
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és cím(ek)1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Patak Község Önkormányzata 

Postai cím: 2648 Patak, Kossuth út 6. 

Város: 
Patak 

Postai irányítószám: 
2648 

Ország: 
Magyarország 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 
Szociális főzőkonyha és családsegítő, gyermekjóléti iroda kialakítása Patakon 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
A Faluház funkcióval tervezett épület 1995-ben szerkezetkész állapotig készült el. A meglévő 
építmény hagyományos szerkezetű, monolit beton sávalapozással és pincefalakkal, tégla fel-
menő falazatokkal, előregyártott „E” gerendás födémszerkezettel, valamit kétállószékes kon-
tyolt nyeregtető kialakítással, hódfarkú cserépfedéssel. A falszerkezetek hőszigetelés nélküli-
ek, nyílászárók nem kerültek még beépítésre, aljzatok nem kerültek kialakításra. Közműbe-
kötéssel az ingatlan még nem rendelkezik. 
A meglévő, földszint + részben alápincézett, magas tetős szerkezetkész épület befejezése 
keretében: a pinceszinten gépészeti és tároló helyiségek kialakítása 61,29 m2 hasznos alapte-
rületen, a földszinten 350 adagos szociális főzőkonyha, étkező és illemhelyek kialakítása 
186,51 m2 hasznos alapterületen, valamint gyerekjóléti iroda kialakítása 18,65 m2 hasznos 
alapterületen, a meglévő padlástérben pedig a légkezelő egység és gépészeti egységei kerül-
nek elhelyezésre, a közüzemi hálózati csatlakozások kiépítése megtörténik. A külső terepren-
dezés során 3 db parkolóhely kerül létesítésre, amelyből 1 db akadálymentes kialakítású. A 
közműcsatlakozások kiépítésre kerülnek: víz 5,40 m3/nap, szennyvíz 5,40 m3/nap – melyből 
1,50 m3/nap zsíros szennyvíz 3 liter/sec kapacitású zsírfogó műtárgyon keresztül, földgáz 
21,10 m2/óra, elektromos energia 3 x 80 amper kapacitással. Az épület befejezése keretében 
a meglévő szerkezetek hőszigetelése is megtörténik, legalább CC energetikai besorolással. 
Az épület részére gépi hűtés nem került kialakításra. Az épület fűtési hőigényét 2 db 60 kW 



teljesítményű gázkazán biztosítja. A konyha, valamint a vizesblokkok melegvíz igényének 
biztosítására 1db 500 literes dupla fűtőcsőkígyós indirekt fűtésű tároló kerül elhelyezésre egy 
6 kW teljesítményű kiegészítő elektromos fűtőpatron beépítésével. A konyhatérben beépítés-
re kerülő 3db indukciós ernyő a térbe 4.200 m³/óra levegőt juttat be 6.500 m³/óra levegő el-
szívása mellett. A kiszolgáló helyiségekbe 500-500 m³/óra frisslevegőt fúvunk be. A ki-
egyenlített szellőzés biztosítására az étkezőbe 1.300 m³/óra, míg a tároló és szociális helyisé-
gekbe 300 m³/óra levegőt juttat be a szellőző rendszer. Az épület befejezése keretében új vil-
lámvédelmi rendszer is kiépítésre kerül. 
10,7 kWp teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű telepítése a meglévő magastető szerkezeten. 
További részletek a dokumentációban. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
Kbt. Harmadik része, XVII. fejezet, nyílt eljárás a Kbt. 115.§ szerint 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
nyílt eljárás a Kbt. 115.§ szerint 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megala-
pozó 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 felhí-
vás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának nap-
ja:2 (éééé/hh/nn/) 2018/04/13 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intéz-
kedések ismertetése:2 

      

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma: 1 Rész száma:2 1 

Elnevezés: Vállalkozási szerződés: Szociális főzőkonyha és családsegítő, gyermekjóléti 
iroda kialakítása Pa-takon 



Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

V.1) Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

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 tevők2 

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

név:       
cím:       
alkalmasság indokolása:       
tartalmi eleme(i): 

      

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

név:       
cím:       
indokolás:       

V.2) Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szem-
pont szerinti tartalmi eleme(i): 

név: NILAX BAU Kft. 
cím: 1156 Budapest, Sárfű u. 3. 
alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, megfelel az Ajánlattételi 

felhívásban előírt feltételeknek, vele szemben nem állnak fenn a 
kizáró okok, alkalmas a szerződés teljesítésére. 

tartalmi eleme(i): 
1. egyösszegű nettó ajánlati ár 55 414 001 [Ft] + áfa 
2.  környezetvédelmi vállalások a kivitelezéshez kapcsolódóan 10 vállalás 
2.1. Az érintett településrészeken az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott 
sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása, a sárrázóként használt útszakasz 
takarítása. - igen 
2.2. A kiporzással járó hulladék depónia méretét maximum 10 m3 méretig növeli, a 
hulladék elszállítása folyamatos. - igen 



2.3. A hulladékok depóniában tárolása esetén a depónia letakarása a kiporzás és a 
bemosódás elkerülése miatt. - igen 
2.4. Vállalja a munkavégzés során keletkezett építési hulladékok, 
csomagolóanyagok (fa, papír, fólia), és a kommunális hulladék szelektív gyűjtését. 
- igen 
2.5. Fedéllel ellátott zárt hulladék gyűjtő konténerek alkalmazása. - igen 
2.6. Az építési hulladékok legalább 10 %-a újrahasznosításának vállalása. - igen 
2.7. Vállalja, hogy éjszaka nem végez a kivitelezéshez kapcsolódó szállítási 
feladatot 22:00-06:00 óra között. -igen 
2.8. Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában 
újrahasznosított papír kerül alkalmazásra. - igen 
2.9. Annak vállalása, hogy az éves kötelező gépkarbantartáson túl a projekt 
megkezdésekor a munkaterületre szállítás előtt a gépek átnézése, karbantartása, 
szükséges javítása megtörténik – az esetleges olajfolyások, szennyezések 
megakadályozás érdekében. - igen 
2.10. Vállalja, hogy a nagy zajjal járó munkavégzés esetén legalább 2 nappal 
korábban tájékoztatja az érintett ingatlanok lakosságát az adott ingatlanhoz 
eljuttatott írott információs anyag formájában, vagy az Önkormányzat honlapján 
keresztül, továbbá vállalja, hogy ilyen munkavégzés esetén a zajterhelés 
csökkentése érde-kében a zaj forrásához ideiglenes zajvédő falat állít. - igen 
 

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 szor-
zatát kell beírni.) 

 

Az értékelés részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 
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Az ajánlattevő neve: 

NILAX BAU Kft. 
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egyösszegű ajánlati ár [nettó HUF] 70 10,00 700,00 

környezetvédelmi vállalások a 
kivitelezéshez kapcsolódóan 30 10,00 300,00 

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei ajánlatte-
vőnként: 

   1 000,00 

 



V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 0 - 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 értékelés az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21 –i 
keltezésű a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. 
számában) VI. fejezet: A ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei, részletesen az 1. számú 
melléklet „A” szakasz: A relatív értékelési módszerek, 1. pont: Az arányosítás, ba) alpontja 
szerinti fordított arányosítással történik.  
Ajánlatkérő számára az 1. részszempont esetében a kisebb értékű vállalás a kedvezőbb.  
A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint 
történik. A kerekítésre a súlyszámmal való szorzás előtt kerül sor. 
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a a kivitelezéshez kapcsolódóan vállalt 
környezetvédelmi vállalásokat értékeli az alábbi táblázat szerint. Az ajánlattevő által vállalt 
megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon kell rögzíteni. Ajánlatkérő az értékelés 
során kizárólag az alábbi táblázatban szereplő megajánlások vállalását értékeli, minden egyes 
vállalt megajánlás egyaránt 1 pontot ér. Az alábbi táblázatban nem szereplő további vállalás 
tehető, de az alábbi táblázatban nem szereplő vállalást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe az 
értékelés során. 
2. környezetvédelmi vállalások a kivitelezéshez kapcsolódóan 
igen válasz esetén 1 pont 
nem válasz esetén 0 pont 
2.1. Az érintett településrészeken az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, 
por) folyamatos eltávolításának biztosítása, a sárrázóként használt útszakasz takarítása. 
2.2. A kiporzással járó hulladék (ide érve a polisztirolt is) depónia méretét maximum 10 
m3 méretig növeli, a hulladék elszállítása folyamatos. 
2.3. A hulladékok depóniában tárolása esetén a depónia letakarása a kiporzás és a 
bemosódás elkerülése miatt. 
2.4. Vállalja a munkavégzés során keletkezett építési hulladékok, csomagolóanyagok (fa, 
papír, fólia), és a kommunális hulladék szelektív gyűjtését. 
2.5. Fedéllel ellátott zárt hulladék gyűjtő konténerek alkalmazása. 
2.6. Az építési hulladékok legalább 10 %-a újrahasznosításának vállalása. 
2.7. Vállalja, hogy éjszaka nem végez a kivitelezéshez kapcsolódó szállítási feladatot 
22:00-06:00 óra között. 
2.8. Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított 
papír kerül alkalmazásra. 
2.9. Annak vállalása, hogy az éves kötelező gépkarbantartáson túl a projekt 
megkezdésekor a munkaterületre szállítás előtt a gépek átnézése, karbantartása, szükséges 
javítása megtörténik – az esetleges olajfolyások, szennyezések megakadályozás érdekében. 
2.10. Vállalja, hogy a nagy zajjal járó munkavégzés esetén legalább 2 nappal korábban 



tájékoztatja az érintett ingatlanok lakosságát az adott ingatlanhoz eljuttatott írott információs 
anyag formájában, vagy az Önkormányzat honlapján keresztül, továbbá vállalja, hogy ilyen 
munkavégzés esetén a zajterhelés csökkentése érdekében a zaj forrásához ideiglenes zajvédő 
falat állít. 

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

név: NILAX BAU Kft. 
cím: 1156 Budapest, Sárfű u. 3. 
az ellenszolgáltatás összege: 55 414 001 Ft 
kiválasztásának indokolása: Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlatkérő számára a legjobb ár-
érték arányt tartalmazó ajánlatot adta, a legmagasabb összpontszámot érte el, 1 000 pontot. 

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

név:       
cím:       
az ellenszolgáltatás összege:       Ft 
kiválasztásának indokolása:       

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesí-
téséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: építőmesteri munkák, 
épületgépészet, villanyszerelés, nyílászáró szerkezetek 
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:2       

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyer-
tes ajánlattevő ajánlatában: 

név:       
alkalmassági követelmény:       
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyer-
tes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

név:       
alkalmassági követelmény:       

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

név: NEW WORD Kft. 
cím: 2509 Esztergom, Szalézi út 13. A. lház. 4. em.2. 
indokolás: Ajánlattevő ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg 



ajánlattételi felhívásban és a közbe-szerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 
Indoklás: 
a) Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás X.15) pont f) alpontjában előírta:  
„A képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k)nek és az ajánlatban cégszerű 
aláírással ellátott nyilatkozatot benyújtó szervezet(ek)nek az ajánlathoz csatolni kell az 
ajánlatban lévő nyilatkozatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát vagy ezzel 
egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát)”
  
Ajánlattevő ajánlatát úgy nyújtotta be, hogy az nem tartalmazza az ajánlattevő képvise-
letében cégszerűen aláíró személynek sem aláírási címpéldányát, sem az azzal egyenér-tékű 
okmányát.  
Ajánlatkérő Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés nevű irattal kérte ajánlattevőt, hogy 
hiánypótlás keretében a képviseletében cégszerűen aláíró személy aláírási címpél-dányát 
vagy ezzel egyenértékű okmányát nyújtsa be. Ajánlattevő hiánypótlási iratot nem nyújtott be, 
így ajánlata nem felel meg az Ajánlattételi felhívás X.15) pont f) al-pontjában meghatározott 
előírásnak. 
b) Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás X.15) pont j) alpontjában előírta:  
„Ajánlattevőnek az ajánlatába előzetes számlázási ütemtervet kell csatolnia a dokumen-
tációban meghatározottak szerint.”  
Valamint az I.) pont b) alpontjában kikötötte:  
„Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdésének előírása alapján a szerződés – áfa nélküli – 
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét 
biztosítja. Az előleg elszámolása fele – fele arányban az utolsó részszámlában és a vég-
számlában (amennyiben ajánlattevő nem él a részszámla benyújtásának lehetőségével, úgy a 
végszámlában) történik. Az előleg elszámolását az Ajánlattevő az előzetes szám-lázási 
ütemtervében tüntesse fel!”  
Ajánlattevő az ajánlatába oldalszámmal nem jelölt oldalra, az árazott költségvetést 
közvetlenül megelőző helyen becsatolta az előzetes számlázási ütemtervét, amelyben a 
feltüntetett előleg elszámolása hibás, a táblázatban feltüntetett, elszámolni tervezett két 
részösszeg együttes összege meghaladja a táblázatban feltüntetett előleg összegét, va-lamint 
meghaladja az Ajánlattételi felhívásban meghatározott 30% -os mértéket. To-vábbá az 
ajánlati ár bontása részszámlákra és végszámlára szintén hibás, a részszámlák és a végszámla 
együttes összeg meghaladja az ajánlati árat. 
Ajánlatkérő Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés nevű irattal kérte ajánlattevőt, hogy az 
előzetes számlázási ütemtervét az Ajánlattételi felhívásban tett előírásokat ki-elégítve, a 
helyesen számolt értékeket feltüntetve ismételten nyújtsa be. Ajánlattevő hi-ánypótlási iratot 
nem nyújtott be, így ajánlata nem felel meg az Ajánlattételi felhívás X.15) pont f) alpontjában 
és az I.) pont b) alpontjában meghatározott előírásnak. 

név: TM-Market Kft. 
cím: 2699 Szügy, Arany János u. 4. 
indokolás: Ajánlattevő ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.Továbbá az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés f) pontja alapján is 
érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő azt a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdésébe ütköző 
módon minősítette üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem 
javította, valamint nem adott a Kbt. 44.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő indoklást az 
üzleti titokká nyilvánításra. 



Indoklás: 
a) Ajánlattevő az ajánlatának 5. oldalán az Ajánlatkérési dokumentáció részekét kiadott 
3. számú nyomtatvány „A” változatán arról tesz nyilatkozatot, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem fog alvállalkozót igénybe venni, majd egy lappal később az ajánlatának 6. 
oldalán a 3. számú nyomtatvány „B” változatán arról nyilatkozik, hogy a szerződés 
teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni és megnevezte azon munkákat, amelyekhez 
az alvállalkozót igénybe kívánják venni. E két nyilatkozat tartalma kölcsönösen kizárja 
egymást. 
Ajánlatkérő Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés nevű irattal kérte ajánlattevőt, hogy 
cégjegyzésre jogosult képviselőjének nyilatkozatával tisztázza, hogy nyertessége esetén a 
szerződés teljesítéséhez kíván –e alvállalkozót igénybe venni. Az egymásnak ellentmondó 
nyilatkozatpárból az egyiket vonja vissza. Ajánlattevő hiánypótlási iratot nem nyújtott be, így 
ajánlatában lévő ellentmondást nem tisztázta, ajánlatából nem állapítható meg minden 
kétséget kizáróan, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesíté-séhez kíván –e alvállalkozót 
igénybe venni. 
b) Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás X.15) pont f) alpontjában előírta: 
„A képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k)nek és az ajánlatban cégszerű 
aláírással ellátott nyilatkozatot benyújtó szervezet(ek)nek az ajánlathoz csatolni kell az 
ajánlatban lévő nyilatkozatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát vagy ezzel 
egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásimintát)” 
Ajánlattevő ajánlatát úgy nyújtotta be, hogy az nem tartalmazza az ajánlattevő képviseletében 
cégszerűen aláíró személynek sem aláírási címpéldányát, sem az azzal egyenértékű 
okmányát. 
Ajánlatkérő Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés nevű irattal kérte ajánlattevőt, hogy 
hiánypótlás keretében a képviseletében cégszerűen aláíró személy aláírási címpéldányát vagy 
ezzel egyenértékű okmányát nyújtsa be. Ajánlattevő hiánypótlási iratot nem nyújtott be, így 
ajánlata nem felel meg az Ajánlattételi felhívás X.15) pont f) al-pontjában meghatározott 
előírásnak. 
c) Ajánlattevő az ajánlatának 15. oldalán az Ajánlatkérési dokumentáció részekét kiadott 
9. számú nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy az ajánlatának 1 – 40. oldalainak tartalmát 
üzleti titokká nyilvánítja. 
Ajánlattevő az üzleti titokká nyilvánításnak a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében előírt indoklását 
nem adta meg.  
Ajánlatkérő Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés nevű irattal kérte ajánlattevőt, hogy a 
Kbt. 44.§ (1) bekezdésében előírtak szerint indokolja meg az üzleti titokká minősítést és 
gondolja át az üzleti titokká minősített információk körét tekintettel a Kbt. 44.§ (2) 
bekezdésében előírtakra. Ajánlattevő hiánypótlási iratot nem nyújtott be, így ajánlata nem 
felel meg a Kbt. 44.§ (1)-(2) bekezdés előírásainak. 
d) Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás X.15) pont j) alpontjában előírta: 
„Ajánlattevőnek az ajánlatába előzetes számlázási ütemtervet kell csatolnia a dokumen-
tációban meghatározottak szerint.” 
Ajánlattevő ajánlatát úgy nyújtotta be, hogy az nem tartalmazta az előzetes számlázási 
ütemtervet. 
Kérjük a t. Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében az előzetes számlázási ütemtervét 
nyújtsa be! 
Ajánlatkérő Hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés nevű irattal kérte ajánlattevőt, hogy az 
előzetes számlázási ütemtervét nyújtsa be. Ajánlattevő hiánypótlási iratot nem nyújtott be, 
így ajánlata nem felel meg az Ajánlattételi felhívás X.15) pont f) alpontjá-ban meghatározott 
előírásnak. 



VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: (éééé/hh/nn) 2018/06/26 / Lejárata: (éééé/hh/nn) 2018/07/01 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2018/06/26 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2018/06/26 

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.1.5) 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       

Az összegezést a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6.§ (6) bekezdés c) pontjának előírása alap-
ján ellenjegyezte: 

  ___________________________  
 Szokolai László 
 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 
                                                 
1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 


