ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000282572018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Közbeszerzés
tárgya:

Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda felújítása

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

EKRSZ_
87263677

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

1107

Ország:

Magyarország

Ceglédi Utca 30.

Egyéb cím adatok:

Kálmánné Csernus

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU11

csernus.gabriella@kvzrt.hu

Telefon:

Gabriella

+36 16662751

Fax:

+36 16662793

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.kvzrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kvzrt.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ECOVIS HUNGARY LEGAL,
Balogh-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi
Iroda

EKRSZ_
64131054

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Bécsi Út 52. II. emelet 6-7.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes@ecovis.hu

Csepy
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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Postai irányítószám:

https://ecovis.hu/

1036

Ország:

Magyarország

Dorottya
+36 202799624

Fax:

+36 14391155

https://ecovis.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb:

Ajánlatkérő típusa:
Egyéb ajánlatkérő típusának
meghatározása:

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenység:

Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45300000-0

Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda felújítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda felújítása (1108 Budapest, X. Újhegyi sétány 17.19.) a KJT Építész Stúdió Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 34.) kiviteli tervdokumentációja alapján. Homlokzat felújítás: (
1173,6m2 + 956,86 m2) cca. 2130 m2 Főzőkonyha és tálalókonyhák felújítása: (185 m2 + 11 m2 + 15 m2) cca. 200 m2 Konyha
légtechnikai felújítás (szellőzés) Udvar és teraszburkolat készítése: térkő 41 m2, terasz burkolólap 222 m2 Építészeti,
épületgépészeti és épületvillamossági munkák kompletten. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

160

vagy a teljesítés határideje:

1108 Budapest, X. Újhegyi sétány 17.-19.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzés tárgya műszaki és gazd-i egységet képez,az egyes munkák egymástól nem elválaszthatóak, komplex megvalósítást
igényelnek. AK-nek kiemelkedő, ésszerű és méltányolható gazdasági érdeke fűződik az egy szerződéssel való megvalósításhoz.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
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45321000-3

45331210-1

45350000-5

45430000-0

45443000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110 Budapest

1108 Budapest, X. Újhegyi sétány 17.-19.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda felújítása (1108 Budapest, X. Újhegyi sétány 17.19.) a KJT Építész Stúdió Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 34.) kiviteli tervdokumentációja alapján. Homlokzat felújítás: (
1173,6m2 + 956,86 m2) cca. 2130 m2 Főzőkonyha és tálalókonyhák felújítása: (185 m2 + 11 m2 + 15 m2) cca. 200 m2 Konyha
légtechnikai felújítás (szellőzés) Udvar és teraszburkolat készítése: térkő 41 m2, terasz burkolólap 222 m2 Építészeti,
épületgépészeti és épületvillamossági munkák kompletten. A részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumban (a
szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre. A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra,
műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra,
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat (az
útmutatót, a műszaki leírást, az árazatlan költségvetés kiírást, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az ajánlott
nyilatkozat mintákat, a szerződés-tervezetet) jelen felhívással egyidejűleg az EKR-rendszerben korlátlanul, teljes körűen,
közvetlenül és térítésmentesen, elektronikus elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. AJÁNLATKÉRŐ HELYSZÍNI BEJÁRÁST TART:
Időpontja: 2018. június 25. 9 óra Találkozó helye: (1108 Budapest, X. Újhegyi sétány 17.-19.) Gyermeksziget Bölcsőde bejárata
előtt II.2.13. pont folytatása: Befejezés: A munkaterület átadásától számított 160 naptári napon belül – A szerződéses műszaki
tartalom 100%-os készültségi fokánál, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően továbbá, a hatósági igazolás
és/vagy bizonyítvány beszerzése az illetékes építésügyi hatóság részértől. Értékelés: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, legjobb ár-érték
elve apján. Pontszám alsó és felső határa: 0-100. Arányosság: 1) Ár - fordított arányosítás, 2) Minőségi kritériumok - egyenes
arányosítás. A rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 251.023.622.- Ft.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Kötelezően előírt jótállási időn (24 hó)
20
felül vállalt többlet jótállás időtartama (
egész számmal, hónapokban megadva) max 12 hónap

Kötelezően előírt szavatossági időn (24 10
hó) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (egész számmal, hónapokban
megadva) - max. 12 hónap

Költség kritérium:
Megnevezés
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Nem
Súlyszám / Jelentések

Ár kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Ajánlati ár (Főösszesítő, Nettó költség
összesen)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

160

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
Kezdés: munkaterület (MT) átadása a szerződés hatálybalépését követő 2 MN belül Részhatáridő: MTátadásától 57 NN –
főzőkonyha, tálalókonyhák felújítása, emeleti teraszok felújítása, csoportszobai teraszok körüli homlokzatfelületek felújítása,
gazdasági bejárat burkolat felújítása, bölcsődei főbejárat felújítása (kötbérterhes), Befejezés: MT átadásától 160 NN. További
információk a II.2.4. pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásait figyelembe
véve fog eljárni. 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
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szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontjára vonatkozóan – a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, illetőleg a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – alábbi
nyilatkozatát EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap felhasználásával: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; Ha az ajánlattevőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni; Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában - a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerint - az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a felhívásban előírt (a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt)
kizáró okok. Az Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltakra (az öntisztázás lehetőségére). A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújthatók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
1) AK szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalását írja elő: AK késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért
érvényesíthet a szerződés-tervezetben meghatározott esetekben és mértékben. 2) Biztosítékok: a) AK a szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés áfa nélkül számított értékének 5%-ot kitevő biztosítékot ( teljesítési
biztosíték) köt ki. b) Az AT a jótállási időszakra köteles jótállási biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátani a göngyölített végszámla
nettó értékének 5 %-ával egyenlő mértékben. c) Az AT a szavatossági időszakra köteles szavatossági biztosítékot az AK rendelkezésére
bocsátani, a szavatossági biztosíték mértéke a göngyölített végszámla áfa nélkül számított értékének 1%-a.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése, a Kbt. 135. § (1) bek.-e szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően, a szerződésszerűen és
alvállalkozó igénybevétele esetén az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. – 32/B. §-a alapján (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet), valamint
a szerződésben foglaltak szerint, egy (1) előlegszámla, három (3) db részszámla és egy göngyölített végszámla alapján történik. A
teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. AK, jelen közb. von.-ban a Kbt. 135. § (8) bek. értelmében az ÁFA nélkül számított
teljes nettó ellenszolgáltatásból 75.000.000 Ft összegű előleg igénybevételét biztosítja, kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdése szerint történik. Az előleg igénybevételére vonatkozó szándékáról ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles. Az
ajánlattétel, a szerződéses kifizetések pénzneme: HUF.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
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Igen
Nem

Indokolás:
Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.06.29.

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.06.29.

12:00

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
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Nem

óra/perc

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:
1) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell: -a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra, EKR űrlap felhasználásával; -a Kbt. 66. § (6) bek. a)
és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is); -Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bek.-e alapján a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q)
pontjaira von.-óan [a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra von.-ó kifejezett nyilatkozatot is, EKR űrlap
felhasználásával] -A Kbt. 67. § (4) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Kr. rendelet 17. § (2) bek. szerint -A Kbt. 66. § (5) bek.
szerinti, EKR űrlap felhasználásával felolvasólapot. -Az AT-nek felhasználásával nyilatkoznia kell, van-e a cégbírósághoz
benyújtott, még el nem bírált változásbejegyzési kérelme. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. -Az AT-nek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. §
(1) bek. szerinti aláírás-mintáját, természetes személy, egyéni vállalkozó v. külföldi illetőségű AT, GSZ esetén az ennek
megfeleltethető dokumentumot. -Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására von.-ó (meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazást. -Az AT-nek ajánlatában csatolnia kell az árazott költségvetést (szakmai ajánlat). -Közös ajánlattétel esetén a Kbt
. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, csatolni kell a közös AT-k erre von.-ó megállapodását. Közös ajánlattétel esetén AK
felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 35. §-ban és az EKR Rendelet 13. §-ban foglalt előírásokra. 2) A Kbt. 35. § (8) bek.-e alapján a
szerződés teljesítésére az AK a nyertestől nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (GSZ) létrehozását. 3) A
Kbt. 47. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően, ha a Kbt. v. külön jogszabály alapján az AK a közb.-i eljárás során valamely
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
Az AK előírja, hogy az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (pl.
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári
perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. AK az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények, képviselet
elektronikus úton megtett nyilatkozatok vonatkozásában felhívja a figyelmet az EKR Rendelet 10-12. § foglalt rendelkezésekre. 4)
AK felhívja AT figyelmét, hogy a bírálata során a Kbt. 67. §, a 69. § és a Kbt. 81. § (4) – (5) bek.-i szerint jár el a közb.-i
dokumentációban (KD) részletezettek szerint. 5)Kiegészítő tájékoztatás: A kieg. tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban foglaltak
az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bek.-re. Bármely GSZ, aki a közb.-i eljárásban AT lehet a felhívásban, és az egyéb
KD-ben foglaltakkal kapcsolatban az EKR-ben kieg. tájékoztatást kérhet az AK-től. 6)Hiánypótlás (HP): Az AK tájékoztatja AT-ket,
hogy a HP-ok teljesítése során a Kbt. 71. § (6) bek.-ben foglaltakkal az AK élni kíván, azaz ha a HP benyújtása során az AT az
ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb HP, az AK nem
rendel el HP-t. 7)Az eljárásban kizárólag azok a GSZ-k tehetnek ajánlatot, amelyeknek az AK az eljárást megindító felhívást
megküldte. A GSZ, amelynek az AK a felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan GSZ-vel, amelynek az AK nem
küldött felhívást. 8)Az AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 9)Irányadó idő: magyarországi helyi idő szerint értendő
. 10)Nem szabályozott kérdésekben: Kbt. és a vh-i rendeletei, EKR rendelet irányadó.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

EKR000282572018

2018.06.21.

