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: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Hunyadi út 7.
Város: Nyírbogát

Postai irányítószám: 4361

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: NYÍRBOGÁTI MESEKERT ÓVODA BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés során a meglévő épületet két bölcsődei gyermekszobával kívánják bővíteni a szükséges
kiszolgáló helyiségekkel, fedett teraszokkal, a meglévő épülettől külön tűzszakaszként megépítve.
A bővítés magas tetős kivitelű, hagyományos szerkezetek felhasználásával készül: beton és vasbeton
sávalapok, tégla teherhordó falszerkezetek, vasbeton födém, műanyag homlokzati nyílászárók három
rétegű üvegezéssel, grafitos hőszigetelő rendszer homlokzatburkolat, XPS lábazati hőszigetelés, hideg és
melegburkolatok, fa fedélszerkezet cserépfedéssel.
A gépészeti rendszer (fűtés, víz, szennyvíz), ill. az elektromos rendszer a meglévő épülettől külön kerül
kialakításra.
Telekre vonatkozó adatok
Az igénybe vett telek területe: 4625 m 2
Beépített terület: 891,15 m 2
Beépítettségi %: 19,27%
Tervezett bővítés beépített területe: 358,73 m 2
Tervezett összes beépített terület: 1249,88 m 2
Tervezett beépítés után beépítettségi %: 27,02%
Tervezett helyiségek listája
Helyiség megnevezése
előtér-gyermekkocsi tároló
közlekedő
kézmosó
WC
tejkonyha
gépészet
kerti WC
kerti játék raktár
takarítószer tároló
gyermeköltöző
fürdőszoba
gyermekszoba
akadálymentes WC

m2
13,06
11,04
1,44
1,44
4,37
5,03
4,05
8,10
1,02
19,57
14,28
51,00
4,51
1

gyermeköltöző
fürdőszoba
gyermekszoba
közlekedő
összesen
Fedett teraszok: 52,80 m

26,97
14,28
51,00
11,94
243,10

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a jelen ajánlattételi felhívás, vagy a
rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett,
akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A közbeszerzési
eljárás eredményhirdetése után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az Ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a
további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
A 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) Harmadik rész 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás, a nyílt eljárás nemzeti
eljárásrendben irányadó szabályainak 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.
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 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 2018/04/13
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése:---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 [1] Elnevezés: NYÍRBOGÁTI MESEKERT ÓVODA BÖLCSŐDE
BŐVÍTÉSE

Az eljárás eredményes volt X igen

nem
2

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) Ajánlattevő
Neve:
BO-TO Bau Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, József Attila u. 11/A.
Adószáma: 11588023-2-05
Sorszám

Bírálati részszempont

1. *

Ajánlati ár (vállalkozói díj – nettó HUF)

2. **

Ajánlattevő
rendelkezik-e
olyan,
a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel,
aki új épület építésében és/vagy meglévő
épület kibővítésében szerzett gyakorlattal
rendelkezik (igen/nem)***

3. ***

Jótállás időtartama (minimum 12 hónap,
maximum 36 hónap)

Mértékegység
nettó HUF

Megajánlott
érték/adat
98.475.197

igen

hónap

nem

36

2.) Ajánlattevő
Neve:
MADURA és TÁRSA Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Székhelye: 4233 Balkány, Ibolya u.17.
Adószáma: 21813113-2-15
3

Sorszám

Bírálati részszempont

1. *

Ajánlati ár (vállalkozói díj - nettó HUF)

2. **

Ajánlattevő
rendelkezik-e
olyan,
a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel,
aki új épület építésében és/vagy meglévő
épület kibővítésében szerzett gyakorlattal
rendelkezik (igen/nem)***

3. ***

Jótállás időtartama (minimum 12 hónap,
maximum 36 hónap)

Mértékegység
nettó HUF

Megajánlott
érték/adat
103.197.037.-

igen

hónap

nem

12

3.) Ajánlattevő
Neve:
KIKER Building Kft.
Székhelye: 4060 Balmazújváros, Petőfi u. 28.
Adószáma: 23724545-2-09
Sorszám

Bírálati részszempont

1. *

Ajánlati ár (vállalkozói díj - nettó HUF)

2. **

Ajánlattevő
rendelkezik-e
olyan,
a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel,
aki új épület építésében és/vagy meglévő
épület kibővítésében szerzett gyakorlattal
rendelkezik (igen/nem)***

3. ***

Jótállás időtartama (minimum 12 hónap,
maximum 36 hónap)

Mértékegység
nettó HUF

Megajánlott
érték/adat
103.448.548.-

igen

hónap

nem

12

4.) Ajánlattevő
Neve:
FORTESS-BAU Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 4251 Hajdúsámson, Virágos u. 14.
Adószáma: 23020542-2-09
Sorszám

Bírálati részszempont

1. *

Ajánlati ár (vállalkozói díj - nettó HUF)

2. **

Ajánlattevő
rendelkezik-e
olyan,
a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel,
aki új épület építésében és/vagy meglévő
épület kibővítésében szerzett gyakorlattal
rendelkezik (igen/nem)***

Mértékegység
nettó HUF

Megajánlott
érték/adat
99.925.131.-

igen

nem

4

3. ***

Jótállás időtartama (minimum 12 hónap,
maximum 36 hónap)

hónap

24

5.) Ajánlattevő
Neve:
Kocsis Tibor egyéni vállalkozó
Székhelye: 4333 Nyírkáta, Meggyesi u.48.
Adószáma: 63464427-2-35
Sorszám

Bírálati részszempont

Mértékegység

1. *

Ajánlati ár (vállalkozói díj - nettó HUF)

nettó HUF

2. **

Ajánlattevő
rendelkezik-e
olyan,
a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel,
aki új épület építésében és/vagy meglévő
épület kibővítésében szerzett gyakorlattal
rendelkezik (igen/nem)***

3. ***

Jótállás időtartama (minimum 12 hónap,
maximum 36 hónap)

Megajánlott
érték/adat
102.865.275

igen

hónap

nem

12

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.)

MADURA és TÁRSA Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt.
Súlyozott
Súlyozott
pontszám
pontszám
súlyszám pontszám

BO-TO Bau Kft.

részszempont
pontszám súlyszám
Ajánlati ár (vállalkozói díj –
100,00
70
nettó HUF)
Ajánlattevő rendelkezik-e
olyan, a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberrel, aki új
épület építésében és/vagy
100,00
20
meglévő épület
kibővítésében szerzett
gyakorlattal rendelkezik
(igen/nem)
Jótállás időtartama
(minimum 12 hónap,
100
10
maximum 36 hónap)
ÖSSZPONTSZÁM:

7000,00

95,42

70

6679,40

2000,00

100,00

20

2000,00

1000,00

0

10

0,000

10000,00

8679,40

5

FORTESS-BAU Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Kft.
Súlyozott
Súlyozott
pontszám
pontszám
súlyszám pontszám

KIKER Building Kft.

részszempont
pontszám súlyszám
Ajánlati ár (vállalkozói díj –
95,19
70
nettó HUF)
Ajánlattevő rendelkezik-e
olyan, a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberrel, aki új
épület építésében és/vagy
100,00
20
meglévő épület
kibővítésében szerzett
gyakorlattal rendelkezik
(igen/nem)
Jótállás időtartama
(minimum 12 hónap,
0,00
10
maximum 36 hónap)
ÖSSZPONTSZÁM:

részszempont
Ajánlati ár (vállalkozói díj –
nettó HUF)
Ajánlattevő rendelkezik-e
olyan, a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberrel, aki új
épület építésében és/vagy
meglévő épület
kibővítésében szerzett
gyakorlattal rendelkezik
(igen/nem)
Jótállás időtartama
(minimum 12 hónap,
maximum 36 hónap)
ÖSSZPONTSZÁM:

6663,30

98,55

70

6898,50

2000,00

100,00

20

2000,00

0,00

50

10

500,00

8663,30

9398,50

Kocsis Tibor egyéni vállalkozó
Súlyozott
pontszám
súlyszám
pontszám
95,73

70

6701,10

100,00

20

2000,00

0,00

10

0,00
8701,10

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
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:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat - az eljárást megindító felhívásnak megfelelően – a legjobb ár-érték
arány bírálati szempont alapján értékelte.
A legjobb ár-érték arány megítélésére szolgáló részszempontok és azok súlyszámai:
Sorszám
1.

Bírálati részszempontok
Ajánlati ár (vállalkozói díj - nettó HUF)

Mértékegység
nettó HUF

Súlyszám
70

6

2.

3.

Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberrel, aki új épület
építésében és/vagy meglévő épület kibővítésében
szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Jótállás időtartama (minimum 12 hónap,
maximum 36 hónap)

-

20

hónap

10

Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében 0-100 pont.
Az értékelés módszere:
1. számú részszempont esetében: Ajánlati ár (vállalkozói díj - nettó HUF) - fordított arányosítás
A legalacsonyabb ajánlati elem kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlattól való eltéréstől függően arányosítással kerül meghatározásra, a Közbeszerzési
Hatóság (KÉ 2016. évi 147. számában 2016. december 21-én megjelent) útmutatója VI. a ponthatárok
közötti pontkiosztás módszerei / 1. sz. melléklet / A.) a relatív értékelési módszerek / 1.) az arányosítás /
ba) fordított arányosítás pontban meghatározott képlet segítségével
P=

Alegjobb x (Pmax-Pmin) + Pmin
Avizsgált

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felsőhatára
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ha a fentiek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog
használni a pontszámítás során).
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (70) szorzata.
2. számú részszempont esetében: Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberrel, aki új épület építésében és/vagy meglévő épület kibővítésében szerzett gyakorlattal
rendelkezik (igen/nem) - pontozás
Pontozás módszerével kerül értékelésre, ahol az ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül
rendeli hozzá az előre meghatározott alsó és felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot.
Az ajánlati elemre adandó pontszámok kiosztása az alábbi táblázat szerint történik:
Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, a teljesítésbe bevonni
szakemberrel, aki új épület építésében és/vagy meglévő
kibővítésében szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Igen: Ajánlattevő rendelkezik olyan, a teljesítésbe bevonni
szakemberrel, akinek van új épület építésében és/vagy meglévő
kibővítésében szerzett gyakorlata
Nem: Ajánlattevő nem rendelkezik olyan, a teljesítésbe bevonni
szakemberrel, akinek van új épület építésében és/vagy meglévő
kibővítésében szerzett gyakorlata

kívánt
épület

Adható
pontszám

kívánt
épület

100

kívánt
épület

0

Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az
adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai
7

tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, továbbá a
szakmai tapasztalat alátámasztására a szakember nyilatkozatát az új épület építésében és/vagy meglévő
épület kibővítésében szerzett gyakorlatáról.
Ajánlatkérő a ,,rendelkezik” kifejezés alatt a következőket érti:
A szakembernek az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel már szerződéssel saját állományban
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban / közalkalmazotti / köztisztviselői /
kormánytisztviselő jogviszonyban,foglalkoztatott munkatársakat érti.
Szakemberként vehető figyelembe az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevő alvállalkozója, akit az
ajánlatában nevesít.
Szakemberként vehető figyelembe továbbá az is, aki az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel a
fentiek szerinti jogviszony létesítésére vonatkozó előszerződéssel rendelkezik
Új épület építésében és/vagy meglévő épület kibővítésében szerzett gyakorlat alatt ajánlatkérő a
bármilyen új épület építésében vagy meglévő épület bármilyen külső kibővítésében szerzett gyakorlatot
érti.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontrendszer keretében
megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre tekintettel
Nyertes Ajánlattevő köteles az általa megajánlott, új épület építésében és/vagy meglévő épület
kibővítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakembert a szerződés teljesítésének ideje alatt
folyamatosan foglalkoztatni.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés
felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63.
§ (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (20) szorzata.
3. számú részszempont esetében: Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) arányosítás
Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti
pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti
pontszámot rendeli hozzá a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2016. évi 147. számában2016. december 21-én
megjelent)) útmutatója VI. a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / 1. sz. melléklet / A.) a relatív
értékelési módszerek / 1.) az arányosítás / a) pontjában meghatározott képlet segítségével.
Avizsgált - Alegrosszabb
P=

Alegjobb - Alegrosszabb

(Pmax - Pmin) + Pmin

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: 36
Alegrosszabb: 12
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a
ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad: 36 hónap.
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Az ajánlati elem tekintetében ajánlatkérő által meghatározott minimális elvárás, melynél kedvezőtlenebb
az adott ajánlati elem nem lehet: 12 hónap.
A fent meghatározottaknál kedvezőtlenebb ajánlati elem megajánlása az ajánlat érvénytelenné
nyilvánítását vonja maga után.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen résszempont vonatkozásában
ajánlattevők kizárólag egész hónapokban adhatják meg vállalásukat.
Ha a fentiek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog
használni a pontszámítás során).
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (10) szorzata.
Az összesített súlyozott pontszám számítása:
Az értékelés összesített súlyozott pontszámát – az értékelés eredményét – a fenti részszempontokra
számított súlyozott pontszámok összege adja. (Az elérhető maximális pontszám: 10000).
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok értékelését követően azt az ajánlattevőt tekinti nyertesnek, amelynek
ajánlata a részszempontok alapján a legnagyobb összesített súlyozott pontszámot kapja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Név:
BO-TO Bau Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 11/A.
Adószám: 11588023-2-05
Ellenszolgáltatás összege: lásd V.2.2) pont
Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Az ajánlat összességében megfelel ajánlatkérő
elvárásainak, ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz aránytalanul alacsony összegű ellenszolgáltatást, valamint
az ajánlat a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal összhangban került benyújtásra. Ajánlattevő
igazolta, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
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 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:---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 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:----9

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: 2018/06/30 Lejárata: 2018/07/04
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/06/29
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/06/29
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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