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9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat  
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Budapest XIV. kerület, Zugló területén útfelújítási munkálatok elvégzése.  
 
I. rész: Jurisich Miklós u. (Szobránc u. - Hungária krt.) 66 m3 (700 m2) aszfalt. 
II. rész: Szentgotthárd u. (Miskolci u. - Kriván u.) 24 m3 (278 m2) aszfalt. 
III. rész: Ipolyság u. (Gvadányi u. - Bonyhádi út) 147 m3 (1.918 m2) aszfalt. 
IV. rész: Cinkotai út (Fogarasi út - Mogyoródi út) 392 m3 (4.478 m2) aszfalt. 
V. rész: Bíbor u. (Fogarasi út - Tábornok u.) 153 m3 (1.922 m2) aszfalt. 
VI. rész: Egressy út (Vezér u. - Fischer I. u.) 72 m3 (895 m2) aszfalt. 
 
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele 
nélküli eljárás. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 150 millió 
Ft-ot. 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének / megküldésének a napja: Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 
2015. március 26. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra: - 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
 

3 db ajánlat (1db érvénytelen) 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként):  
 
1. Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 
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Ajánlattevő címe:1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. 
 
I. rész Ajánlati ár:  nettó 10.965.610,- HUF 
II. rész Ajánlati ár:  nettó 4.684.676,- HUF 
III. rész Ajánlati ár:  nettó 22.516.902,- HUF 
IV. rész Ajánlati ár:  nettó 58.551.007,- HUF 
V. rész Ajánlati ár:  nettó 26.356.852,- HUF 
VI. rész Ajánlati ár:  nettó 10.971.728,- HUF 
 
Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel a végső ajánlattételi felhívásban, 
dokumentációban és a jogszabályban foglalt valamennyi követelménynek. 
 
2. Ajánlattevő neve: FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Kft. 
Ajánlattevő címe: 2890 Tata, Barina u. 9. 
 
I. rész Ajánlati ár:  nettó 17.740.024,- HUF 
II. rész Ajánlati ár:  nettó 7.863.759,- HUF 
III. rész Ajánlati ár:  nettó 25.440.470,- HUF 
IV. rész Ajánlati ár:  nettó 58.614.400,- HUF 
V. rész Ajánlati ár:  nettó 26.756.824,- HUF 
VI. rész Ajánlati ár:  nettó 13.440.117,- HUF  
 
Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel a végső ajánlattételi felhívásban, 
dokumentációban és a jogszabályban foglalt valamennyi követelménynek. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
Ajánlattevő neve: BGS Építő Szolgáltató Kft.  
Ajánlattevő címe: 1118 Budapest, Villányi út 105. A. ép. 
 
A beérkezett ajánlattal összefüggésben Ajánlatkérő 2015. április 17. napján hiánypótlási 
felhívást bocsátott ki az alábbiak szerint:  
 
„1. Ajánlatkérő megállapította, hogy a T. Ajánlattevő által igénybe venni kívánt L. H. Zrt. és U. Kft. kapacitást 
nyújtó szervezetek nem szerepelnek a NAV köztartozásmentes adatbázisában.  
 
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontjában előírt kizáró okok az alkalmasság igazolása 
érdekében igénybe vett gazdasági szereplővel szemben sem állhatnak fenn, ezért kérjük a T. Ajánlattevőt, hogy 
hiánypótlása keretében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § d) pontja alapján csatolni szíveskedjenek az 
L. H. Zrt. és az U. Kft. kapacitásnyújtó szervezetek vonatkozásában az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, 
vagy Art. - az Adózásról szóló törvény - szerinti együttes adóigazolást. 
 
Felhívjuk a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben új kapacitást nyújtó szervezetet vesz igénybe, úgy 
ebben az esetben szíveskedjenek a szükséges nyilatkozatokat javítva csatolni. (Pl: nyilatkozat alvállalkozó 
igénybevételéről Kbt. 40. § (1) bek., ajánlattevői nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezetről Kbt. 55. § (5)-(6) 
bek., a kapacitást nyújtó gazdálkodó szervezet aláírási címpéldánya/mintája; a kapacitást rendelkezésre 
bocsátó gazdálkodó szervezet nyilatkozata Kbt. 55. § (5)-(6) bek.; kizáró okos nyilatkozat Kbt. 58. § (3) bek.). 
 
Tájékoztatjuk továbbá a T. Ajánlattevőt arról, hogy a felhívás 25) Egyéb információ 1) pontja alapján az 
ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha az ajánlattevő a hiánypótlásában az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 
tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlásra. 
 
2. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 13. pont M.1. alpontjában az alábbiakat írta elő: 
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„Az ajánlattevőnek csatolnia kell 
M.1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell – a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének megfelelően igazolva - az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit. 
(A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, 
amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje és helye, a 
szerződést kötő másik fél, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek 
megfelelően történt-e.) (…)” 
 
Felhívjuk a T. Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a 310/2011 Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése értelmében, 
amennyiben a közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik Része szerint kerül lefolytatatásra, úgy a Korm. rendelet 
15. § (2) bekezdés a) pontjának igazolásaként csak a szerződést kötő másik fél által adott igazolással 
(referenciaigazolással) lehet megfelelni. 
 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlat 29-30. oldalán csatolt referencianyilatkozat második sorában 
feltüntetett munka vonatkozásában a T. Ajánlattevő elmulasztotta csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
16 § (3) bekezdésének megfelelő igazolást (referenciaigazolást). 
 
Ajánlatkérő megállapította továbbá, hogy az ajánlat 31. oldalán csatolt referencia-igazolás nem feleltethető meg 
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16 § (3) bekezdésében előírtaknak, a referenciaigazolásból az alábbi 
adatok hiányoznak: 

- az ellenszolgáltatás összege. 
- teljesítés helye. 

  
A fentiekre tekintettel kérjük a T. Ajánlattevőt, hogy hiánypótlása keretében csatolni szíveskedjen az ajánlat 
29-30. oldalán csatolt referencianyilatkozatában feltüntetett két referencia munka vonatkozásában a 310/2011 
(XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerinti, azaz a szerződést kötő másik fél által adott igazolást 
(referenciaigazolást) az előírt tartalommal (az ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje és helye, a szerződést 
kötő másik fél, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően 
történt-e) annak érdekében, hogy Ajánlatkérő maradéktalanul meg tudja állapítani az alkalmassági 
feltételeknek való megfelelését.  
 
Felhívjuk a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben a referenciaigazolások tekintetében kapacitást nyújtó 
szervezetet vesz igénybe, úgy ebben az esetben szíveskedjenek a szükséges nyilatkozatokat javítva csatolni. (Pl: 
nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről Kbt. 40. § (1) bek., ajánlattevői nyilatkozat kapacitást nyújtó 
szervezetről Kbt. 55. § (5)-(6) bek., a kapacitást nyújtó gazdálkodó szervezet aláírási címpéldánya/mintája; a 
kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezet nyilatkozata Kbt. 55. § (5)-(6) bek.; a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezet kezességvállaló nyilatkozata; kizáró okos nyilatkozat Kbt. 58. § (3) 
bek.). 
 
Tájékoztatjuk továbbá a T. Ajánlattevőt arról, hogy a felhívás 25) Egyéb információ 1) pontja alapján az 
ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha az ajánlattevő a hiánypótlásában az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 
tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlásra. 
 
3. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 13. pont M.2. alpontjában az alábbiakat írta elő: 
 
„Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha 
M.2.) nem rendelkezik részenként legalább 1 fő MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú vagy 
azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 
szerint, aki rendelkezik legalább 3 éves közlekedési építményekre vonatkozó szakmai tapasztalattal. (…)” 
 
A T. Ajánlattevő az ajánlat 32-62. oldalai között mutatta be az egyes részek teljesítéshez igénybe venni kívánt 
szakembereket.  
 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az I. rész tekintetében az ajánlat 32., 38-41. és 57. oldalai között bemutatott 
Czné K. Nóra, a II. rész tekintetében az ajánlat 34., 45-47. és 59. oldalai között bemutatott Dr. T. Gábor, 
valamint a VI. rész tekintetében az ajánlat 37., 54-56. és 62. oldalai között bemutatott B. Katalin szakemberek 
nem az előírás szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkeznek. 
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Emellett Ajánlatkérő megállapította, hogy a II. rész tekintetében az ajánlat 33., 42-44. és 58. oldalai között 
bemutatott Cz. József szakember ugyan szerepel a Magyar Mérnöki Kamara jegyzékében, de nevéhez nincs 
feltüntetve, hogy milyen engedélyekkel/jogosultsággal rendelkezik.  
 
A fentieken túlmenően továbbá felhívjuk a T. Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő az V. rész tekintetében 
az ajánlat 36., 51-53. és 61. oldalai között bemutatott Sz. Gusztáv szakembert sem a Magyar Mérnöki Kamara, 
sem a Magyar Építész Kamara tagjai között nem találta.  
 
A fentiekre tekintettel kérjük a T. Ajánlattevőt, hogy hiánypótlása keretében szíveskedjen igazolni, hogy Czné 
K. Nóra, Dr. T. Gábor és B. Katalin, Cz. József szakemberek rendelkeznek az előírt MV-KÉ jogosultsággal. 
 
A fentieken túl továbbá kérjük, szíveskedjen felvilágosítást adni arra vonatkozóan, hogy Sz. Gusztáv 
szakember melyik kamara nyilvántartásában szerepel, illetve szíveskedjenek a szakember kamarai 
nyilvántartási számát is igazolni annak érdekében, hogy Ajánlatkérő maradéktalanul meg tudja állapítani az 
előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelését.  
 
Felhívjuk a T. Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az új szakember bevonásával kapacitást nyújtó 
szervezetet vesz igénybe, úgy ebben az esetben szíveskedjen a szükséges nyilatkozatokat javítva csatolni (Pl: 
nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről Kbt. 40. § (1) bek., ajánlattevői nyilatkozat kapacitást nyújtó 
szervezetről Kbt. 55. § (5)-(6) bek., a kapacitást nyújtó gazdálkodó szervezet aláírási címpéldánya/mintája; a 
kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezet nyilatkozata Kbt. 55. § (5)-(6) bek.; kizáró okos 
nyilatkozat Kbt. 58. § (3) bek.). 
 
Tájékoztatjuk továbbá a T. Ajánlattevőt arról, hogy a felhívás 25) Egyéb információ 1) pontja alapján az 
ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha az ajánlattevő a hiánypótlásában az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 
tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlásra.” 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlási határidő 2015. április 23. nap 10:00 órában határozta meg, mely 
időpontig a BGS Építő Szolgáltató Kft. Ajánlattevő hiánypótlást nem nyújtotta be.  
 
A fentiekre tekintettel a BGS Építő Szolgáltató Kft. Ajánlattevő kapacitást nyújtó 
szervezeteivel (L. H. Zrt. és U. Kft.) szemben kizáró ok áll fenn, továbbá az ajánlattevő a 
referencia, illetve a szakember tekintetében nem igazolta az eljárást megindító 
felhívásban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését. 
Erre tekintettel a BGS Építő Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) 
bekezdés c) és d) pontja alapján érvénytelen. 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
 
1. rész: 
Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. 
Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
Ajánlati ár:  nettó 10.965.610,- HUF 
 
 
2. rész: 
Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. 
Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
Ajánlati ár:  nettó 4.684.676,- HUF 
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3. rész: 
Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. 
Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
Ajánlati ár: nettó 22.516.902,- HUF 
 
4. rész: 
Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. 
Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
Ajánlati ár: nettó 58.551.007,- HUF 
 
5. rész: 
Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. 
Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
Ajánlati ár:  nettó 26.356.852,- HUF 
 
6. rész: 
Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. 
Ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
Ajánlati ár: nettó 10.971.728,- HUF 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -  
 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni:  
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
1. rész: aszfaltburkolatok, szegélyek, kőburkolatok bontásának részfeladatai; földmunkák, 
füvesítés részfeladatai; pályaszerkezeti rétegek beépítésének részfeladatai, kőburkolatok 
építésének részfeladatai, forgalomtechnikai munkák részfeladatai; előzetes állapotfelmérés, 
műszaki szakértés, konzultáció. 
2. rész: aszfaltburkolatok bontásának részfeladatai; földmunkák részfeladatai; pályaszerkezeti 
rétegek beépítésének részfeladatai, szegélyek építésének részfeladatai; vízépítési munkák 
részfeladatai; forgalomtechnikai munkák részfeladatai; zöld terület rendezése, 
szakfelügyeletek, megvalósulási terv bemérésének készítése; előzetes állapotfelmérés, 
műszaki szakértés, konzultáció. 
3. rész: aszfaltburkolatok, szegélyek, kőburkolatok bontásának részfeladatai; földmunkák, 
ágyazati rétegek készítés részfeladatai; pályaszerkezeti rétegek beépítésének részfeladatai, 
kőburkolatok építésének részfeladatai vízépítési munkák részfeladatai; forgalomtechnikai 
munkák részfeladatai; zöld terület rendezése, szakfelügyeletek, megvalósulási terv 
bemérésének készítése; előzetes állapotfelmérés, műszaki szakértés, konzultáció. 
4. rész: aszfaltburkolatok, szegélyek bontásának részfeladatai; földmunkák, ágyazati rétegek 
cementes alapréteg készítés részfeladatai; aszfalt réteg beépítésének részfeladatai, 
kőburkolatok építésének részfeladatai; vízépítési munkák részfeladatai; forgalomtechnikai 
munkák részfeladatai; zöld terület rendezése, szakfelügyeletek, megvalósulási terv 
bemérésének készítése; előzetes állapotfelmérés, műszaki szakértés, konzultáció. 
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5. rész: aszfaltburkolatok marása, bontása, szegélyek, kőburkolatok bontásnak részfeladatai; 
aszfalt réteg beépítésének részfeladatai, kőburkolatok építésének részfeladatai; vízépítési 
munkák részfeladatai; forgalomtechnikai munkák részfeladatai; füvesítés, tereprendezés 
részfeladatai, szakfelügyeletek, megvalósulási terv bemérésének készítése; előzetes 
állapotfelmérés, műszaki szakértés, konzultáció. 
6. rész: aszfaltburkolatok marása, bontása, szegélyek bontásnak részfeladatai; földmunkák, 
ágyazati rétegek cementes alapréteg készítés részfeladatai; aszfalt réteg beépítésének, 
szegélyek építésének részfeladatai; vízépítési munkák részfeladatai; forgalomtechnikai 
munkák részfeladatai; zöld terület rendezése, szakfelügyeletek, megvalósulási terv 
bemérésének készítése; előzetes állapotfelmérés, műszaki szakértés, konzultáció. 
 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
1. rész: aszfaltburkolatok, szegélyek, kőburkolatok bontásának részfeladata; pályaszerkezeti 
rétegek beépítésének részfeladatai, kőburkolatok építésének részfeladatai. 
2. rész: aszfaltburkolatok bontásának részfeladatai; földmunkák részfeladatai; pályaszerkezeti 
rétegek, szegélyek építésének részfeladatai; vízépítési munkák részfeladatai; szakmai 
irányítás. 
3. rész: aszfaltburkolatok, szegélyek, kőburkolatok bontásának részfeladata; földmunkák; 
pályaszerkezeti rétegek beépítésének részfeladatai; szegélyek építésének, vízépítési munkák 
részfeladatai.  
4. rész: aszfaltburkolatok, szegélyek, kőburkolatok bontásának részfeladata; földmunkák; 
pályaszerkezeti rétegek beépítésének részfeladatai; szegélyek építésének, vízépítési munkák 
részfeladatai.  
5. rész: aszfaltburkolatok, szegélyek, kőburkolatok bontásának részfeladata; földmunkák; 
pályaszerkezeti rétegek beépítésének részfeladatai; szegélyek, kőburkolatok építésének 
részfeladatai; vízépítési munkák részfeladatai.  
6. rész: aszfaltburkolatok, szegélyek, kőburkolatok bontásának részfeladata; földmunkák; 
pályaszerkezeti rétegek beépítésének részfeladatai; szegélyek építésének részfeladatai; 
vízépítési munkák részfeladatai.  
 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
1. rész: Well-Construct Kft. P.1.,M.1.  
2. rész: Well-Construct Kft. P.1., .1., VIANOVA 87 Zrt. M.2. 
3. rész: Well-Construct Kft. P.1.,M.1. 
4. rész: Well-Construct Kft. P.1.,M.1. 
5. rész: Well-Construct Kft. P.1.,M.1. 
6. rész: Well-Construct Kft. P.1.,M.1. 
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b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:  
2015. május 9. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:  
2015. május 18. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. május 8. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. május 8. 
18.* Az összegezés módosításának indoka: - 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: -  
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: -   
21. * Az összegezés javításának indoka: - 
22. * Az összegezés javításának időpontja: - 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: - 
24.* Egyéb információk: - 
 A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 


