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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Oktatási Hivatal 

Postai cím: Szalay u. 10-14 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1055 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Biztonsági tasak és csomagolóanyag beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

M E N N Y I S É G E :  

1. Rész: 

Tárgy: Biztonsági tasakok beszerzése  

Mennyiség: 

Hivatkozási kód: A termék Ajánlatkérő általi megnevezése 
Évenkénti 

mennyiség: 

Teljes mennyiség 
(4 évre 

vonatkozóan):  

1. a) Érettségi biztonsági tasak 40.000 db 160.000 db 

1. b) OKM és felvételi biztonsági tasak 40.000 db 160.000 db 

1. c) Felirat nélküli biztonsági tasak 10.000 db 40.000 db 

Az egyes termékek mennyisége vonatkozásában – évente legfeljebb +5%-os eltérés megengedett a 
gyártási technológiából adódóan szerződéstervezetben részletezett folyamat alapján. 

Az évenkénti mennyiség oszlopban megadott mennyiség a szerződés egy évére, míg a teljes 
mennyiség oszlopban megadott mennyiség a szerződés hatályára (négy év) tervezett maximális 
összmennyiség. 

Valamennyi termékre vonatkozó fotódokumentáció a közbeszerzési dokumentum részeként az 
Ajánlattevők számára közvetlenül rendelkezésre bocsátásra kerül. 

A megrendelt mennyiségnek a megrendeléstől számított, Ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőn 
belüli szállítása Ajánlatkérő telephelyére (1222 Budapest, Gyár u. 15.). 

2. Rész: 

Tárgy: Csomagolóanyagok beszerzése 

Mennyiség: 
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Hivatkozási kód: A termék Ajánlatkérő általi megnevezése Évenkénti mennyiség 

Teljes 
mennyiség (4 

évre 
vonatkozóan): 

Dobozok 

2.D.a) Nagy gyűjtődoboz 3.200 db 12.800 db 

2.D.b) Kis gyűjtődoboz 12.000 db 48.000 db 

2.D.c) „OKM” doboz 1.000 db - 30% 4.000 db - 30% 

Csomagolóanyagok 

2.Cs.a) Nyomtatott ragszalag 250 db  1.000 db 

2.Cs.b) Transzparens ragszalag 612 tekercs 2.448 tekercs 

2.Cs.c) Nyújtható fólia raklapos biztonsági 
csomagoláshoz 

24 tekercs 96 tekercs 

2.Cs.d) Papírhenger (opció) 5.000 db 20.000 db 

Az egyes termékek mennyisége vonatkozásában – évenként legfeljebb  + 5%-os eltérés megengedett 
a gyártási technológiából adódóan, a szerződéstervezetben részletezett folyamat alapján. 

Az évenkénti mennyiség oszlopban megadott mennyiség a szerződés egy évére, még a teljes 
mennyiség oszlopban megadott mennyiség a szerződés hatályára (négy év) tervezett maximális 
összmennyiség. 

Valamennyi termékre vonatkozó fotódokumentáció a közbeszerzési dokumentum részeként az 
Ajánlattevők számára közvetlenül rendelkezésre bocsátásra kerül. A megrendelt mennyiségnek a 
megrendeléstől számított legfeljebb az Ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőn belüli szállítása 
Ajánlatkérő telephelyére (1222 Budapest, Gyár u. 15.). 

Ajánlatkérő mindkét közbeszerzési rész vonatkozásában a fent meghatározott mennyiségeket évente 
egy alkalommal rendeli meg. A II. rész 2.Cs.d) pontjában meghatározott papírhengerek a 
közbeszerzésben opcionális rész, azaz Ajánlatkérő az éves rendelés alakalmával adja meg hogy élni 
kíván-e az ezen termékre vonatkozó vételi joga (opció) nyújtotta lehetőséggel. A II. rész 2.D.c) 
pontjában meghatározott OKM doboz esetében a fent megadott mennyiségek vonatkozásában 
fenntartja a jogot a mínusz 30%-os eltérést. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 113. § (1) alapján 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 
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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  

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: Biztonsági tasakok beszerzése 

Az eljárás eredményes volt X igen � nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

� A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás � igen � nem 

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: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Az 1. közbeszerzési rész: Biztonsági tasakok beszerzése vonatkozásában: 
neve: Profil-Copy 2002 Kft., 3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2, 12933086-2-05  
Összesített nettó ajánlati ár: 32.928.000,-Ft 
Teljesítési határidő: 50 naptári nap 
 
neve: Pátria Nyomda Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7., 10728350-2-43 
Összesített nettó ajánlati ár: 22.660.000,-Ft 
Teljesítési határidő: 50 naptári nap 
 
neve: Banktech Safe Kft.  10948448-2-43 
1119 Budapest, Petzvál József u. 44. 
Összesített nettó ajánlati ár: 18.288.000,-Ft 
Teljesítési határidő: 52 naptári nap 
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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.) 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés 
A 

részszempontok 
Profil-Copy 2002 

Kft. 
Pátria Nyomda Zrt. Banktech Safe Kft. 

részszempontjai (adott esetben alszempontjai 
is) 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Összesített nettó ajánlati ár nettó HUF  80 55,54 4443,2 80,92 6473,6 100 8000 

Teljesítési határidő naptári nap 15 100 1500 100 1500 96,15 1442,25 

A minőség biztosításának módszertana 5 10 50 6 30 4 20 

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
összegei ajánlattevőnként:     5993,2   8003,6   9462,25 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Az 1. közbeszerzési rész tekintetében a legtöbb tanúsítványt és ezzel a legtöbb intézkedést biztosítja a szerződés teljesítése során a Profil-Copy Kft, ezért 
ajánlata 10 pontot kap. A második legtöbb intézkedést a Pátria Nyomda Zrt. mutatta be, ezért ajánlata 6 pontot kap. Harmadik a Banktech Safe Kft. által bemutatott megoldások ezért ezen értékelési szempontra 4 pontot kap. 
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100  

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 legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: 
Az 1. és 2. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. ba) pontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. 
 
Ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési szempont esetén is a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az 
alábbi képlet alapján: 

P =
A legjobb

A vizsgált
∗ (P max − P min ) + P min 

ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 3. értékelési szempont esetében 

A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kiválasztása sorba rendezéssel történik. A Bíráló Bizottság 
tagjai egyesével megvizsgálják az ajánlatokat, azokat egymáshoz viszonyítva elhelyezik, első helyre 
rangsorolva a véleményük szerint legjobb ajánlatot. 

 
A Bíráló Bizottság tagja annak az ajánlatnak ítéli az 1. helyezési számot, amelyben az ismertetett 
minőségbiztosítási eljárás:  
• a legtöbb lehetséges tervezési, szervezési és minőségbiztosítási problémát számításba veszi,  
• bemutatja az ezekből következő lehetséges kockázatokat,  
• és ezen kockázatok kezelésére releváns megoldási javaslatokat nyújt, ezáltal biztosítva a feladatok 

egységes, magas színvonalon történő, folyamatos ellátását. 
 
A fenti feltételek konjunktív feltételek; amennyiben a három feltétel közül bármelyik nem teljesül 
vagy az szakmailag nem releváns, úgy az adott ajánlati elem nem kerül figyelembevételre és az 
értékelés alapjául sem szolgál. Ajánlatkérő nem tekinti releváns megoldási javaslatnak az azonosított 
kockázat elhanyagolható részét kezelő részmegoldást. 

 
Amelyik ajánlat helyezési száma a legalacsonyabb, - ennek megfelelően a szakmailag legjobb – 
minősül az 1. helyezettnek az ezt követő a 2. helyezett és így tovább. 
 

Az első helyezett ajánlat a maximum pontszámot kapja (10), míg a 2. helyezett 6 pontot, a 3. helyezett 4 pontot, 
a 4. helyezett 2 pontot, minden további helyezett 1 pontot kap. Helyezés azonosság lehetséges. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

neve: Banktech Safe Kft.  10948448-2-43 
1119 Budapest, Petzvál József u. 44. 
Összesített nettó ajánlati ár: 18.288.000,-Ft 
Teljesítési határidő: 52 naptári nap 

Az értékelési szempontokra tekintettel a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 



 

6 
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 � igen 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: - 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [ 2] Elnevezés: Csomagolóanyagok beszerzése 

Az eljárás eredményes volt X igen � nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

� A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás � igen � nem 

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: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

neve: SIBO Csomagolástechnikai Kft. 25015458-2-07  
Összesített nettó ajánlati ár 25.000.296,00 Ft 
Teljesítési határidő 15-20 naptári nap 
Hibás teljesítés esetén a kijavításra, kicserélésre vállalt teljesítési határidő 72 óra 
 
neve: CLB Packaging Kft. 10805899-2-43   
Összesített nettó ajánlati ár 23.564.832,- Ft 
Teljesítési határidő 30 naptári nap 



 

7 
 

Hibás teljesítés esetén a kijavításra, kicserélésre vállalt teljesítési határidő 24 óra 
 
neve: Profil-Copy 2002 Kft. 12933086-2-05  
Összesített nettó ajánlati ár 29 977 046,40,- Ft 
Teljesítési határidő 30 naptári nap 
Hibás teljesítés esetén a kijavításra, kicserélésre vállalt teljesítési határidő 24 óra 
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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.) 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés 
A 

részszempontok 

SIBO 
Csomagolástechnikai  

Kft. 
CLB Packaging Kft. 

Profil-Copy 2002 
Kft. 

részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

Összesített nettó ajánlati ár nettó HUF  80 96,24 7699,2 100 8000 78,61 6288,8 

Teljesítési határidő naptári nap 5 100 500 100 500 100 500 

Hibás teljesítés esetén a kijavításra, kicserélésre 
vállalt teljesítési határidő (órában) 

10 33,33 333,3 100 1000 100 1000 

A minőség biztosításának módszertana 5 4 20 6 30 10 50 

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
összegei ajánlattevőnként:     8532,5   9500   7788,8 
 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Az 2. közbeszerzési rész tekintetében a legtöbb tanúsítványt és ezzel a legtöbb intézkedést biztosítja a szerződés teljesítése során a Profil-Copy Kft, 
ezért ajánlata 10 pontot kap. A második legtöbb intézkedést a CLB Packaging Kft. mutatta be, ezért ajánlata 6 pontot kap. Harmadik a SIBO Csomagolástechnikai  Kft. által bemutatott megoldások ezért ezen értékelési 
szempontra 4 pontot kap. 



 

9 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100  

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 legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: 
Az 1. és 2. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. ba) pontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. 
 
Ajánlatkérő az 1., 2. és 3. értékelési szempont esetén is a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az 
alábbi képlet alapján: 

P =
A legjobb

A vizsgált
∗ (P max − P min ) + P min 

ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 4. értékelési szemont esetében 

A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kiválasztása sorba rendezéssel történik. A Bíráló Bizottság 
tagjai egyesével megvizsgálják az ajánlatokat, azokat egymáshoz viszonyítva elhelyezik, első helyre 
rangsorolva a véleményük szerint legjobb ajánlatot. 

 
A Bíráló Bizottság tagja annak az ajánlatnak ítéli az 1. helyezési számot, amelyben az ismertetett 
minőségbiztosítási eljárás:  
• a legtöbb lehetséges tervezési, szervezési és minőségbiztosítási problémát számításba veszi,  
• bemutatja az ezekből következő lehetséges kockázatokat,  
• és ezen kockázatok kezelésére releváns megoldási javaslatokat nyújt, ezáltal biztosítva a feladatok 

egységes, magas színvonalon történő, folyamatos ellátását. 
 
A fenti feltételek konjunktív feltételek; amennyiben a három feltétel közül bármelyik nem teljesül 
vagy az szakmailag nem releváns, úgy az adott ajánlati elem nem kerül figyelembevételre és az 
értékelés alapjául sem szolgál. Ajánlatkérő nem tekinti releváns megoldási javaslatnak az azonosított 
kockázat elhanyagolható részét kezelő részmegoldást. 

 
Amelyik ajánlat helyezési száma a legalacsonyabb, - ennek megfelelően a szakmailag legjobb – 
minősül az 1. helyezettnek az ezt követő a 2. helyezett és így tovább. 
 

Az első helyezett ajánlat a maximum pontszámot kapja (10), míg a 2. helyezett 6 pontot, a 3. helyezett 4 pontot, 
a 4. helyezett 2 pontot, minden további helyezett 1 pontot kap. Helyezés azonosság lehetséges. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

neve: CLB Packaging Kft. 10805899-2-43   

Összesített nettó ajánlati ár 23.564.832,- Ft 

Teljesítési határidő 30 naptári nap 

Hibás teljesítés esetén a kijavításra, kicserélésre vállalt teljesítési határidő 24 óra 

Az értékelési szempontokra tekintettel a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. 
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata  

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 � igen 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: 

 

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: 2017/03/03/ Lejárata: 2017/03/13 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/03/03 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/03/03 

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 


