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Ajánlattételi felhívás 
 

„Mórahalom közvilágítás energiatakarékos átalakítása a KEOP 5.5.0/K/14-2014-0070 pályázat keretében -

építési beruházás” 

 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122./A § alapján hirdetmény közzététele nélküli eljárás  

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

 

Hivatalos név: 

Mórahalom Városi Önkormányzat 

Postai cím: 

Szentháromság tér 1. 

Város/Község  

Mórahalom 

Postai irányítószám: 

6782 

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: 

Nógrádi Zoltán polgármester 

Telefon: 

+36 62281022 

E-mail: 

info@morahalom.hu 

Fax: 

+36 62281244 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.morahalom.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók 

is) a következő címen szerezhetők be:  
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 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

   Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű X  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

  

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK  

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem  Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg): 

 Egészségügy  
 

 

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

 Vasúti szolgáltatások  

 Villamos energia  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 

szolgáltatások                                                                                  

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése   Kikötői tevékenységek   

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és  Repülőtéri tevékenység  
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kitermelése  

 Víz   Egyéb (nevezze meg):  

 Postai szolgáltatások _____________________________ 

 

I.4) BESZERZÉS MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést?  igen  X nem  

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

„Mórahalom közvilágítás energiatakarékos átalakítása a KEOP 5.5.0/K/14-2014-0070 pályázat keretében -építési 

beruházás” 

 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább 

megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

X Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatás megrendelés  

Kivitelezés  Adásvétel  
Szolgáltatási kategória száma:      
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Tervezés és kivitelezés X 

 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

 

 Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd 

a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

 

 Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye: 

Mórahalom közigazgatási területe 

6782 Mórahalom 

NUTS-kód  HU333 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk 

 A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul  

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma •••  

 VAGY 

(adott esetben) maximális létszáma •••  

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

A keretmegállapodás időtartama:  

Időtartam év(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: •••  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):  

Becsült érték áfa nélkül: _______________________ Pénznem: ____ ________ 

VAGY: 

_________________ és _______________________ között Pénznem: ____________ 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):  

________________________________________________________________________________________ 
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés (tervezés és kivitelezés) Mórahalom közigazgatási területén belül (irsz:6782) a Megrendelő 

tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás 

korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0./K/14-2014-0070 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében. 

 

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
45316100-6 Kültéri világítóberendezések 

szerelése 

 

•••• -•        •••• -•  

 

További tárgy(ak) 

 

45311200-2 Villamos szerelés 

34928500-3 Közvilágítási berendezések 

50232110-4 Közvilágítási berendezések, 

üzemkésszé tétele 

71356400-2 Műszaki tervezési 

szolgáltatások 

71334000-8 Gépészeti és villamos tervezési 

szolgáltatások 

 

•••• -•        •••• -• 

•••• -•        •••• -•  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség 

szerint több példányban is használható) 

igen     X nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                    igen     X nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

Közbeszerzés tárgya:  

Kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése –
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Megrendelői jóváhagyás, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Terv- és Közműegyeztetési Jegyzőkönyv, EDF DÉMÁSZ 

Zrt. Nyilatkozat, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei Igazgatóság hozzájárulása, Üzemeltetői jóváhagyás. 

A meglévő 687 db lámpatest bontása és helyükre új a dokumentációban meghatározott műszaki követelményeknek 

megfelelő korszerű világítótest elhelyezése. 

 

 

A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon vállalkozónak 

biztosítani kell a közlekedést. A kiviteli tervek jóváhagyását követően (a dokumentációban részletezetteknek 

megfelelően) Ajánlatkérő a kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az 

esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus megfelel a dokumentációban előírtaknak. 

 

 

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 64.804.317 Pénznem: HUF 

 

VAGY: ________________________ és _____________________________ között  Pénznem: _____________ 

 

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) 

Vételi jog (opció):   igen X nem  

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: 

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:   

hónapban: ••     vagy    napban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen X nem 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha ismert):   •••   vagy:    •••  és •••  között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a 

további szerződések tervezett ütemezése:    

hónapban: ••      vagy    napban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A tervezett időtartam hónapban:   ••  vagy  napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés / / (év/hó/nap)       

             befejezés 2015/04/30 (év/hó/nap)  
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Előleg-visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 

10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a 4/2011. (I. 28.) Korm. 

rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerinti biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 

4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon, illetve a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) 

pontjában meghatározott formában kell teljesíteni az ajánlattevőként szerződő fél választásának megfelelően. A 

biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. A közbeszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződésben a felek kötelesek rögzíteni az ellenszolgáltatásnak a támogatott projekt keretében 

elszámolható összegét. 

Jótállás ideje: Ajánlattevő köteles a fenntartási időszak végéig (60 hónap) teljes garanciát (jótállást) vállalni az 

általa elvégzett munkáért. A beépített termékekért Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint 

vállal jótállást. 

A jótállás kezdő időpontja a teljes projekt befejezése, azaz a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes 

műszaki átadás-átvételének időpontja. 

 

Késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, összesen maximum 15 %,  

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 0,5 % - A szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

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

(adott esetben) 

Ajánlatkérő KEOP 5.5.0/K/14-2014-0070 pályázatot nyújtott be, melynek kedvező elbírálása esetében 100% támogatásban 

részesül. A vállalkozói díj kifizetése szállítói finanszírozás keretében történik, amelynek során a számlák kifizetése 

támogatás folyósítása által közvetlenül a Vállalkozó, mint szállító részére történik.  

A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása: 

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.; 

- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) Korm. 

rendelet; 

- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (I.28.) 

Korm. rendelet; 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. számú törvény; 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
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- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar Forint. 

Nyertes ajánlattevő a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdése alapján a vállalkozói díj (a szerződésben foglalt - 

tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás) 30%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult. Nyertes 

ajánlattevő a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult, az 

építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése 

alapján az előleg kifizetésére az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor.  

Kiviteli tervezési munkák tekintetében: 

Ajánlattevő jogosult 1 db részszámlát benyújtani a beruházás kiviteli terveinek elkészítésével és Ajánlatkérőnek 

történő átadásával, Ajánlatkérői jóváhagyást követően.  

Kivitelezési munkák tekintetében: 

Vállalkozó jogosult részszámlát benyújtani a kivitelezés 50%-os kivitelezői (műszaki) készültsége esetén, 

végszámla a teljes kivitelezés sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételét követően 

nyújtható be. A részszámla összege a nyertes ajánlattevő vállalkozói díjára vetítve kerül megállapításra a 

műszaki készültségi foknak megfelelően. 

Kiviteli tervezés tekintetében (utófinanszírozás): 

Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: 

Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az 

ellenszolgáltatást banki átutalással utófinanszírozással teljesíti, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:130 

§ (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) – (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az 

adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.  

 

 

Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe: 

Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az 

ellenszolgáltatást banki átutalással utófinanszírozással teljesíti a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és (6) 

bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban 

foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden 

esetben alkalmazandó. 

 

Kivitelezési munkák tekintetében (szállítói kifizetés): 

Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: 



9 

 

A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás a 4/2011 

(I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással történik, a Kbt. 130. 

§ (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapján a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § 

(5) – (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a 

is minden esetben alkalmazandó.  

Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe: 

A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás a 4/2011 

(I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással történik a Kbt. 130. 

§ (1)-(2) és (4) bekezdése és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) 

Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló 

törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek  (adott esetben)              igen   X nem  

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 

szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 

Az igazolás módja: 

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell, továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja 

tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ szerinti dokumentumokat kell 

benyújtani. 

Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok 

hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában. 

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatnak az eljárást megindító felhívás megküldésének 

időpontját követő keltezésűnek kell lennie. 

Ajánlattevőnek a kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lennie a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és 
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a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.), illetve a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatójára a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, 

nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők 

vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.).  

 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

P/1. Az ajánlattevő csatoljon a cégkivonatban szereplő 

valamennyi számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett 

valamennyi számlájáról nyilatkozatot az alábbi tartalommal: 

1. mióta valósul meg ajánlattevő számlájának vezetése, 2. 

volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel az eljárást 

megindító felhívás megküldése napját megelőző 1 év 

időtartamban (12 hónapban) - attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre 

állnak - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint. 

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben 
foglaltak szerint is megfelelhet. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

P/1 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból 

alkalmatlan, ha volt 30 napot meghaladó sorban álló tétel 

bármely számláján az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napját megelőző 1 év időtartamban (12 

hónapban). 

  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) 

bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az 

ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év 

legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos 

építési beruházásainak igazolását a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. r. 16.§ (3) és (5) bekezdéseiben meghatározottak 

szerint akként, hogy a dokumentum tartalmazzon minden 

olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a 

minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Az 

igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább az 

ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, 

továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

M2./ Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás 

megküldésétől visszafelé számított 5 évben összesen nem 

rendelkezik legalább 1 db a közbeszerzési eljárás tárgya –

közvilágítás korszerűsítés - szerinti nettó 45 millió Ft értékű 

az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 

referenciával.  

A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) 

bekezdés utolsó mondatára tekintettel ajánlatkérő 

megjelöli, hogy az M1) pontban megjelölt referencia  

a szerződés közvilágítás korszerűsítés konkrétan 

meghatározott részére vonatkozó alkalmassági 

feltételt igazol. 

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő ha a szerződés 
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bekezdésének e) pontja alapján nevezze meg azokat a 

szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, 

ismertesse  képzettségüket, szakmai tapasztalatukat. 

Igazolásként csatolandó a szakemberek tekintetében a 

szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, 

rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek 

végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű 

másolata. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai 

tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt 

oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai 

tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható 

legyen. Amennyiben a bemutatott szakember 

szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló 

kamarai nyilvántartásban a névjegyzéki/kamarai 

számot Ajánlattevő megadhatja. Ajánlattevőnek az 

ajánlatban nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége 

esetén az általa bemutatott szakembert, mely pozícióra 

kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott 

szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés 

megkötéséig rendelkezni fog, s a nyilvántartásba vétel 

elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való 

visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése 

alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második 

legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. 

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben 

foglaltak szerint is megfelelhet. 

 

teljesítéséhez az alábbi kamarai regisztrációval rendelkező 

szakember közreműködése nem biztosított: 

a) minimum 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) 

Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában 

előírt felelős műszaki vezetői jogosultság 

megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VI-R 

névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő 

végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett 

végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) 

rendelkező szakemberrel.  

Abban az esetben, ha az adott szakember 

rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás 

szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem 

történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 

1. melléklet/II. Rész/8.2. pontjában előírt (MV-

VI „B” kategóriás) érvényes felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő 

elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 

(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. 

rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal egyenértékűnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                              igen   X nem  
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A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                                      igen    X nem  

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve    igen    nem  

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

 

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és  

képzettségét  igen    nem 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája   

Kbt. 122/A.§ szerinti  hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és 

tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma:  

VAGY: 

Tervezett minimum __________ és (adott esetben) maximális létszáma: ____________ 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 

eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 

illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:  igen    nem 

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  
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IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                             X 

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján                    

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:                                                                     igen   X nem 

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                igen    X nem 

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••  (év/hó/nap) 

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  (év/hó/nap )                                                                      Időpont:  
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A dokumentációért fizetni kell                                                                                        igen   nem 

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:  

A fizetés feltételei és módja 

IV.3.4) Az ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 2015/01/08  (év/hó/nap)                                                                                         Időpont: 10.00 óra 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  // (év/hó/nap)                                                                      Időpont: ________ 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i): 

 Egyéb: _________________________________ 

 Magyar   

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

60 nap  

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum: 2015/01/08  (év/hó/nap)                                                                                         Időpont: 10.00 óra 

Hely: dr. Kelemen Zoltán ügyvéd alirodája 6728 Szeged, Back Bernát utca 6. 1/2. 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek      X igen    nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. A bontási eljárásra a Kbt. 62. § (3)-(4) illetve (6)-

(7) bekezdése is alkalmazandó. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő  jellegű          igen    nem 

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  X igen   nem 



15 

 

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

Pályázat kódszáma: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0070 

Pályázati felhívás : Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.5.0/K „ Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása”  

 

 

 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 

időpontja: (ha az eljárás tárgyalásos)  

 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele? (adott esetben) 

            X igen    nem 

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

további információk: (adott esetben)  

A dokumentációt ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt elektronikus úton megküldi ajánlattevők részére.  

A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa:  

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot:  

 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak              

    X igen     nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbbak: 

 

III.2.2) pont P/1. és III.2.3) pont M/1  és M/2 alkalmassági követelménye. 
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V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen     nem X 

V.4) Egyéb információk: 

1.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 eredeti példányban – újrahasznosított papíron- , valamint 1 példányban 

elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) - amely az aláírt papír 

alapú ajánlat szkennelt változatát tartalmazza - kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő 

lejártáig. 

2.) Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről 

a cégbíróság által megküldött igazolást. 

3.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös 

egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely tartalmazza a 

közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, 

aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. 

A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 

4.) A Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek 

nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre 

álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. 

5.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerint. 

6.) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat. 

7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5) bekezdésére; az 55.§ (6) 

bekezdés a)-b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan. 

8.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a 

Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza árfolyama 

alapján számítja át magyar forintra. 

9.) Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelni. 10) A Kbt.36.§ (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű 

másolatban is benyújtható. 

11) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az 

ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon (hétfőtől péntekig) 9.00 és 15.00 óra között, 

vagy előzetesen egyeztetett időpontban, illetőleg az ajánlattételi határidő utolsó napján 8.00 és 10.00 óra között lehet 

leadni az A/III. melléklet szerinti helyen. 

12) Az ajánlatokkal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények 

- Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni. 

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó 
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lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 

bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy 

képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem 

kell, de lehet számozni. 

- Az ajánlatban lévő, minden - a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 

jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő 

által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája. 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 

dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

13.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés). 

14.) Ajánlattevőnek külön nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy – nyertes ajánlattevőként történő 

kihirdetése esetén – a szerződéskötés időpontjáig az általa megajánlott ajánlati árral megegyező biztosítási értékű 

felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő felelősségbiztosítását ezen összeg erejéig kiterjeszti. A 

kötelezettségvállaló nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. 

15.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

16.) A Megrendelő (Ajánlatkérő) a jelen szerződés tárgyát képező beruházással összefüggésben 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A Kbt. 40.§ (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak 

alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben 

történő elfogadása olyan körülmény, amelyre a Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés 

teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A Megrendelő (Ajánlatkérő) a pályázat során 

igényelt összeg szerinti Támogatási Szerződés/okirat megkötését a jelen szerződés hatályba 

lépését felfüggesztő feltételként köti ki. Ekként Megrendelő (Ajánlatkérő) tájékoztatja a 

Vállalkozót (Ajánlattevőt), hogy a jelen vállalkozási szerződés (tervezéssel vegyes vállalkozási 

szerződés) akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a pályázatra/projektre vonatkozó támogatási 

szerződést vagy támogatói okirat esetén a támogatói okiratot kézhez vette és Vállalkozót erről 

tájékoztatta.  Megrendelő a Támogatási szerződés vagy támogatói okirat esetén a támogatói 

okirat kézhezvételéről aznap írásban tájékoztatja a Vállalkozót. A feltételesen megkötött 

vállalkozási szerződés nem lép hatályba (hatályát veszti), amennyiben a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium a pályázatot írásban elutasította. 

17.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek a közvilágítási 
munkálatok megkezdéséhez szükséges kiviteli tervezési munkálatok ellátásához a legalább a 266/2013. 
(VII.11.) Korm. rendeletben előírt Építményvillamossági tervezési szakterület jelölése (V) vagy azzal 
egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező valamint az Energiaellátási építmények tervezési 
szakterület villamos energetikai építmények tervezési részszakterület jelölése (EN-VI) vagy azzal 
egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőt vagy tervezőket kell bevonni a tervezési 
munkák elvégzéséhez. Egyebekben a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés keretében elvégzendő a 
kiviteli tervezési munkálatokhoz szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt vagy azzal 
egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőt bevonni. 
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18. Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy  

- a szerződés teljesítésével összefüggésben az irodai tevékenységhez szükséges 
papírfelhasználás során lehetőség szerint kétoldalas nyomtatást és újrahasznosított papaírt 
alkalmaz;  
- felek közötti kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mail alkalmazandó; 
- nyertes vállalkozónak a környezetvédelmet, a környezettudatosságot és a 
hulladékkezelést kiemelt szempontként kell kezelnie a szerződés teljesítése során; 
- nemek közti esélyegyenlőség biztosítását szolgáló szempontokat érvényesíti a szerződés 
teljesítése során; 
- figyelembe veszi a hátrányos helyzetű, különösen az álláskereső munkaerő 
alkalmazásának lehetőségét; 
- a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét tudatosan minimalizálja; 
- a létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon 
terheléscsillapító intézkedések történnek. A kivitelezésre megadott időintervallumban a 
munkák a közúti forgalmat nagymértékben akadályozhatják, elterelésekre lehet szükség. 
Ajánlattevő vállalja, hogy az eltereléseknél a forgalmat egyenletesen tereli el, a mindenkori 
szükségletek figyelembevételével. 

 

 

 

V.5) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2014/12/23 (év/hó/nap)                                                                                          
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A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be 

 

Hivatalos név: 

dr. Kelemen Zoltán ügyvéd 

Postai cím: 

Back Bernáth utca 6. 

Város/Község  

Szeged 

Postai irányítószám: 

6728 

Ország: 

HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

dr. Kelemen Zoltán 

Címzett: 

dr. Kelemen Zoltán 

Telefon: 

+36309031928 

E-mail: 

kozbeszerzes@invitel.hu 

Fax: 

+36 62281244 

Internetcím (URL): 

  

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK 

Hivatalos név: 

dr. Kelemen Zoltán ügyvéd 

Postai cím: 

Back Bernáth utca 6. 

Város/Község  

Szeged 

Postai irányítószám: 

6728 

Ország: 

HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

dr. Kelemen Zoltán 

Címzett: 

dr. Kelemen Zoltán 

Telefon: 

+36309031928 

E-mail: 

kozbeszerzes@invitel.hu 

Fax: 

+36 62281244 

Internetcím (URL): 

 

III) Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
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Hivatalos név: 

dr. Kelemen Zoltán ügyvéd 

Postai cím: 

Back Bernáth utca 6. 

Város/Község  

Szeged 

Postai irányítószám: 

6728 

Ország: 

HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

dr. Kelemen Zoltán 

Címzett: 

dr. Kelemen Zoltán 

Telefon: 

+36309031928 

E-mail: 

kozbeszerzes@invitel.hu 

Fax: 

+36 62281244 

Internetcím (URL): 
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