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3., adószám:13748429-2-20) 
Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően az 
ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében végezte el a 
bírálatot. 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 250.767.167,- Ft 
Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 36 hónap 

Minőségi 
kritérium: 

3 A teljesítésben részt vevő személyi 
állomány szakmai gyakorlata (db) 

 

Alszempont: 
3.1. KÉ-K - Közúti építmények 

tervezése 
0 db 

Alszempont: 
3.2. VZ-TEL - Települési víziközmű 

tervezése 
0 db 

 
2./ KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.(7100 Szekszárd, Holdfény utca 3., adószám:11283986-2-17) 
Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően az 
ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében végezte el a 
bírálatot. 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 254.390.806,- Ft 
Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 24 hónap 

Minőségi 
kritérium: 

3 A teljesítésben részt vevő személyi 
állomány szakmai gyakorlata (db) 

 

Alszempont: 
3.1. KÉ-K - Közúti építmények 

tervezése 
5 db 

Alszempont: 
3.2. VZ-TEL - Települési víziközmű 

tervezése 
5 db 

 
3./ BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (7800 Siklós, külterület 015/19 hrsz.,adószám: 
13842516-2-02)  
Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően az 
ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében végezte el a 
bírálatot. 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 257.323.600,- Ft 
Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 30 hónap 



Minőségi 
kritérium: 

3 A teljesítésben részt vevő személyi 
állomány szakmai gyakorlata (db) 

 

Alszempont: 
3.1. KÉ-K - Közúti építmények 

tervezése 
5 db 

Alszempont: 
3.2. VZ-TEL - Települési víziközmű 

tervezése 
5 db 

 
4./ Konstruktor Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Csokonai u. 7., adószám: 23272921-
2-17) 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az 
ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi 
el. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő 
ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 246.823.855,- Ft 
Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 30 hónap 

Minőségi 
kritérium: 

3 A teljesítésben részt vevő személyi 
állomány szakmai gyakorlata (db) 

 

Alszempont: 
3.1. KÉ-K - Közúti építmények 

tervezése 
5 db 

Alszempont: 
3.2. VZ-TEL - Települési víziközmű 

tervezése 
5 db 

 
5. / Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30., adószám: 10516599-2-17) 
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő megfelelően 
igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok és a 
lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas. 

Részszempont Ajánlat 

Ár: 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 246.375.667,- Ft 
Minőségi 
kritérium: 

2. Vállalt jótállás (hónap) 36 hónap 

Minőségi 
kritérium: 

3 A teljesítésben részt vevő személyi 
állomány szakmai gyakorlata (db) 

 

Alszempont: 
3.1. KÉ-K - Közúti építmények 

tervezése 
5 db 

Alszempont: 
3.2. VZ-TEL - Települési víziközmű 

tervezése 
5 db 

 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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: 
Szabadics Közmű és 

Mélyépítő Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 
KÉSZ Közúti Építő és 

Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
BERN Építő Zártkörűen 

MűködőRészvénytársaság 

 Az értékelés A részszempontok       

 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 

 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 6 98,25 589,50 96,85 581,10 95,75 574,50 



 
2. Vállalt jótállás (hónap) 2 100,00 200,00 66,67 581,10 83,33 166,66 

 
3. A teljesítésben részt vevő személyi 
állomány szakmai gyakorlata (db) 

2       

 
3.1. KÉ-K - Közúti építmények tervezése 1 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
3.2. VZ-TEL - Települési víziközmű 
tervezése 

1 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 A súlyszámmal szorzottértékelési 
pontszámokösszegeiajánlattevőnként: 

 
  

789,50 
  

914,44 
  

941,16 

 
    

Az ajánlattevő neve: 
Konstruktor Építő 

Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Alisca Bau Építőipari Zrt. 

 Az értékelés A részszempontok     

 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 

 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 6 99,82 598,92 100,00 600,00 

 2. Vállalt jótállás (hónap)  2 83,33 166,66 100,00 200,00 

 3. A teljesítésben részt vevő 
személyi állomány szakmai 
gyakorlata (db) 

2 
    

 3.1. KÉ-K - Közúti építmények 
tervezése 

1 
100,00 100,00 100,00 100,00 

 3.2. VZ-TEL - Települési 
víziközmű tervezése 

1 
100,00 100,00 100,00 100,00 

 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

   
965,58 

  
1000,00 

  

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100 2 

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: 

� = ��������	
���������
�á�� � × ����� − ����� + ���� 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legalacsonyabb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket 
képviselő ajánlatban meghatározott érték 
A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a relatív értékelés módszere szerint, az egyenes 
arányosítás módszerét alkalmazza. 
 
Ezen részszempontok esetében legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a legnagyobb mértékű 
(leghosszabb) jótállási időt tartalmazza. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 
pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kerül kiszámításra. 
Az egyenes arányosítás során ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot 



beszorozza a súlyszámmal.   
 
A legkedvezőbb megajánlás (a leghosszabb jótállási idő hónapokban megadva) kapja a maximálisan adható 
100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra a 
következő képlet alapján: 
 

� = �����
�á����������� × ����� − ����� + ���� 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Minimum 1 pont, maximum 100 pont adható. A minimálisan vállalható jótállás 24 hónap, a maximálisan 
vállalt jótállás 60 hónap lehet. (Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb jótállási időtartamot tartalmazó 
ajánlatnál 60 hónap kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállási 
időtartam egyaránt a maximális pontszámot kapja. A 24 hónapnál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.) Csak egész hónapok ajánlhatók. 
 
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a relatív értékelés módszere szerint, az egyenes 
arányosítás módszerét alkalmazza. 
 
Ezen részszempontok esetében legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a legtöbb építési beruházásban 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ – K „Közúti építmények tervezése”, valamint VZ-TEL 
„Települési víziközmű tervezése” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal tervezői feladatok ellátásában 
szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert mutatja be. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb 
ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva 
arányosan kerül kiszámításra. Az egyenes arányosítás során ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, 
majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. 
 
A legkedvezőbb megajánlás kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra a következő képlet alapján: 
 

� = �����
�á����������� × ����� − ����� + ���� 

ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (2) 
bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő személyi állományának képzettségét értékeli. 

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

Alisca Bau Építőipari Zrt.(7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30., adószám: 10516599-2-17) 
Nettó vállalkozási díj: nettó 246.375.667,- Ft 

Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

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



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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: tervezési munkák (szükséges engedélyeztetéssel), tervezői 
művezetés, szükséges szakfelügyeletek, gépészeti munkák, elektromos és irányítástechnikai munkák, 
gépbérlet, út- és útburkolatépítés, szakipari munkák, anyagok és eszközök beszállítása, minőségvizsgálatok, 
őrzés és vagyonvédelem, szaktanácsadás, munkavédelem, információs anyagok beszerzése, mobil 
illemhelyek bérlése és szállítása, pénzügyi szolgáltatások igénybevétele, kommunikációs csatornák 
igénybevétele, hulladék és veszélyes hulladék szállítása és kezelése, vezetékfektetés, gépi- és kézi 
földmunka, kitűzés, geodéziai földmunkák,  

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, adószáma:2 

Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7., adószám: 11285627-2-17) 

Kreatív Tervező, Szakértő és Alkotóművészeti Bt. (7150 Bonyhád, Gyár u. 3. II. em. 6., adószám: 
26478229-1-17 

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: 
Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7., adószám: 11285627-2-17) – 
AF M2/  

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 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 
ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/01/04(éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/01/08(éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:2018/01/03(éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:2018/01/03(éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:(éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:(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 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

Ellenjegyzem: 
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