3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X

Szolgáltatás
Építési koncesszió

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Timpanon Vagyonkezelı és Szolgáltató Kft
Postai cím:
Eszperantó út 2
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Kovács László

Ország:
Postai
irányítószám: 3700
Telefon: 06 48 510-560

Címzett:
E-mail:

Fax: 06 48 510-562

Kazincbarcika

kovacs.laszlo@timpanonkft.hu

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következı címen szerezhetık be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Regionális/helyi szintő
Közjogi szervezet

X

Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidı, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

X Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötıi tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem X

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Adásvételi szerzıdés
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

X

c) Szolgáltatás

Kivitelezés

Adásvétel

X

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérı által
meghatározott követelményeknek
megfelelıen

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Kazincbarcika

HU 311

NUTS-kód
NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
„Ingatlan adásvételi szerzıdés Kazincbarcika, Egressy út 14-20. valamint Jókai tér 2-10. sz. lakóépületben található
52 db önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan”

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

Fı szójegyzék

70 12 00 00-8
. . . . . . . . . . . . -

Fı tárgy

További tárgy(ak)

-

-

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség
szerint több példány használható)
igen
nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen

nem X

II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Timpanon Kft, mint ajánlatkérı meg kívánja vásárolni a Kazincbarcika, Egressy út 14-20. valamint a Jókai tér 2-10. sz.
lakóépületben található 52 db összességében 1995 m2 önkormányzati tulajdonú lakást.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:

vagy

napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük
feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban:

vagy

napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés

vagy napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

2010.08.05 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY

befejezés

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A vételár megfizetése a dokumentációban mellékelt ingatlan adásvételi szerzıdés feltételei szerint,
mely összeget a vevı a tárgyaláson kialkudott egyenlı részletben fizeti meg az eladó részére akként,
hogy az egyes részletek esedékessége minden év december 31. napja.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérı nem követeli meg.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem X

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
a)

ha ajánlattevı vagy alvállalkozója, vagy erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott
kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;

b) ha ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vagy számára erıforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása eredeti vagy
közjegyzı által hitelesített másolati példányban.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1.) Legalább egy számlavezetı pénzintézet ajánlattételi
határidı lejártát megelızı 60 napnál nem régebbi eredeti
vagy hiteles másolati nyilatkozata arról, hogy ajánlattevı
rendelkezik folyószámlával. (Kbt. 66. § (1) bekezdés)

1.) Alkalmatlan az ajánlattevı (közös ajánlattevık) ha nem
rendelkezik legalább egy belföldi székhelyő számlavezetı
pénzintézetnél folyószámlával.

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell:
1.) Ingatlan ajánlat benyújtását megelızı 5 napnál nem
régebbi, tulajdoni lap másolatot. (Kbt. 67. § (1) bekezdés
d.) pont)
2.) Ajánlattevı(k) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
ingatlanra vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan
joga, követelése, amely a tulajdonszerzést akadályozza
vagy korlátozza. (Kbt. 67. § (1) bekezdés d.) pont)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevı (közös ajánlattevık):
1.) Ha a megajánlani kívánt ingatlan(ok) nincs(enek)
részben vagy egészében a (közös tulajdon esetén közös
ajánlattevık) tulajdonában, ha az ingatlan(ok) nem perteher –és igénymentes. Tulajdoni lapjának III. része
bejegyezhetı jogra, feljegyezhetı tényre vonatkozóan
bejegyzést, feljegyzést tartalmaz – ide nem értve a telki
szolgalmi jogot, a közérdekő használati jogot. Továbbá
tulajdoni lapján elintézetlen széljegy szerepel.
2.) Amennyiben az ingatlanra vonatkozóan harmadik
személynek olyan joga, követelése van, amely a
tulajdonszerzést akadályozza vagy korlátozza.

III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem X

A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos

X

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

igen

nem X

Tárgyalásos
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint

X

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1. ajánlati ár

80

6.

2. részletfizetési lehetıség (alkalom)

20

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

/

(KÉ-szám/évszám)

/

A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(KÉ-szám/évszám)

/

/

(év/hó/nap)

nem X

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:

2010. 07. 07 (év/hó/nap )

Idıpont: 11 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):

nem X

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum:

2010. 07. 07.

(év/hó/nap)

Idıpont: 11. óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

X
Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

/

/

VAGY hónap(ok)ban:

-ig (év /hó/nap )
vagy napokban:

(az ajánlattételi határidı lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2010. 07. 07.

(év/hó/nap)

Idıpont: 11 óra

Helyszín : Kazincbarcika, Eszperantó út 2. Igazgatói iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak
jogosultak.

SV

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:

2010. 07. 14. 11 óra
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
2010. 08. 04.

11. óra

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás
idıpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
-

Ajánlatkérı a tárgyalást egy, vagy amennyiben szükséges több fordulóban bonyolíthatja le. Az elsı tárgyalás
idıpontja: 2010. 07. 12. 9 óra. A tárgyalások idején a tárgyalásmenetérıl és az elhangzottakról a Kbt.
128.§.(5) szerint jegyzıkönyv kerül felvételre.

-

A tárgyalás menete: 1. A beszerzésre kerülı ingatlanok nettó vételárának a meghatározása.
2. A kialkudott vételár fizetési feltételeinek a meghatározása
3. Nevezett ingatlanok birtokba adási feltételei

-

Az esetleges további tárgyalások idıpontjáról az ajánlattételi határidıt követıen az ajánlatkérı írásban értesíti
az ajánlattevıket. A Kbt. 127. § (4) szerint a tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre.

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen

nem X

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérı az ajánlattételi dokumentációt az ajánlattételi felhívással együtt postázza az ajánlattevı részére.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa:
1- 10
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Az egyes részszempontokra az-az ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, amelyikben a tartalmi elem a
legkedvezıbb, a többi ajánlat a legkedvezıbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kevesebbet kap.
Nettó ár esetén: a legalacsonyabb ár kapja a legmagasabb pontszámot.
Részletfizetési lehetıség ( alkalom): a legtöbb részletfizetési alkalom kapja a legmagasabb pontszámot.

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos

jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen X

nem

V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, folyamatos sorszámmal, cégjegyzésre
jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar nyelven és 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani.
Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az "eredeti" példány
tartalma a mérvadó. A borítékon "Ingatlan közbeszerzési ajánlat a bontási eljárásig felbontani tilos" megjelölést kell
feltüntetni. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelybıl állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet.
2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 70. §. (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a), b), c) pontjai, a 71. §. (3) bekezdés
szerinti nyilatkozatokat.
3. Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét teljes körően biztosítja a Kbt. 83 § szerint.
4. Érvénytelen az ajánlat, ha hiánypótlást követıen sem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek.
5. Ajánlatkérı jelen eljárást a Kbt. 252.§. (1) f pont valamint a Kbt. 252.§. (2) c pont tekintetében bonyolítja le.
6. Ajánlatkérı a tárgyalást, illetve a tárgyalásokat, az érvényes ajánlatot adó, a szerzıdés teljesítésére alkalmas
ajánlattevıvel folytatja le, az ajánlatok benyújtását követıen az elıre egyeztetett idıpontban. Ajánlatkérı fenntartja
magának a jogot, hogy a tárgyalásokat több fordulóban bonyolítsa le.
7.Ajánlattevı az adásvételi szerzıdésben hozzájárulását adja, hogy a kazincbarcikai belterületi, a természetben
Kazincbarcika Egressy út 14-20. és a Jókai tér 2-10. szám alatt található, 52 darab társasházi lakás-ingatlanokra a
vevı 1/1 arányú tulajdonjoga „vétel” jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Ajánlattevı
tudomásul veszi, hogy a teljes vételár megfizetésére az adásvételi szerzıdésben és a tárgyaláson kialakult feltételek
szerint (a birtokba adással egyidejőleg) csak akkor kerülhet sor, amennyiben az ingatlan, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban szereplı ingatlan adásvételi szerzıdésben foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
8. A Kbt. 132. § alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az ajánlatkérı köteles
benyújtani a Közbeszerzési Döntıbizottsághoz - telefaxon, elektronikus úton vagy közvetlenül - az ajánlattételi
felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek (személyek) nevérıl, címérıl (székhelyérıl,
lakóhelyérıl), valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekrıl szóló tájékoztatást.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2010. 07. 01. (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai
irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

Fı szójegyzék

.
.
.
.
.

Fı tárgy

További tárgyak

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

-

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY

Kezdés

vagy napokban:

/

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

/

(év/hó/nap)

/

(év/hó/nap)

ÉS/VAGY
Befejezés

/

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó) ----------------------

-

