9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19.-21.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Az M3 metróvonal rekonstrukciójának és meghosszabbításának előkészítése” című
projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés
keretében, amely az alábbi elvégezendő munkarészeket foglalja magában:
1 db Döntés-előkészítő dokumentum 5 pld. papír formátumban + 4 db elektronikus
adathordozón (CD/DVD/pendrive) az alábbi tartalommal:
a) Koncepciótervek a meglévő vonalra,
b) Tanulmányterv az északi meghosszabbításra,
c) Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány meglévő vonalra és a meghosszabbítási
lehetőségekre, ennek keretében:
— forgalmi elemzés elkészítése (forgalmi szimuláción alapuló utasforgalmi igény prognózis,
kapacitástervezés,viszonylatszervezés, követési idő és járműigény meghatározás);
— változatelemzés, tervezői költségbecslés (CBA) elkészítése;
— a változatok értékelése és javaslattétel a részletesen vizsgálandó változatokra, azok
nyomvonala tekintetében, rajzi munkarészekkel;
— előbbiek vonatkozásában alátámasztó munkarészek;
— közműhelyzet, valamint ingatlanviszonyok feltárása;
— területfejlesztési munkarész elkészítése;
— kulturális örökségvédelmi hatástanulmány készítésének vizsgálata; amennyiben szükséges,
ennek elkészítése;
— környezeti munkarész elkészítése;
— kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
1 db tervdokumentáció elkészítése a meglévő vonalszakaszra vonatkozóan, 5 pld. papír
formátumban + 4 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive) az alábbi tartalommal:
— engedélyezési tervek, létesítési engedélyek és üzemeltetői hozzájárulások, a
gördülőállomány vonatkozásában elvi előzetes típusengedély,
— kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki kötetei,
— kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése az ajánlattételi dokumentációban szerepel.
A fentebb felsorolt példányszámok a tervbírálatokra, egyeztetésekre leadott példányokat nem
tartalmazzák.
3. A választott eljárás fajtája:
Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás lefolytatott le, tekintettel arra, hogy az előzményei e tárgyban
lefolytatott, közösségi eljárás rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárása a Kbt. 76. § (1)
bekezdés c) pontja alapján eredménytelenül zárult, a felhívás és dokumentáció feltételei
lényegesen nem változtak meg és az ajánlatkérő a tárgyalásra a nyílt – Kbt. 74. § (1)
bekezdésének a)-d) pontja és a (2) bekezdésének c) pontja alapján nem érintett – összes
ajánlattevőjét meghívta.
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4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
Ajánlatkérő „Az M3 metróvonal rekonstrukciójának és meghosszabbításának előkészítése”
című projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése tárgyában 2013.
július 15. napján feladott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. július 17. napján
2013/S 137-238518 iktatószám alatt megjelent ajánlati felhívásával nyílt eljárást indított. A
közbeszerzési eljárásban 3 (három) darab ajánlat benyújtására került sor.
Ajánlatkérő 1 (egy) darab ajánlat érvényességét és 2 (két) darab ajánlat érvénytelenséget
állapította meg. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását 2013. december 19. napján –
figyelemmel a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra – eredménytelennek
nyilvánította, tekintettel arra, hogy az egyetlen érvényes ajánlatnak megfelelő mértékű fedezet
nem állt ajánlatkérő rendelkezésére.
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: --6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
Közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. március 14.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint 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 (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
2 (kettő) darab
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, illetőleg elemei (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):
1) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe:
Systra (72-76, R Henry Farman, 75015 Paris) és MHV-Cosinus Mérnöki Kft. (1204
Budapest, Lázár u. 48.), mint közös ajánlattevők
Alkalmasság indokolása:
A Systra (72-76, R Henry Farman, 75015 Paris) és MHV-Cosinus Mérnöki Kft. (1204
Budapest, Lázár u. 48.), mint közös ajánlattevők végleges ajánlata alapján – a Kbt. 98. §
(3) bekezdésében foglalt vizsgálatot követően – megállapítható, hogy a közös ajánlattevők
ajánlata érvényes, az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A közös ajánlattevők ajánlatukban
megfelelően benyújtották az ajánlattételi felhívás, dokumentáció és jogszabályok által
megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.
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Ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
Egyösszegű Nettó Ajánlati ár

1.838.360.000,- Ft

2) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) és UVATERV Út-,
Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület), mint közös
ajánlattevők
Alkalmasság indokolása:
A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) és UVATERV Út-,
Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület), mint közös
ajánlattevők végleges ajánlata alapján – a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatot
követően – megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlat megfelel
az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. A közös ajánlattevők ajánlatukban megfelelően benyújtották az ajánlattételi
felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.
Ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
Egyösszegű Nettó Ajánlati ár

1.818.000.000,- Ft

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): --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: --11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
A nyertes ajánlattevő neve, címe:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) és UVATERV Út-,
Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület), mint közös
ajánlattevők
Az ellenszolgáltatás összege:
Egyösszegű Nettó Ajánlati ár

1.818.000.000,- Ft
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Az ajánlat kiválasztásának indokai:
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára - a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a)
pontja alapján – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) és UVATERV Út-,
Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület), mint közös
ajánlattevők tették.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe:
Systra (72-76, R Henry Farman, 75015 Paris) és MHV-Cosinus Mérnöki Kft. (1204
Budapest, Lázár u. 48.), mint közös ajánlattevők
Az ellenszolgáltatás összege:
Egyösszegű Nettó Ajánlati ár

1.838.360.000,- Ft

Az ajánlat kiválasztásának indokai:
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára - a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a)
pontja alapján – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő
legkedvezőbb (legalacsonyabb összegű) ajánlatot a Systra (72-76, R Henry Farman, 75015
Paris) és MHV-Cosinus Mérnöki Kft. (1204 Budapest, Lázár u. 48.), mint közös
ajánlattevők tették.
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) és UVATERV Út-,
Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület), mint közös
ajánlattevők ajánlatában az alábbiak szerint:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.):
felvonók és mozgólépcsők teljes körű tervezése, épületfizika, településtervezés,
településrendezés,
biztosítóberendezési
rendszer
tervezése,
épülettechnológia,
környezetvédelmi munkarész, geodézia, közlekedéstervezés, építészet, vasúti pályatervezés,
erős- és gyengeáramú hálózattervezés, energetikai tervezés, infokommunikációs
rendszertervezés, tűzvédelem, szellőzéstervezés, tenderdokumentáció összeállítása
UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület):
településtervezés, településrendezés, biztosítóberendezési rendszer tervezése, mozgólépcsők
tervezés, épületfizika, épülettechnológia, tűzvédelmi rendszerek tervezése
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
Systra (72-76, R Henry Farman, 75015 Paris) és MHV-Cosinus Mérnöki Kft. (1204
Budapest, Lázár u. 48.), mint közös ajánlattevők ajánlatában az alábbiak szerint:
épületfizikai tervezés, építéstechnológiai tervezés, vízmérnöki tervezés, építmények építészeti
tervezése, belsőépítészeti tervezés, településtervezés, földmérői tervezés, biztosítóberendezés
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tervezés, költséghaszon-elemzés, projektmenedzsment, kommunikációs feladatok, hő- és
páratechnikai tervezés, szivárgásgátló szerkezettervezés, tűzvédelmi rendszertervezés.
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:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) és UVATERV Út-,
Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület), mint közös
ajánlattevők ajánlatában az alábbiak szerint:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.): --UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület): --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
Systra (72-76, R Henry Farman, 75015 Paris) és MHV-Cosinus Mérnöki Kft. (1204
Budapest, Lázár u. 48.), mint közös ajánlattevők ajánlatában az alábbiak szerint: --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:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.):
Azon alkalmassági követelmények
Az alkalmasság igazolásában részt
megjelölése, amelyek igazolása érdekében
vevő szervezetek (személyek)
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira
(is) támaszkodik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. D)
pontjának a. alpontja:
2 fő felsőfokú gépészmérnök vagy
energetikai mérnök végzettségű tervezővel,
Déri László
akik közül
1
1038 Budapest, Határ út 19.
a. legalább 1 fő legalább 2 év felvonók és

mozgólépcsők teljes körű tervezésében
szerzett gyakorlattal rendelkezik,
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2

3

4

Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. C)
pontjának a. alpontja:
3 fő felsőfokú építész végzettségű tervezővel,
akik közül
a. legalább 1 fő legalább 2 év építmények
építészeti tervezése, meglévő építmények
bővítése szakterületen szerzett tervezési
UNITEF’83 Zrt.
gyakorlattal rendelkezik
(1119 Budapest, Bornemissza tér 12.)
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. C)
pontjának b. alpontja:
3 fő felsőfokú építész végzettségű tervezővel,
akik közül
b. legalább 1 fő legalább 2 év építmények
belsőépítészeti tervezése szakterületen
szerzett tervezési gyakorlattal rendelkezik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. A)
pontjának b. alpontja:
4 fő felsőfokú építész- vagy építőmérnök
MG Építész Kft.
végzettségű tervezővel, akik közül
(1125 Budapest, Szarvas Gábor út
b. legalább 1 fő legalább 2 év épületfizikai
42/A.)
(építmények
hőés
páratechnikai
rendszerének tervezése) területen szerzett
gyakorlattal rendelkezik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M1. b) pontja:
legalább 1 db, földalatti szakaszt is
tartalmazó gyorsvasút létesítéséhez és/vagy
rekonstrukciójához kapcsolódó engedélyezési
és/vagy kiviteli terv elkészítéséből vagy
kiviteli
tenderdokumentáció
műszaki
elkészítéséből
származó
Mott MacDonald Limited Mott köteteinek
referenciával.
Csak
olyan
tervezési
munka
MacDonald House
(8-10 Sydenham Road, Croydon CR0 vehető figyelembe, mely legalább nettó
100 000 000 HUF értékben tartalmazza
2EE, Egyesült Királyság)
együttesen az alábbi szakágakra vonatkozó
terveket:
 vasúti pálya tervezés,
 erősáramú
(elektromos
vontatási
hálózat) tervezés,
 gyengeáramú hálózat tervezés,
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UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület):

1

2

3

Azon alkalmassági követelmények
Az alkalmasság igazolásában részt
megjelölése, amelyek igazolása érdekében
vevő szervezetek (személyek)
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira
(is) támaszkodik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. B) pontja:
1 fő felsőfokú építőmérnök végzettségű
Vízkeleti Ferenc
tervezővel, aki vasúti közlekedési építmények
(2011 Budakalász, Szent László utca
tervezésében legalább 2 év gyakorlattal,
96.)
valamint vezető tervezői címmel is
rendelkezik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. C)
pontjának c. alpontja:
3 fő felsőfokú építész végzettségű tervezővel,
akik közül
Schőmer András
c. legalább 1 fő legalább 2 év
(1124 Budapest, Ormódi u. 12.)
településtervezési,
településrendezési
szakterületen
szerzett
tervezési
gyakorlattal rendelkezik,
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. I) pontja:
1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező
Fireeng Kft.
tervezővel, aki legalább 2 év beépített
(1144 Budapest, Tihany utca 18.)
tűzvédelmi rendszerek tervezésében szerzett
gyakorlattal rendelkezik

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
Azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira
(is) támaszkodik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. A)
pontjának b. alpontja:
4 fő felsőfokú építész- vagy építőmérnök
PhQ Épületgépészeti Mérnökiroda Kft. végzettségű tervezővel, akik közül
b. legalább 1 fő legalább 2 év épületfizikai
1139 Budapest, Teve u. 9.
(építmények
hőés
páratechnikai
rendszerének tervezése) területen szerzett
gyakorlattal rendelkezik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. A)
pontjának c. alpontja:
4 fő felsőfokú építész- vagy építőmérnök
végzettségű tervezővel, akik közül
Struktúra Kft.
c. legalább 1 fő legalább 2 év
1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A
építéstechnológiai
(építésszervezés
tervezése,
építésgépesítés
tervezése)
területen szerzett tervezési gyakorlattal
rendelkezik
Az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetek
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2
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6

7
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Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. A)
pontjának d. alpontja:
4 fő felsőfokú építész- vagy építőmérnök
végzettségű tervezővel, akik közül
Aquaterv Pannon Mérnöki Iroda Bt.
d. legalább 1 fő legalább 2 év vízmérnöki
2642 Nógrád, Rózsa Ferenc utca 29.
területen (ivó- és iparivíz ellátás,
szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés)
szerzett tervezési gyakorlattal rendelkezik,
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. C)
pontjának b. alpontja:
3 fő felsőfokú építész végzettségű tervezővel,
Guzmics+Kiss Építésziroda Kft.
akik közül
1132 Budapest, Visegrádi utca 80/a.
b. legalább 1 fő legalább 2 év építmények
belsőépítészeti tervezése szakterületen
szerzett tervezési gyakorlattal rendelkezik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. C)
pontjának c. alpontja:
3 fő felsőfokú építész végzettségű tervezővel,
„MENEDZSER”
Mérnöki
Iroda
akik közül
Közkereseti Társaság
c. legalább 1
fő legalább 2 év
9024 Győr, Zrínyi u. 16. 11./6.
településtervezési,
településrendezési
szakterületen
szerzett
tervezési
gyakorlattal rendelkezik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. G)
pontjának b. alpontja:
5 fő felsőfokú mérnök végzettségű
GeoExpert Geotechnikai tervező és
tervezővel, akik közül
szakértő Kft.
b. legalább 1 fő legalább 2 év föld alatti
2089 Telki, Levendula u. 19.
műtárgyak,
alagutak,
illetve
szivárgásgátló szerkezetek tervezésben
szerzett gyakorlattal rendelkezik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. G)
pontjának c. alpontja:
5 fő felsőfokú mérnök végzettségű
tervezővel, akik közül
c. legalább 1 fő legalább 2 év SIL 4
biztonságintegritási szintre vonatkozó
Elek László (egyéni vállalkozó)
követelményeket teljesítő, kötöttpályás
3400 Mezőkövesd, Gesztenye u. 6.
közlekedési
eszköz
közlekedésének
biztosítására
szolgáló
elektronikus
biztosítóberendezési
rendszer
tervezésében
szerzett
gyakorlattal
rendelkezik
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. I) pontja:
1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező
MÉBArt Bt.
tervezővel, aki legalább 2 év beépített
1025 Budapest, Szeréna út 27-29.
tűzvédelmi rendszerek tervezésében szerzett
gyakorlattal rendelkezik
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Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. C)
pontjának a. alpontja:
3 fő felsőfokú építész végzettségű tervezővel,
ArchiCon Mérnöki Szolgáltató Kft.
akik közül
9 1082 Budapest, Baross utca 74. III.
a. legalább 1 fő legalább 2 év építmények
em.
építészeti tervezése, meglévő építmények
bővítése szakterületen szerzett tervezési
gyakorlattal rendelkezik
XGEO
Geodéziai
és
Általános Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. F) pontja:
1 fő felsőfokú földmérői szakképesítéssel
10 Mérnöki Kft.
rendelkező tervezővel
1055 Budapest, Bihari J. u. 22. fszt. 6.
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. E)
pontjának a. alpontja:
3 fő felsőfokú villamosmérnök végzettségű
tervezővel, akik közül
a. legalább 1 fő legalább 2 év építmény- és
épületvillamosság szakterületen szerzett
tervezési gyakorlattal rendelkezik
Dr. Hodossy László
11
9026 Győr, Dózsa rkp. 25.
Ajánlattételi felhívás 12.2) M2. E)
pontjának b. alpontja:
3 fő felsőfokú villamosmérnök végzettségű
tervezővel, akik közül
b. legalább 1 fő legalább 2 év vasúti
erősáramú villamosmérnöki tervezésben
szerzett gyakorlattal bír
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2014. augusztus 9.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2014. augusztus 18.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. augusztus 8.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. augusztus 8.
18.* Az összegezés módosításának indoka: --19.* Az összegezés 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: --A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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