14. mell1klet a 44/2015. (XI. 2.) MvMrendelethez

KOZBESZERZESI ADATBAZIS
Osszegez6s az ajdnlatok elbir6l6sd16l

I. szakasz: Ajdnlatk6r6
I.1) N6v

6s

cimekl (jel6lje meg qz eljdrdsdrtfelelSs

asszes

ajdnlatkdr6t)

iK6rh6z

Hivatalos n6v: B6cs-Kiskun
Postai cim: Nviri tt 38-

Postai ir6nvit6sz6m: 6000

II.

szakasz:

Tfrgy

II.2) A kOzbeszerz6s men
ll.2.l) A kiizbeszerz6s menn

Egy sze rh asz n d I atos I nf hzi os pu m p q

Onkoradiol69iai lnftzios szererck
Specidlis inf1zi6s szereldk

Altald nos i nf1zios

sze re

257929

ldk

lnfLzios pumpo szereEk ALARIS GW volumetrikus
inf1zi6s pumpdhoz

IV. szakasz: Eljfrds
IV.1) Meghatirozis

ry.1.1) A Kbt. melv r6sze. illetve feiezete szerinti elifrds keriilt alkalmaz6sra: 3. r6sz XVII.fe

IV.l.2) Az eliiris fait6ia: Nemzeti
IV.1.3) Hirdetm6ny ndlkiili tdrgyalfsos eljdrris eset6n az elj6rds alkalmazdsdt megalapoz6 ktiriilm6nyek
ismertet6se:

IV.2) Adminisztrativ inform6ci6k
IV.2.1) Az adott eljdrdsra vonatkoz6 kdzz6t0tel2
A hirdetmdny szhma a Hivatalos Lapban:l tltltltl/S It]tl-tltliltltlilt l
'KE-szdm/,
A hirdetmdnv szftma a Kdzbeszerzdsi Ertesit6ben :l
IV.2.2) Hirdetm6ny kdzz6tfltele n6lkiil indul6 eljfrfs eset6n az eljfr{st megindft6 felhivds megkiild6s6nek,
illet6lee a K0zbeszerz6si Hat6sdg tfi6koztatisdnak napia:2 (20I6/I I/0I
IV.2.3) Az elilzetes piaci konzultrici6k eredm6nv6nek ismertetdse 6rdek6ben tett int6zked6sek ismertet6se:2
V. szakasz: Az eljdris eredm6nyel

A szerz6d6s szima:

[.]

R6sz sz6ma:2

[.]

Elnevez6s: Egyszerhaszn6latos Infiizi6s pumpa

A szerz6d6s szf ma: [2.] R6sz sz6maz2 [2.] Elnevez6s: Onkoradiol6giai Infirzi6s szereldk

A szerz6d6s szfma: [3.] R6sz sz6ma:2 [3.] Elnevez6s: Speci6lis infiizi6s szerel6k

A szerz6d6s sz6ma: [4.] R6sz sz6ma:2 [4.] Elnevez6s: Altaliinos infrizi6s szereldk
A szerz6d6s szimaz [5.] R6sz szdmaz2 [5.] Elnevez6s: Infirzi6s pumpa szereldk ALARIS GW volumetrikus infrizi6s
pump6hoz

Az eljirils eredmdnyes volt X igen

o nem

V.1 Eredm6nytelen elj6rissal kapcsolatos inform6ci62
V.1.1) A befejezetlen eljdr6s oka
XAkiizbeszerzdsielj6r6steredmdnytelennekmin6sitett6kaz5.r€sztekintetdbenaKbt

75$(1)bekezd6s a.pontja

alapj6n .
Az eredmdnytelensdg indoka: Nem drkezett ajfnla1"
o A szerz6dds mesk0tdsdt mestaeadt6k

V.1.2) A befeiezetlen elifrdst ktivet6en indul-e rii eli6rr{s o isen X nem
V.1.3) Az 6rv6nyes ajdnlatot tevill0
Ajrinlattev6k neve ds cime alkalmass6guk indokol6sa ds aj6nlatuknak az 6rtdkel6si szempont szerinti tartalmi eleme(i)
V.1.4) Az 6rv6nytelen ajfnlatot tevfl2
Az drvdnytelen ai6nlatot tev6k neve. cime 6s az drvdnWelens6e indoka:
Y.2 Az eli6rds eredm6nye
rfsz:2 ajdnlat

l.

Y.2.2\ Az 6rv6nyes ajfnlatot tev6k
Aj6nlattev6k neve ds cime alkalmass6guk indokol6sa ds aj6nlatuknak az 6rt6kel6si szempont szerinti tartalmi eleme(i):

l.

resz'.

B.Braun Trading Kft. 1023 Budapest, Felh6vizi u. 5. Aj6nlati 6r:11.026.400,- HUF
Premier G. Med Onko Kft. 1026 Budapest, Hid6sz u. l. Aj6nlati 6r 11.277.000,- HUF

A fenti aj6nlattev6 alilnlatai mindenben megfelelnek akdzbeszerzdsi dokumentumok tartalmdnak,

a

mtiszaki

leir6sban tal6lhat6, valamint ajogszab6lyok el6ir6sainak, aj6nlattev6k anyilatkozatai 6s lek6rdezdsek alapj6n
kiz6r6 okok hatdlya alatt nem 6llnak. Ajdnlattev6 a benyrijtott nyilatkozatai alapj6n megfelelnek az ellirt
alkalmassdgi kdvetelmdnyek mindegyikenek, ezdrt drvdnyessd nyilv6nithat6ak.

Az ai6nlattev6 neve:
Azai6nlattev6 neve:
Ertdke l6si
Ert6ke16si
Ertdke16si
Ertdkel6si
pontsz6m
pontsz6m
pontsz6m
pontsz6m
pontsz6m
ds srilysz6m
6s srilysz6m
ds stilyszSm
szorzata
szorzata
szorzata

Az ai6nlattev6 neve:

Az drtdkel6s
rdszszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A
r6szszempontok

sflysz6mai (adott
esetben az

alszempontok
srilysz6mai is)

A srilysziimmal
szorzotl
6rt6keldsi
pontsz6mok
cisszesei

Ert6ke16si

pontsz6m

Erl6ke16si

ai6nlattev6nkdnt:

Adott esetben a r6szszempontokra adott pontsz6m szOveges 6rtdkel6se:
V.2.4) Az ajdnlatok 6rt6kel6se sorfn adhat6 pontszfm als6 6s fels6 hat{ra:2
Y.2.5) Az ajdnlatok 6rt6kel6se sordn m6dszernek (m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az ajilnlatklrl
megadta az ajdnlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sordn a ponthatdrok koz0tti
pontszdmot:2
V.2.6) A nyertes ajr{nlattev6 neve, cfme, az ellenszolgdltatds Osszege 6s ajdnlata kivilasztisdnak indokai:

1.

r6sz: Egyszerhasm6latos Infrizi6s pumpa 1 1.026.400,- HUF
B.Braun Trading Kft. 1023 Budapest, Felhdvizi u. 5.
A' fenti aj6nlattev6 ajlnlatai mindenben megfelelnek akdzbeszerz6si dokumentumok tartalmdnak, amriszaki leir6sban
.al6lhat6, valamint a jogszab6lyok el6ir6sainak, aj6nlattev6k a nyilatkozataik ds lekdrdezdsek alapjhnkiz6r6 okok
ntillya alatt nem 6llnak. Aj6nlattev6k a benyfjtott nyilatkozataik alapj6n megfelelnek az ellirt alkalmass6gi
<6vetelm6nyek mindegyikdnek, ezert drvdnyessd nyilv6nithat6ak.
V.2.7) A nyertes ajdnlatot kiivet6 legkedvez6bb aj{nlatot tev6 neve, cime, az ellenszolgdltatds tisszege
ajdnlata kiv6lasztfsf nak indokai:2

6s

V.2.8) Alvdllalkoz6(k) ig6nybe v6te!e2 o igen X nem

A nyertes aj6nlattev6 ajilnlatdbanaklzbeszerz6snek az(ok) a rdsze(i), amely(ek)nek teljesitds6hez azq6nlattev6
alv6llalkoz6t kiv6n igdnybe venni:
A nyertes aj6nlatot kdvetd legkedvez6bb aj6nlatot tev6 aj6nlat6ban a kozbeszerzdsnek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek
telj esitdsdhez az ajdnlattev 6 alv5llalkoz6t kiv6n ie6nybe venni 2
V.2.9) Alv6llalkoz6(k) megnevez6se:2
V.2.10) Az alkalmass6g igazoldsdban r6szt vev6 szervezetelA
Az erdforrdst nyrijt6 szervezet(ek) ds az alkalmass6gi k0vetelm6ny(ek) meglel6l6se, amely(ek) igazolilsa drdekdben az
aj6nlattev6 ezenszervezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes aj6nlattev6 aj6nlat6ban:
Az er6for6st nyfjt6 szervezet(ek) ds az alkalmass6gi krivetelm6ny(ek) megjelcildse, amely(ek) igazol6sa 6rdek6ben az
aj6nlattev6 ezenszervezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes ai6nlatot kdvet6 legkedvez6bb ai6nlatot tev6 aiiinlat6ban:
V.2.11) Az 6rv6nytelen ajfnlatot tev6l<2
Az drvdny'telen ajiinlatot tev6k neve, cime 6s az 6rvdny4elens6g indoka:
:

Y.2 Az eli{rds eredm6nve

2.

rdsz:

I aiSnlat

Y.2.2) Az drvdnyes ajdnlatot tev6k
AjSnlattev6k neve ds cime alkalmassdguk indokol6sa 6s aj6nlatuknak az 6rtdkel6si szempont szerinti tartalmi eleme(i):

2.

r6sz: B.Braun Trading

Kft.

1023 Budapest, Felhdvizi u. 5. Aj6nlati 6r: 424.000,- HUF

A fenti aj6nlattev6k ajdnlatai mindenben megfelelnek aklzbeszerzdsi dokumentumok tartalmdnak, a miiszaki leir6sban
tal6lhat6, valamint ajogszab6lyok el6ir6sainak, aj6nlattev6k a nyilatkozataik ds lekdrdezdsek alapj6nkizdr6 okok
hat|lya alatt nem 6llnak. Aj6nlattev6k a benyrijtott nyilatkozataik alapj6n megfelelnek az eloirlr alkalmass6gi
kOvetelm6nyek mindegyikdnek, ezert 6rvdnyess6 nyilv6nithat6ak.

Az 6rt6kelds
16szszempontjai

(adott esetben
alszempontjai is)

Az ai6nlattev6 neve:
Az ai6nlattev6 neve:
Ertdkeldsi
Ertdke16si
Ert6keldsi
Ert6ke ldsi
pontsziim
16szszempontok
pontsz6m
pontsz6m
pontszdm
srilysz6mai (adott
6s srilysz6m
6s stilysz6m
esetben az
szorzata
szorzata

A

alszempontok
srilvszSmai is)

Az ai6nlattev6 neve:
Ert6ke16si

pontszdm

Ert6keldsi
pontszdm
ds srilysz6m
szorzata

A srilysz6mmal
szorzott
dfidkeldsi
pontsz6mok
0sszegei

ai6nlattev6nk6nt:

Adott esetben a rdszszempontokra adott pontsz6m szOveges drt6kel6se:
Y.2.4) Az ajr{nlatok 6rt6kel6se sor6n adhat6 pontszdm als6 6s fels6 hat6ra:2
Y.2.5) Az ajdnlatok 6rt6kel6se sorf n m6dszernek (m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az aj6nlatk1r6
megadta az ajfnlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sordn a ponthatdrok koztitti
pontszdmot:2
V.2.6) A nyertes ajdnlattev6 neve, cime, az ellenszolgfltatis tisszege 6s ajf nlata kiv6lasztfs6nak indokai:
r6sz: Onkoradiol6giai Infiizi6s szereldk 424.000,- HUF
B.Braun Trading Kft. 1023 Budapest, Felhdvizi u. 5.
A' fenti aj6nlattev6 ajdnlatai mindenben megfelelnek akdzbeszerz6si dokumentumok tartalm6nak, amiiszaki leir6sban
.al6lhat6, valamint ajogszab6lyok el6ir6sainak, aj6nlaftevok a nyilatkozataik 6s lek6rdezdsek alapj6n kiz6r6 okok
ntillya alatt nem dllnak. Aj6nlattev6k a benyrijtott nyilatkozataik alapjdn megfelelnek az ellirt alkalmass6gi
<Ovetelmdnyek mindegyikdnek, ezdft drvdnyessd nyilvdnithat6ak.

2.

V.2,7) A nyertes ajdnlatot k0vet6 legkedvez6bb ajdnlatot tev6 neve, cime, az ellenszolgfltatds
ajdnlata kivSlasztdsdnak indokai:2

Osszege 6s

V.2.8) Alvdllalkoz6(k) ig6nybe v6tele2,o igen X nem
A nyertes aj6nlattev6 ajhnlatdbanakozbeszerzdsnek az(ok) a rdsze(i), amely(ek)nek teljesitdsdhez azajilnlattevS
alv6llalkoz6t k{v6n ig6nybe venni:
A nyertes aj6nlatot k0vet6 legkedvez6bb aj6nlatot tev6 ajdnlat6ban a kcizbeszerzdsnek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek
teli esitdsdhez az aiilnlattev 6 alvdllalkoz6t kiv6n iednvb e venni :2
V.2.9) Alv6llalkoz6(k) megnevez6se:2
V.2.10) Az alkalmassdg igazolfs6ban r6szt vev6 szervezetek2
Az er6forr6st nyrijt6 szervezet(ek) ds az alkalmass6gi k0vetelm6ny(ek) megjelOldse, amely(ek) igazolilsa drdek6ben az
aj6nlattev6 ezenszervezet(ek)re (is) t6maszkodik anyertes aj6nlattev6 ajdnlatilban:
Az er6forr6st nyrijt6 szervezet(ek) ds az alkalmassdgi kci'vetelmdny(ek) megjeldldse, amely(ek) igazolfsa 6rdekdben az
ai6nlattev6 ezen szervezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes aidnlatot krjvet6 leekedvez6bb ai6nlatot tev6 aiilnlatdban

V.2.f f) Az 6rv6nytelen ajfnlatot tev6lA
Az 6rv6nytelen aj6nlatot tev6k neve, cime ds az drv6nytelensdg indoka:

V.2 Az elidrris ered
r6sz: I aj6nlat

3.

Y.2.2) Az 6rv6nyes ajdnlatot tev6k
Aj6nlattev6k neve 6s cime alkalmass6guk indokol6sa 6s aj6nlatuknakazdrtdkellsi szempont szerinti tartalmi eteme(i):

3.

rdsz: B.Braun Trading

Kft.

1023 Budapest, Felhdvizi u. 5. Aj6nlati 6r: 5.520.000,- HUF

A fenti ajanlattev6k aj6nlatai mindenben megfelelnek akdzbeszerzdsi dokumentumok tartalm

6nak, a mriszaki leir6sban
Ial6lhat6, valamint ajogszab6lyok el6irdsainak, aj6nlattev6k a nyilatkozataik 6s lekdrdezdsek alapj6n kiz6r6 okok
hat6lya alatt nem 6llnak. Ajdnlattev6k a benyfjtott nyilatkozataik alapj6n megfelelnek az el6irt alkalmass6gi
k0vetelmdnyek mindegyikdnek, ezdrt drvdnyessd nyilv6nithat6ak.

Az drtdkel6s
rdszszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Az ai6nlattev6 neve:
Az ai6nlattev6 neve:
Ert6ke ldsi
Ertdke16si
Ertdkeldsi
Ertdke16si
pontsz6m
rdszszempontok
pontsz6m
pontsz6m
pontsz6m
srilysz6mai (adott
ds srilysz6m
6s srilysz6m
esetben az
szorzata
szotzata

A

alszempontok

sflysz6mai is)

Azai6nlattev6 neve:
Ert6keldsi
pontsziim

Eftdke16si

pontsz6m
ds srilysz6m
szorzala

A srilysz6mmal
szorzott
6rtdkel6si
pontsz6mok
0sszegei

aianlattev6nk6nt:

Adott esetben a r6szszempontokra adott pontsz6m szriveges 6rt6keldse:
V.2.4) Az ajdnlatok 6rt6kel6se sordn adhat6 pontszdm als6 6s fels6 hatdra:2
Y.2.5) Az ajfnlatok 6rt6kel6se sor6n m6dszernek (m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az ajdnlatk6r6
megadta az ajdnlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sordn a ponthat6rok k6ztitti

pontszfn!ot:2

V.2.6) A nyertes ajdnlattev6 neve, cfme, az ellenszolgr{ltatis tisszege 6s ajdnlata kiv6laszt6sdnak indokai:

3.

r6sz: Speci6lis inftizi6s szereldk 5.520.000,- HUF
B.Braun Trading Kft. 1023 Budapest, Felhdvizi u. 5.
{ fenti aj6nlattev6 ajdnlatai mindenben megfelelnek akdzbeszerz6si dokumentumok tartalm 6nak, a mriszaki leir6sban
;al6lhat6, valamint a jogszab6lyok el6ir6sainak, aj6nlattevdk anyilatkozataik ds lekdrdezdsek alapj6n kiz6r6 okok
ntSlya alatt nem 6llnak, Aj6nlattev6k a benyfjtott nyilatkozatalk alapj6n megfelelnek az elllrt alkalmass6gi
<civetelmdnyek mindegyikdnek, ez6rt 6rvdnyessd nyilv6nithat6ak.
V.2,7) A nyertes ajdnlatot kiivet6 legkedvez6bb ajrinlatot tev6 neve, cime, az ellenszolgdltatfs iisszege 6s
ai{nlata kivdlasztdsdnak indokai:2
V.2.8) Alv6llalkoz6(k) igdnybe v6tele2 o igen X nem
A nyertes ajfinlattevo aj6nlat6ban akdzbeszerzdsnek az(ok) a rdsze(i), amely(ek)nek teljesitdsdhez az aj6nlattev6
alv6llalkoz6t kiv6n igdnybe venni

:

A nyertes aj6nlatot k0vet6 legkedvez6bb aj6nlatot tev6 aj6nlat6ban

a kOzbeszerzdsnek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek
teljesit6sdhez az aj6nlattev6 alvdllalkoz6t kiv6n igdnybe venni:2
V.2.9) Alvdllall!oz6(k) megnev ez6se:2
V.2.10) Az alkalmassfg igazolisiban r6szt vevd szervezetek2
Az er6forr6st nyrijt6 szervezet(ek) ds az alkalmass6gi kcivetelmdny(ek) megjelcildse, amely(ek) igazolilsa6rdekdben az
aj6nlattev6 ezenszervezet(ek)re (is) tiimaszkodik a nyertes ajdnlattev6 ajdnlatiban:
Az er6forr6st nyrijt6 szervezet(ek) 6s az alkalmass6gi krivetelm6ny(ek) megjeltildse, amely(ek) igazolilsa 6rdek6ben az
aj6nlattev6 ezenszervezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes aidnlatot k0vet6 leekedvez6bb ai6nlatot tev6 ai6nlat6ban:

V.2.f

l) Az 6rv6nytelen ajrinlatot tev6lA

Az 6rvdnytelen aj6nlatot tev6k neve, cime 6s azdrven 4elensdg indoka:

Y.2 Az eli6r6s eredm6n
rdsz:3 ai
Y.2.2) Az 6rv6nyes ajdnlatot tev6k
Aj6nlattev6k neve ds cime alkalmass6guk indokol6sa 6s aj6nlatuknak az 6rtdkel6si szempont szerinti tartalmi eleme(i):

4.

4.

r6sz:B.Braun Trading Kft. 1023 Budapest, Felhdvizi u. 5. Aj6nlati 6r:20.718.462,- HUF
CPP Budapest Kft. 1 145 Budapest, Amerikai ft 33. Aj6nlati 6r: 15.7 33.669,- HUF
Dispomedicor Zrt.4032 Debrecen, Fiiredi rit 98. Aj6nlati ir:28.372.190,- HUF

A fenti ajdnlattev6k alilnlatai mindenben megfelelnek akdzbeszerz6si dokumentumok tartalm6nak, a mtiszaki leir6sban
tal6lhat6, valamint ajogszab6lyok el6ir6sainak, aj6nlattev6k a nyilatkozataik ds lekdrdezdsek alapj6n kiz6r6 okok
hatillya alatt nem 6llnak. Aj6nlattev6k a benyrijtott nyilatkozataik alapj6n megfelelnek az ellirt alkalmass6gi
kcivetelmdnyek mindegyikenek, ezdrt drv6nyessd nyilv6nithat6ak.

Az ai6nlattev6 neve:
Az drtdkelds
rdszszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A

Ert6kel dsi

16szszempontok
pontsziim
srilyszdmai (adott
esetben az

Az ai6nlattev6 neve:
Ertdke ldsi
Ertdkeldsi
pontsz6m
pontszdm
pontsz6m
6s srilysz6m
6s srilysz6m
szorzata
szorzala

Az ai6nlattev6 neve:
Ert6keldsi

Ert6kel esl
Ert6keldsi
pontszdm
pontsziim
6s srilysz6m
szorzata

alszempontok

stilysz6mai is)

A srilysz6mmal
szorzou
drtdkeldsi
pontsz6mok
0sszegei

ai6nlattev6nkdnt:

Adott esetben a r6szszempontokra adott pontszdm szOveges drtdkeldse:
Y.2.4\ Az ai6nlatok 6rt6kel6se sordn adhat6 pontszdm als6 6s fels6 hat6ra:2
Y.2,5) Az ajdnlatok 6rt6kel6se sor{n m6dszernek (m6dszereknek) az ismertetdse, amellyel az ajhnlatk6r6
megadta az ajfnlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se sordn a ponthatdrok ktiztitti

pontsz{mot:2
V.2.6) A nyertes ajdnlattev6 neve, cime, az ellenszolgriltat{s iisszege 6s ajdnlata kivdlasztdsf nak indokai:

4.

rdsz: Altal6nos infirzi6s szereldk 15.733.669.- HUF
CPP Budapest

Kft. 1145 Budapest, Amerikai ft

33.

e

\

fenti aj6nlattevb ajilnlatai mindenben megfelelnek akdzbeszerzdsi dokumentumok tartalm6nak, a mtiszaki leiriisban
al6lhat6, valamint a jogszabSlyok el6ir6sainak, aj6nlattev6k anyilatkozataik ds lekdrdezdsek alapj6n kiziir6 okok
ntillya alatt nem 6llnak. Aj6nlattev6k a benyrijtott nyilatkozataik alapj6n megfelelnek az ellirt alkalmass6gi
idvetelm6nyek mindegyikdnek, ezdrt drvdnyessd nyilv6nithat6ak.
V.2.7) A nyertes ajdnlatot kiivet6 legkedvez6bb aj{nlatot tev6 neve, cime,az ellenszolgdltatds iisszege 6s
ajdnlata kiv6lasztfsf nak indokai:2
V.2.8) Alv6llalkoz6(k) ig6nybe:vetele2'o igen X nem

A nyertes aj6nlattev6 ajdnlat6ban akdzbeszerzdsnek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek teljesit6sdhez az ajSnlattev6
alv6llalkoz6t kiv6n ig6nybe venni:

A nyertes aj6nlatot kdvet6 legkedvez6bb aj6nlatot tev6 aj6nlat6ban
te li

esitds6hez az aiSnlattev 6 alv6llalkoz6t kiv6n i ed nvb e venn

i

:

a kcizbeszerz6snek

az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek

2

V.2.9) Alvdllalkoz6(k) megnevezdse:2
V.2.10) Az alkalmassfg igazoldsdban r6szt vev6 szervezetek2

Az er6forr6st nyfjt6 szervezet(ek) €s az alkalmassiigi kOvetelmdny(ek) megjekildse, amely(ek) igazol6sa drdek6ben az
aj6nlattev6 ezen szervezet(ek)re (is) t5maszkodik

Az er6forriist nyrijt6 szervezet(ek)

a

nyertes aj6nlattev6 ajilnlat6ban:

6s az alkalmass6gi kOvetelmdny(ek) megjeloldse,

amely(ek) igazolilsa 6rdek6ben az
aj6nlattev6 ezenszervezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes ai6nlatot krjvet6 legkedvez6bb ai6nlatot tev6 aiiinlat6ban:
V.2.11) Az 6rv6nytelen ajrinlatot tev6l<2
Az drvdnytelen aj6nlatot tev6k neve, cime ds azdrvdnytelens6g indoka:

VI. szakasz: Kieg6szit6 inform6ci6k

VI. 1) Tovdbbi informf ci6k:2

VLl.l) A szerz6d6sk0t6si morat6rium

id6tartama

Kezdete: (2 0 I 7 /0 4 /0 4 ) I Lei6r ata: (20 17 /0 4 / I 4 )
VI.f .2) Az 0sszegez6s elk6szit6s6nek id6ponti a: (20 I 7/04/0 3)
VI. 1.3) Az ilsszesezfls meekiild6s6nek id6pon tiaz Q 0 I 7 /0 4 /0 3 )

VI.1.4) Az 0sszeqez6s m6dositdsfnak indoka2
VI. 1.5) Az ilsszesezfls m6dositdsd nak idd nont ia2 G 6 d d/hh/nn )
VI.1.6) A m6dositott tisszesez6s megkiild6s6nek id6pontia2 (dddd/hb nnt
VI. 1.7) Az ilsszesez6s iavitdsdnak indoka2
VI.l.8) Az 6sszegez6s .iavit6sdnak iddpontja2 (d66d/hh/nn)
VI. 1.9)

A iavitott

tisszeqez6s meekiild6s6nek id6ponti a2 Gd 6 d/hh/nn)

VLl.l0) Tov{bbi informf ci6k:2
I

sziiksdg szerinti szdmban ismdtef e meg

2 adott esetben

