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: Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Postai cím: Nádor tér 4.
Város: Győr

Postai irányítószám: 9024

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása - 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti [háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: HMKE)
méretű], hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen
kielégítése céljából Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
részére
2. rész
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása - 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti [háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: HMKE)
méretű], hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen
kielégítése céljából Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája részére
3. rész
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása - 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti [háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: HMKE)
méretű], hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen
kielégítése céljából Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája részére
4. rész
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása - 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti [háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: HMKE)
méretű], hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen
kielégítése céljából Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma részére

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. 115. § (1) bekezdése
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt eljárás
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 (2017/01/16)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

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:
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
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: Greenwest Invest Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.
Ajánlattevő képviselője: Dr. Bedics Krisztián
Adószáma: 25365595-2-08
Telefon: +36303751000
Telefax: E-mail: bedics.krisztian@greenwest.eu
Egyösszegű ajánlati ár
22.877.800, - Ft+ÁFA,
összesen:
29.054.806, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
2.
Ajánlattevő neve: Tóth Gábor ev.
Ajánlattevő székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi utca 73.
Ajánlattevő képviselője: Tóth Gábor
Adószáma: 46972330-2-28
Telefon: +36202229870
Telefax: E-mail: naprendszer.eu@gmail.com
Egyösszegű ajánlati ár
21.856.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.757.120, - Ft
Vállalt jótállás:
60 hónap
3.

Ajánlattevő neve: Siva Solar Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1155 Budapest, Wysoci utca 1/c.
Ajánlattevő képviselője: Kőműves Árpád
Adószáma: 24804145-2-42
Telefon: Telefax: E-mail: komuves.arpad@sivagroup.hu
Egyösszegű ajánlati ár
21.937.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.859.990, - Ft
Ajánlattevők ajánlatukat a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint nyújtották be, ajánlatuk érvényes.
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.)
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10
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 A részszempont esetében a
legalacsonyabb érték (a legalacsonyabb ajánlati ár, illetve a legmagasabb mértékű kötbér) a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára. Az
ajánlatkérő az előbbiek szerint a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Tóth Gábor ev.
Ajánlattevő székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi utca 73.
Ajánlattevő képviselője: Tóth Gábor
Adószáma: 46972330-2-28
Telefon: +36202229870
Telefax: E-mail: naprendszer.eu@gmail.com
Egyösszegű ajánlati ár
21.856.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.757.120, - Ft
Vállalt jótállás:
60 hónap
Ajánlattevő tette a bírálati szempont szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma,: 2

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:
1.
Ajánlattevő neve: Delcom 2006 Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9023 Győr, Körkemence utca 8.
Ajánlattevő képviselője: Bánhidi Zoltán Pálné
Adószáma: 13771577-2-08
Telefon: +36203319981
Telefax: E-mail: bszilvigyor@vipmail.hu
Egyösszegű ajánlati ár
22.742.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
28.882.340, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
Ajánlatkérő a dokumentációban az alábbiakat írta elő:
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlat nem tartalmazta az alvállalkozók tekintetében a fenti nyilatkozatot, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő hiánypótlást rendelt
el.
Az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette határidőre, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint az eredeti ajánlata alapján kell
elbírálni az ajánlatát.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Mivel az ajánlat nem tartalmazza az alvállalkozók tekintetében a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, ezért az ajánlat nem felel meg
a fenti rendeletnek, illetve az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
2.
Ajánlattevő neve: Webkazán Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9028 Győr, József Attila út 28.
Ajánlattevő képviselője: Nagy Brúnó
Adószáma: 23851663-2-08
Telefon: +36704911180
Telefax: E-mail: info@drobar.hu
Egyösszegű ajánlati ár
22.005.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.946.350, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
Ajánlatkérő a dokumentációban az alábbiakat írta elő:
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlat nem tartalmazta az alvállalkozók tekintetében a fenti nyilatkozatot, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő hiánypótlást rendelt
el.
Az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint az eredeti ajánlata alapján kell elbírálni az
ajánlatát.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Mivel az ajánlat nem tartalmazza az alvállalkozók tekintetében a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, ezért az ajánlat nem felel meg
a fenti rendeletnek, illetve az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [2 ] Rész száma: 2 [2 ] Elnevezés:
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

2

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
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: Greenwest Invest Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.
Ajánlattevő képviselője: Dr. Bedics Krisztián
Adószáma: 25365595-2-08
Telefon: +36303751000
Telefax: E-mail: bedics.krisztian@greenwest.eu
Egyösszegű ajánlati ár
22.877.800, - Ft+ÁFA,
összesen:
29.054.806, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
2.
Ajánlattevő neve: Tóth Gábor ev.
Ajánlattevő székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi utca 73.
Ajánlattevő képviselője: Tóth Gábor
Adószáma: 46972330-2-28
Telefon: +36202229870
Telefax: E-mail: naprendszer.eu@gmail.com
Egyösszegű ajánlati ár
21.856.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.757.120, - Ft
Vállalt jótállás:
60 hónap
3.
Ajánlattevő neve: Siva Solar Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1155 Budapest, Wysoci utca 1/c.
Ajánlattevő képviselője: Kőműves Árpád
Adószáma: 24804145-2-42
Telefon: Telefax: E-mail: komuves.arpad@sivagroup.hu
Egyösszegű ajánlati ár
21.937.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.859.990, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
Ajánlattevők ajánlatukat a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint nyújtották be, ajánlatuk érvényes.
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.)
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10
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 A részszempont esetében a
legalacsonyabb érték (a legalacsonyabb ajánlati ár, illetve a legmagasabb mértékű kötbér) a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára. Az
ajánlatkérő az előbbiek szerint a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Tóth Gábor ev.
Ajánlattevő székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi utca 73.
Ajánlattevő képviselője: Tóth Gábor
Adószáma: 46972330-2-28
Telefon: +36202229870
Telefax: E-mail: naprendszer.eu@gmail.com
Egyösszegű ajánlati ár
21.856.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.757.120, - Ft
Vállalt jótállás:
60 hónap
Ajánlattevő tette a bírálati szempont szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma,: 2
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:
1.
Ajánlattevő neve: Delcom 2006 Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9023 Győr, Körkemence utca 8.
Ajánlattevő képviselője: Bánhidi Zoltán Pálné

Adószáma: 13771577-2-08
Telefon: +36203319981
Telefax: E-mail: bszilvigyor@vipmail.hu
Egyösszegű ajánlati ár
összesen:
Vállalt jótállás:

22.742.000, - Ft+ÁFA,
28.882.340, - Ft
48 hónap

Ajánlatkérő a dokumentációban az alábbiakat írta elő:
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlat nem tartalmazta az alvállalkozók tekintetében a fenti nyilatkozatot, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő hiánypótlást rendelt
el.
Az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette határidőre, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint az eredeti ajánlata alapján kell
elbírálni az ajánlatát.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Mivel az ajánlat nem tartalmazza az alvállalkozók tekintetében a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, ezért az ajánlat nem felel meg
a fenti rendeletnek, illetve az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
2.
Ajánlattevő neve: Webkazán Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9028 Győr, József Attila út 28.
Ajánlattevő képviselője: Nagy Brúnó
Adószáma: 23851663-2-08
Telefon: +36704911180
Telefax: E-mail: info@drobar.hu
Egyösszegű ajánlati ár
22.005.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.946.350, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
Ajánlatkérő a dokumentációban az alábbiakat írta elő:
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlat nem tartalmazta az alvállalkozók tekintetében a fenti nyilatkozatot, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő hiánypótlást rendelt
el.
Az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint az eredeti ajánlata alapján kell elbírálni az
ajánlatát.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Mivel az ajánlat nem tartalmazza az alvállalkozók tekintetében a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, ezért az ajánlat nem felel meg
a fenti rendeletnek, illetve az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [3] Elnevezés:
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

2

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: Greenwest Invest Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.
Ajánlattevő képviselője: Dr. Bedics Krisztián
Adószáma: 25365595-2-08
Telefon: +36303751000
Telefax: E-mail: bedics.krisztian@greenwest.eu
Egyösszegű ajánlati ár
16.797.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
21.332.190, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
2.
Ajánlattevő neve: Tóth Gábor ev.
Ajánlattevő székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi utca 73.
Ajánlattevő képviselője: Tóth Gábor
Adószáma: 46972330-2-28
Telefon: +36202229870
Telefax: E-mail: naprendszer.eu@gmail.com
Egyösszegű ajánlati ár
15.970.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
20.281.900, - Ft
Vállalt jótállás:
60 hónap
3.
Ajánlattevő neve: Siva Solar Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1155 Budapest, Wysoci utca 1/c.
Ajánlattevő képviselője: Kőműves Árpád
Adószáma: 24804145-2-42
Telefon: Telefax: E-mail: komuves.arpad@sivagroup.hu
Egyösszegű ajánlati ár
16.040.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
20.370.800, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
Ajánlattevők ajánlatukat a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint nyújtották be, ajánlatuk érvényes.
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.)
Siva Solar
Kft.

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)
ajánlati ár
vállalt jótállás

A részszempontok
súlyszámai (adott
esetben
alszempontok
súlyszámai is)
70

Értékelési
pontszám

9,95
8

Tóth
Gábor ev.

Greenwest
Invest Kft.

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata
696,5
240

Értékelési
pontszám

9,50
8

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata
665
240

Értékelési
pontszám

10

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata
700

30

10

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

936,5

905

300

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10
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 A részszempont esetében a
legalacsonyabb érték (a legalacsonyabb ajánlati ár, illetve a legmagasabb mértékű kötbér) a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára. Az
ajánlatkérő az előbbiek szerint a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Tóth Gábor ev.
Ajánlattevő székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi utca 73.
Ajánlattevő képviselője: Tóth Gábor
Adószáma: 46972330-2-28
Telefon: +36202229870
Telefax: E-mail: naprendszer.eu@gmail.com
Egyösszegű ajánlati ár
15.970.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
20.281.900, - Ft
Vállalt jótállás:
60 hónap
Ajánlattevő tette a bírálati szempont szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma,: 2
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:
1.
Ajánlattevő neve: Delcom 2006 Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9023 Győr, Körkemence utca 8.
Ajánlattevő képviselője: Bánhidi Zoltán Pálné
Adószáma: 13771577-2-08
Telefon: +36203319981
Telefax: E-mail: bszilvigyor@vipmail.hu
Egyösszegű ajánlati ár
16.000.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
20.320.000, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
Ajánlatkérő a dokumentációban az alábbiakat írta elő:
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlat nem tartalmazta az alvállalkozók tekintetében a fenti nyilatkozatot, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő hiánypótlást rendelt
el.

Az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette határidőre, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint az eredeti ajánlata alapján kell
elbírálni az ajánlatát.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Mivel az ajánlat nem tartalmazza az alvállalkozók tekintetében a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, ezért az ajánlat nem felel meg
a fenti rendeletnek, illetve az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
2.
Ajánlattevő neve: Webkazán Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9028 Győr, József Attila út 28.
Ajánlattevő képviselője: Nagy Brúnó
Adószáma: 23851663-2-08
Telefon: +36704911180
Telefax: E-mail: info@drobar.hu
Egyösszegű ajánlati ár
16.165.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
20.529.550, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
Ajánlatkérő a dokumentációban az alábbiakat írta elő:
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlat nem tartalmazta az alvállalkozók tekintetében a fenti nyilatkozatot, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő hiánypótlást rendelt
el.
Az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint az eredeti ajánlata alapján kell elbírálni az
ajánlatát.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Mivel az ajánlat nem tartalmazza az alvállalkozók tekintetében a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, ezért az ajánlat nem felel meg
a fenti rendeletnek, illetve az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [4] Rész száma: 2 [4] Elnevezés:
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
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: Greenwest Invest Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.
Ajánlattevő képviselője: Dr. Bedics Krisztián
Adószáma: 25365595-2-08
Telefon: +36303751000
Telefax: E-mail: bedics.krisztian@greenwest.eu
Egyösszegű ajánlati ár
22.877.800, - Ft+ÁFA,
összesen:
29.054.806, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
2.
Ajánlattevő neve: Tóth Gábor ev.
Ajánlattevő székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi utca 73.
Ajánlattevő képviselője: Tóth Gábor
Adószáma: 46972330-2-28
Telefon: +36202229870
Telefax: E-mail: naprendszer.eu@gmail.com
Egyösszegű ajánlati ár
21.856.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.757.120, - Ft
Vállalt jótállás:
60 hónap
3.
Ajánlattevő neve: Siva Solar Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1155 Budapest, Wysoci utca 1/c.
Ajánlattevő képviselője: Kőműves Árpád
Adószáma: 24804145-2-42
Telefon: Telefax: E-mail: komuves.arpad@sivagroup.hu
Egyösszegű ajánlati ár
21.937.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.859.990, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
Ajánlattevők ajánlatukat a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint nyújtották be, ajánlatuk érvényes.
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.)
Siva Solar
Kft.

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai (adott
esetben
alszempontok
súlyszámai is)

ajánlati ár
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vállalt jótállás
A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
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Értékelési
pontszám

Tóth
Gábor ev.

Greenwest
Invest Kft.

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata

9,96

697,2

9,55

668,5

8

240

8

240

937,2

908,5

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata

10

700

10

300

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10
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 A részszempont esetében a
legalacsonyabb érték (a legalacsonyabb ajánlati ár, illetve a legmagasabb mértékű kötbér) a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára. Az
ajánlatkérő az előbbiek szerint a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi

elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Tóth Gábor ev.
Ajánlattevő székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi utca 73.
Ajánlattevő képviselője: Tóth Gábor
Adószáma: 46972330-2-28
Telefon: +36202229870
Telefax: E-mail: naprendszer.eu@gmail.com
Egyösszegű ajánlati ár
21.856.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
27.757.120, - Ft
Vállalt jótállás:
60 hónap
Ajánlattevő tette a bírálati szempont szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

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: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma,: 2
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:
1.
Ajánlattevő neve: Delcom 2006 Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9023 Győr, Körkemence utca 8.
Ajánlattevő képviselője: Bánhidi Zoltán Pálné
Adószáma: 13771577-2-08
Telefon: +36203319981
Telefax: E-mail: bszilvigyor@vipmail.hu
Egyösszegű ajánlati ár
22.742.000, - Ft+ÁFA,
összesen:
28.882.340, - Ft
Vállalt jótállás:
48 hónap
Ajánlatkérő a dokumentációban az alábbiakat írta elő:
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlat nem tartalmazta az alvállalkozók tekintetében a fenti nyilatkozatot, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő hiánypótlást rendelt
el.
Az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette határidőre, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint az eredeti ajánlata alapján kell
elbírálni az ajánlatát.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Mivel az ajánlat nem tartalmazza az alvállalkozók tekintetében a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, ezért az ajánlat nem felel meg
a fenti rendeletnek, illetve az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
2.
Ajánlattevő neve: Webkazán Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9028 Győr, József Attila út 28.
Ajánlattevő képviselője: Nagy Brúnó
Adószáma: 23851663-2-08
Telefon: +36704911180

Telefax: E-mail: info@drobar.hu
Egyösszegű ajánlati ár
összesen:
Vállalt jótállás:

22.005.000, - Ft+ÁFA,
27.946.350, - Ft
48 hónap

Ajánlatkérő a dokumentációban az alábbiakat írta elő:
Kizáró okok igazolásának módja alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlat nem tartalmazta az alvállalkozók tekintetében a fenti nyilatkozatot, melyre vonatkozóan az ajánlatkérő hiánypótlást rendelt
el.
Az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint az eredeti ajánlata alapján kell elbírálni az
ajánlatát.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Mivel az ajánlat nem tartalmazza az alvállalkozók tekintetében a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, ezért az ajánlat nem felel meg
a fenti rendeletnek, illetve az ajánlatkérői előírásoknak, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2017/04/05) / Lejárata: (201/04/11)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/03/31)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/04/05)
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

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

