9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (H-9400 Sopron, Fő tér 1.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: „NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő
értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című projekt műszaki ellenőri
tevékenység ellátása
Közbeszerzés mennyisége:
A feladat meghatározása:
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16.§. szerint.
a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)–d) és g) pontjában meghatározottak,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a
jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a
hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció
alapján,
c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és
egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,
e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele az építtető részére,
g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
h) az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének
ellenőrzése,
k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
o) teljesítésigazolás kiállítása, ….
p) a kiállított teljesítésigazolásnak – a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló
értesítés kézhezvételétől, vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg,
ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül
– az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében
az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése.
(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési
műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról,
hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó
kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a
használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság
rendelkezésére álljanak.
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(5) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti
teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.
A kivitelezés során megvalósítandó főbb mennyiségek:
1. Bontási munkák
Bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal együtt 850 m3
Vasbeton-, sáv-, talp-, lemez-, fal-, lépcső bontása 582 m3
Beton aljzatok, járdák bontása 349 m3
Teherhordó és kitöltő falazat bontása 331 m3
Műkő burkolatok bontása 626 m
Fém nyílászáró szerkezetek bontása 102 m2
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, csőkorlát bontása 390 m
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés, oszlopokkal, alappal együtt és
elszállítással 575 m
2. Parkoló és útépítési munkák
Földkitermelés 1575 m3
Tükörkészítés, simító hengerlés 3600 m2
Talajjavító réteg 720 m3
Folyókakészítés 206 m
Mechanikailag stabilizált alapréteg 854 m3
Kiemelt szegély készítése 261 m
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése 917 m
Közúti jelző- és útbaigazító táblák 11 db
3. Tűzvédelmi létesítmények
Tűzivíztároló medence 150 m3
4. Fogadóépület épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten
Beépített alapterület - látogatóközpont: 158,96 m2
Az épület hasznos alapterülete - látogatóközpont: 79,87 m2
Szintek száma: 1
Építménymagasság: (teljes épületre) 3,45m
Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák
5. Látogatói vizesblokk építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten
Beépített alapterület - vizesblokk: 103,28 m2
Az épület hasznos alapterülete - vizesblokk: 70,30 m2
Szintek száma: 1
Építménymagasság: (teljes épületre) 3,46 m
Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák
6. Gazdasági épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten
Beépített alapterület : 192,28 m2
Az épület hasznos alapterülete : 126,76 m2
Szintek száma: 1
Építménymagasság: (teljes épületre) 2,88 m
Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák
7. Bányászati jellegű munkák a barlangban
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Csővázas állvány építés és bontás 6200 lm3
Kopogózás és törmelék kitakarítás 1200 m2
Kőzethorgonyok beépítése 700 db
Tűzihorganyzott acélháló 900 m2
Pilléren átmenő horgonyok átm.42 mm 50 db
Tüzihorganyzott kivitelű horgonyok 182 db
Speciális függesztő szerkezet 84 db
Szálkő jövesztése, réselő illetve fűrészelő géppel 500 m3
C6 szilárdságú betonnal feltöltés 750 m3
Repedésmozgás ellenőrző monitoring hálózat 3 db komplett mérőegység telepítése
8. Büfé és vizesblokk építése barlangban
Nettó 100,80 m2 alapterület
Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák
9. Színház építése barlangban, hang és fénytechnika nélkül
Homlokzati csőállvány 230 m2
Munkagödör földkiemelése 6200 m3
Tükörkészítés 1600 m2
Beton aljzat 149 m3
Úsztatott vagy fűtési esztrich 1500 m2
Teherhordó és kitöltő falazat 281 m2
Pincefalazat 97 m2
Válaszfal építése 664 m2
Épület acélszerkezetek 4 t
Fa dobogó 95 m2
Oldalfalvakolat 3080 m2
Fal- , pillér- és oszlopburkolat 312 m2
Beton padozatok 660 m2
Színpadburkolat alá 10/7,5 cm-es párnafák 607 m2
Vörösfenyő színpadburkolat 698 m2
Ipari padlóburkolat 892 m2
Átszellőztetett homlokzatburkolat 155 m2
Vörösfenyő falburkolat 133 m2
Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok 44 db
Füstgátló ajtók 2 db
Beltéri ajtólapok elhelyezése 44 db
Belső festéseknél felület előkészítése, 3370 m2
Diszperziós festés 3370 m2
Külső fafelületek alap-, fedőmázolása 801 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés 1342 m2
Padlószigetelés 1243 m2
Üzemi-használati víz elleni szigetelés 1165 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés 2170 m2
Lapostető hő- és hangszigetelése 770 m2
Padló hőszigetelő 675 m2
Emelő berendezés 1 db
TÖMÖRÍTETT HOMOKOS-KAVICS ÁGYAZAT 192,8 m3
BETONACÉL SZERELÉS 15,4 to
SÁVALAPOK ÉS PONTALAPOK KÉSZÍTÉSE C16/20 151,2 m3
SZERELŐBETON 64,3 m3
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VASALT ALJZAT 158,4 m3
5 CM VASTAG SZERELŐBETON 34m3
SÁVALAPOK KÉSZÍTÉSE 33,5 m3
SÍKLEMEZ FÖDÉM ZSALUZÁSA 1260 m2
ÍVES ZSALUZÁS 124 m2
MELLVÉDFALAK ZSALUZÁSA 90,5 m2
BETONACÉL SZERELÉS 101,85 to
SÍKLEMEZ FÖDÉM BETONOZÁSA, 301,5 m3
ZSALUKŐ FAL BETONOZÁSA 366,5 m3
VASBETON NÉZŐTÉRI LEMEZ KÉSZÍTÉSE 159 m3
Épületgépészet
Erős- és gyengeáramú kiépítés
10. Tanösvény és kiállítás építése a barlangban, hang és fénytechnika nélkül
Tömörített feltöltés készítése 532 m3
12 cm vtg. ipari padló 1352 m2
16 cm vtg. ipari padló 95 m2
Teherhordó és kitöltő falazat 72 m2
50.50.3,5 ponthegesztett tüzihorganyzot háló 340 m2
Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből 101 m2
Lakatosszerkezetek, acélkorlát
Acélfelületek festés 680 m2
Üzemi-használati víz elleni szigetelés 1552 m2
Szivárgórendszerek 163 m2
Felvonó telepítése 1 db
Szórt alap 385 m3
Murvás rész, burkolat készítése 324 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg 98 m3
Süllyesztett szegély vagy futósor 186 m
Hengerelt aszfalt kötőréteg 16,78 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg 16,78 m3
RÉZSŰS FÖLDKIEMELÉS 25,5 m3
TÖMÖRÍTETT HOMOKOS-KAVICS ÁGYAZAT 13,4 m3
LIFTAKNA SÜLLYESZTÉKÉNEK ZSALUZÁSA 22,1 m2
SÁVALAPOK KÉSZÍTÉSE C20/25 8,8 m3
KÉTOLDALI FALZSALUZÁS 62,5 m2
BETONACÉL SZERELÉS 4,4 to
ZSALUKŐ FAL 32,6 m3
VASBETON LÉPCSŐLEMEZ 12,2 m3
ACÉLSZERKEZETŰ LÉPCSŐK, GYALOGHÍD, KILÁTÓ 25,58 to
11. Tájépítészeti munkák
Gyomfajok eltávolítása 5580 m2
Süllyesztett beton útszegély 640 fm
Térkő burkolat 765 m2
Kültéri beton burkolat 305 m2
Aszfalt burkolat újraszőnyegezése 575 m2
Zúzottkő burkolat 1435 m2
Gerenda lépcsőfok 260 db
Kőpad ülőke 23 db
Acél korlát 524 fm
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Drótfonatos kerítés javítása 150 m2
Kapu 4 db
Gabion támfal 259 fm
Faverem 7 db
Figyelmeztető sáv 115 fm
Fatelepítés 85 db
Cserjék ültetése 925 db
Talajtakaró cserjék 367 db
12. Energiaellátás, közművek kiépítése
ESZKÖZBESZERZÉS
13. Színpad világítási rendszerek
Fő fényszabályzó pult 1 db
Segéd fényszabályzó pult 1 db
Nézőtéri világításvezérlés 1 db
Kezelőtabló a főkörökhöz 1 db
Profil fényvetők 27 db
Plán-konvex lencsés fényvető 4 db
Fresnel lencsés fényvető 22 db
Követő fejgépek 2 db
Intelligens fényvetők 24 db
Ködgép (Hazer) 1 db
Füstgép 1 db
Mechanikai, elektromos tartozékok, izzók
14. Színpad hangtechnikai rendszerek
Digitális hangkeverő (FOH pozíció és mobil felhasználás) 1 db
Hangkeverő tápegység 1 db
Gurulós konténer 5 db
Digitális hangkeverő (monitor pozíció és mobil felhasználás) 1 db
Mérőhíd 1 db
Apple MacBook Pro 1 db
Külső hangkártya 1 db
CD lejátszó 2 db
LCD monitor 2 db
Hangsugárzó beépített végerősítővel 2 db
Dinamikus mikrofon 18 db
Kondenzátor mikrofon 21 db
Vezetéknélküli mikroport készlet 12 db
Mikrofonállvány 32 db
Színpadi mikrofonkábel 40 db
Szélessávú Line-Array hangsugárzó modul - L / R pozíció 12 db
Szélessávú Line-Array hangsugárzó modul - CENTER pozíció 4 db
Kiegészítő mélyfrekvenciás (szub) hangsugárzó 3 db
Digitális hangsugárzó kontroller beépített végerősítővel - FOH L / R csoportok 1 db
Digitális hangsugárzó kontroller beépített végerősítővel - FOH CENTER csoport 1 db
Monitor hangsugárzó 15" 6 db
Monitor hangsugárzó 10" 2 db
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Monitor hangsugárzó 8" 8 db
Digitális hangsugárzó kontroller beépített végerősítővel - MONITOR hangsugárzók 3 db
Projektor (telepített) 1 db
15. Tanösvény és kiállítás - audiovizuális rendszer
Projektor (telepített) 1 db
Projektor tartószerkezet 1 db
Töltő és szinkronizáló egység. 4 db
MP3 lejátszó USB-A dugó csatlakozóval, fejhallgatóval 200 db
16. Tanösvény és Kiállítói Tér Színpadvilágítási rendszerek
Fényszabályzó pult 1 db
Intelligens fényvetők 5 db
Mechanikus, elektromos tartozékok, kábelezés
17. Színháztechnológia
Forgógyűrű 1 készlet
Mobil mellvéd elemek 2 készlet
Zenekari árok fedés 1 készlet
Láncos emelők vezérléssel 12 készlet
10 emelő szinkron vezérlése 5 emelőhöz
Mobil ponthúzók vezérléssel 8 db
Hordozható teleszkópos szerelő állvány 1 db
Mobil pódium szerelő állvány fogadásához nézőtérre 1 készlet
Függönyözés 576 m2
18. Beltéri berendezési tárgyak
nézőtéri zsöllye 760 db
törölközőtartó
piperetárgyak, WC kefetartó
Szappanadagolók
Papíradagolók
Hulladékgyűjtő
Beltéri tükrök
Beltéri tükrök
öltözőszekrények
öltözőpadok
mobil bútorok (szekrények, székek, padok)
öltözőszekrények
áruvédelmi rádiófrekvenciás kapu
értékmegőrző szekrények
19. Barlang tanösvény eszközbeszerzés, kiállítás
ősföldrajzi környezetet bemutató installáció
geológiai rétegsort bemutató installáció
paravánfal, üvegfal, pecnetnéző
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információs táblák, információs panelek
bemutató vitrin
diorámás ülőkék
650 cm hosszú ősbálna testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal, speciális
megvilágítással 1 db
Őscápa testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal, megvilágítással 1 db
Cápa állkapocs rekonstrukciók, oldalfalra függesztve, kőzetcsavarokkal, speciális megvilágítással
1 db
Ősdelfin testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal speciális megvilágítással
1 db
Tengeri tehenek testrekonstrukciók, mennyezetre függesztve, kőzetcsavarokkal 1 db
Kő faragványok készítése 3 db
Felnagyított fosszília rekonstrukciók speciális megvilágítással 6 db
Tudományosan hiteles fosszília másolatok 20 db
Feliratok, táblák, installációk, információs feliratok és arculati elemek 1 klt.
Tengerfű installáció 12 m2
Nyertes ajánlattevő köteles minden munkanapon a kivitelezést ellenőrizni.
Nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezés jótállási időszakában (24 hónap) rendelkezésre állni, erre
irányuló igény esetén az éves jelentések összeállításában közreműködni, szakmai tanácsadást
nyújtani.
3. A választott eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: „Kbt.”) 122. § (7) bekezdésének a) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: Ajánlatkérő közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: „Kbt.”) 122. § (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján,
tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem érte el a 25.000.000,- Ft-ot hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást folytatott le.
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2013. július 03.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet
összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 (három)
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9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak
az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség
esetén részenként):
Ajánlattevő neve: Renta Plusz Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2013 Pomáz, Katona József u. 2118/44 hrsz
Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi
felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlati ár (nettó Ft): 18.650.000,- Ft
Ajánlattevő neve: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Dió u. 3-5.
Alkalmasságuk indokolása: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi
felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, illetve az előírt és
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlati ár (nettó Ft): 18.300.000,- Ft
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi
lehetőség esetén részenként): c)** c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Architorg Studio Építészeti Kft. (1025 Budapest, Tömörkény u. 10/B)
1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy P.2.) 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§
(1) bekezdésének a) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő esetén minden
ajánlattevő) cégjegyzékben szereplő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó,
nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal:
- vezetett pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számláját,
- számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó
sorba állítás. „Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV
tv.2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely számlavezető pénzügyi
intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 12
hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt;
Ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételnek való megfelelést nem igazolta, azaz nem csatolta a
cégjegyzékben szereplő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, fenti tartalmú
nyilatkozatot, Ajánlatkérő kérte a hiányt pótolni!
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A fenti hiányt Ajánlatkérő, saját maga által kiállított nyilatkozattal pótolta, melyben lenyilatkozta, az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás
bankszámláján nem volt.
A fentiekre tekintettel, Ajánlattevő nem az eljárást megindító felhívás P.2.) pontjában előírt
igazolási módnak megfelelően igazolt, mivel Ajánlatkérő ilyen irányú hiánypótlási felhívása
ellenére sem csatolta a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot. Így az
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel ajánlata egyéb
módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Dió u. 3-5.
Ajánlati ár (nettó Ft): 18.300.000,- Ft
Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek
az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.
augusztus 1.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.
augusztus 10.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. július 31.
17.* Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. július 31.
18. Összegezés módosításának indoka: 19. Az összegzés módosításának időpontja: 20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. Az összegezés javításának indoka: 22. Az összegezés javításának időpontja: 23. A javított összegezés megküldésének időpontja: -
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24. Egyéb információk: -
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