
1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi Miklós u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: +36 92/553-938
E-mail: -
Fax: +36 92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság és
vallás kivételével az önkormányzati tevékenység körébe tartoznak
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén



Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Lenti Város Önkormányzata részére magasépítési feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
„A” feladat: Lenti, Bárszentmihályfa városrész - BÁRFA-i - Köztemető - 0424. hrsz. -
„B” feladat: Lenti, Bárszentmihályfa városrészben, 0445. hrsz-ú köztemetőben lévő
ravatalozó épület „C” feladat: Lenti Templom tér 9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú
garázsok „D” feladat: Lenti, Kápolnai út 2680/6. hrsz-ú ingatlan
NUTS-kód HU223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet



Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tárgya: Lenti Város Önkormányzata részére magasépítési feladatok ellátása
vállalkozási szerződés keretében
Mennyisége: „A” feladat: Meglévő temetői ravatalozó épület felújítási munkái
A köztemetőben lévő ravatalozó épület külmérete: 8,50 × 4,00 m. Az épület 3,50
× 3,50 m-es ravatalozó helyiségből, valamint 4,50 × 4,00 m-es nyitott ravatalozó
előtérből áll.
Alapozás: beton alapozás földpart közé, 0,35 m szélességben, 0,80 m mélységben.
Lábazat: átlagban 0,50 m magas beton lábazat készült kétoldali függőleges
síkfelületű zsaluzat közé.
Szigetelés: a lábazati fal, valamint a felmenő falak között és az aljzatbeton alatt két
rétegű vízszintes talajnedvesség elleni szigetelés készült 120-as csupaszlemezzel,
bitumen kenéssel.
Falazat: a ravatalozó helyiség felmenő falazata km tégla, cementhabarcsba rakva. A
falazat vastagsága: 25 cm.
Födém: a ravatalozó helyiség födémszerkezete fa borított gerendafödém, felső
felületén deszkaborítással, míg alulról nádszövet burkolattal ellátott.
Tetőszerkezet: nyeregtető, oromfalas lezárással, talpszelemennel, fogópárokkal.
Tetőhéjalás: hullámpala
Vakolat: belső falvakolat javított mészhabarcs, simítva. Külső homlokzatvakolat
alapvakolattal és kőporos habarcs dörzsöléssel.
Burkolat: mozaiklap burkolat ágyazatba rakva.
Nyílászáró: fa szerkezetű bejárati üveges portál - 2,40 × 2,10 m -.
A felújítás során el kell végezni a belső-külső falvakolat sérült felületeinek javítását,
míg a homlokzatvakolaton vakolatsimítás készül Terranova színvakolattal. A
hullámpala fedés több helyen beázik, melynek bontása után Creaton hornyolt
cserépfedés készül lécezéssel. A mozaiklap padlóburkolat az előtérben a fagy
hatására megrepedezett, cseréjére kerül sor mázas lapburkolattal, ragasztással,
aljzatkiegyenlítővel. Az épületről hiányzik a bádogos munka, a függőeresz és



lefolyócsatorna kivitelezését el kell végezni. A felújítással az épület funkciójának
megfelel, kielégíti a vele szemben támasztott műszaki előírásokat, követelményeket.
„B” feladat: A Lenti, Bárszentmihályfa - Mihályfai köztemetőben lévő - ravatalozó
épület felújítási munkái
A Lenti, Bárszentmihályfa városrészben, 0445. hrsz-ú köztemetőben lévő ravatalozó
épület jelenleg kontyolt nyeregtetős, földszintes, fedett előtérrel, a belső térben
egy ravatalozó és szerszámtároló helyiség van kialakítva. Falazata tégla, lábazata
beton, födémszerkezete borított gerendafödém, tetőfedése hornyolt cserép, előtető
szerkezete acél, fedése polieszter. Az épület jelenlegi műszaki állapotában nem
tudja funkcióját megfelelően kielégíteni, így szükséges a felújítás. A felújítás során
elbontásra kerül a tetőszerkezet, a tervezett tetőszerkezet két fél nyeregtetőből áll, a
tetők hajlásszöge 30 fok, tetőfedése Creaton cserép. A déli, északi és a nyitott terasz
mögötti függőleges szerkezet deszka burkolattal készül. A terasz alatti falfelületen a
padlástér megközelítésére egy padlásajtó kerül beépítésre. A terasz tetőszerkezete
négy kibetonozott zsalukő pillérre helyezett fa oszlopokon átfutó szelemenre ültetett
kötőgerendára támaszkodik fel. A pillérek ragasztott nyers téglaburkolatot kapnak. A
homlokzati nyílászárók ugyanazon méretű, fa szerkezetű nyílászárókra cserélendők.
A meglévő kéménypillér tetőn kívüli szakasza új, hőszigetelt téglával kerül falazásra,
rozsdamentes csővel bélelve. A kémény horganyzott acéllemez falszegélyt
kap, kiépítésre kerül a függőeresz és lefolyócsatorna, mely szintén horganyzott
acéllemez. A terasz helyiség 6 cm vtg. térkő burkolatot kap szegélyezéssel. A belső
két helyiség padlóburkolata marad. A homlokzatvakolat Terranova Weber W001
tört fehér színű nemes vakolat, dörzsölt kivitelben. A lábazatvakolat Terranova
Weber 0710 világosszürke színben. A belső falfelületek két rétegű lélegző festékkel
készülnek, míg a homlokzati fa szerkezetek felületkezelése két réteg lazurfestést
kapnak.
„C” feladat: Lenti Templom tér 9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú garázsok
tetőszerkezetének felújítása
A fenti ingatlanon lévő önkormányzati tulajdonú 2 db garázs nyeregtető szerkezetén
lévő hornyolt cserépfedés és 30m2 nagyságú felületen megroskadt, a tető beázik.
Az épület állagmegóvása indokolja, hogy a felújítást sürgősen el kell végezni. A
felújítás során a sérült, hornyolt cserépfedést és lécezést el kell bontani, majd 90
fm tetőléc pótlásával el kell végezni a meglévő szaruzatra a lécezést és hornyolt
tetőcseréppel el kell végezni a tető héjalást.
„D” feladat: A Lenti, Kápolnai út 2680/6. hrsz-ú ingatlanon lévő vízgépház
helyreállítási munkái
A meglévő épület funkciója vízgépház, melyben a vízgépészeti tér földszinti és
alagsori légtere egybenyitott. Az alagsorban lévő másik vízgépészeti tér felett egy
osztófödém van búvótérrel. Az épület ezen része korábbi építésű. Az épület falazata
30-as kézi falazó blokktéglából készült lapostetős kivitelben, bitumenes szigeteléssel
és külső csapadékvíz elvezetéssel. A külső homlokzata kőporos vakolat, nyílászárói
kopolit üveg és fa szerkezetű nyílászárók. Az épület felújítása során a meglévő
vasbeton zárófödémet vizes betonvágóval, a korábban épített épület síkjában le kell
vágni, a falazaton lévő repedések nagysága miatt a falazat teljes elbontása indokolt.
A meglévő alapokat és padozat bontását követően az új alapozást a vízgépészeti
tér alapjának alsó síkjától indulva lehet fellépcsőzni. Az új alapozási síkok méreteit
az alapozási terv tartalmazza. Az alap elkészülte és a betonkötés lezárulta után
lehet elvégezni az Ytong falazóblokkal a falazási munkákat. A falazatra új vasbeton



koszorú készül. A falazat vasbeton koszorúba befogott, majd erre kerül a záró
vasbeton födém. A záró födémmel kerül kialakításra a minimum 2 %-os lejtés a
külső vízelvezetési tetőn. A födém és a falazat a meglévőkhöz dilatációval kapcsolt,
a födémen vízhatlan líra kialakítású horganyzott acél dilatáció lezárás szükséges.
Az épületen alkalmazott bádogos szerkezetek anyaga horganyzott acéllemez. A
függőeresz csatorna 33 cm kiterített szélességű félkör keresztmetszetű, míg a
lefolyócsatorna szintén ugyanazon átmérőjű kör keresztmetszetű. A lapostető pala
zuzalékos bitumenlemez szigetelést kap. A külső homlokzati nyílászárók újbóli
beépítése történik. A belső falfelület glettelt, lélegző festékkel két rétegben készül.
Az épületen meglévő kéménypillér megszüntetésre kerül.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További
tárgyak:

45261900-3
45400000-1
45454100-5
45442100-8
45432100-5

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
-
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
-
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
xHirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos



Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor igen
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
Az ajánlatkérő a „Lenti Város Önkormányzata részére magasépítési feladatok
ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú projektben 2009. november
27. napján KÉ 25540/2009. szám alatt a Kbt. IV. fejezetében foglalt, a közösségi
értékhatárokat elérő beszerzésekre vonatkozó szabályok szerint ajánlattételi
felhívást jelentetett meg a Kbt. 21. § (3) bekezdésének megfelelően. az alábbi
ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánította, melynek megtörténtéről az ajánlattevőket (2010.
február 11. napján) a Kbt. 93.§ (1) bekezdésében előírt kizáró levél megküldésével
értesítette:
1./ LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. (8960 Lenti, Béke u. 40.)
2./ Fő-Ép Kft. (8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 90/B.)
A Cameron 2000 Kft. (8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.) ajánlatát ajánlatkérő a
Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította, tekintettel
arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig nem pótolta a hiánypótlási
felhívásban előírt hiányosságait, ezért ajánlatkérő ajánlattevő alkalmasságát nem
tudta megállapítani az eredeti ajánlati példányból.
A fenti indokok értelmében az ajánlatkérő kénytelen volt az eljárást a Kbt. 92. § b)
pontja alapján 2010. február 10. napján eredménytelenné nyilvánítani.
Tekintettel arra, hogy az érintett projekteket az ajánlatkérő mindenképpen meg
kívánja valósítani, az ajánlatkérő úgy döntött, hogy hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, melyre a közbeszerzési eljárás - 88. § (1)



bekezdésének a)-e) pontja alapján nem érintett - összes ajánlattevőjét meghívja
(LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft-t, és Fő-Ép Kft-t).
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1./ Nettó ajánlati ár (Ft) 10
2./ Jótállás ideje (év) 2
3./ Teljesítési határidő (nap) 2
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
2518/2010
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 25540 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/11/27 (év/hó/nap)



Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: Megnevezése
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1 db
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 6.462.962
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)



Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
-
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
-
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/04/30 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
Az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, ezért Ajánlatkérő a Kbt.
92. § b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította az eljárást.
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
1./ LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft. (név)
8960 Lenti, Béke u. 40. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
- (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)



-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: 2010/02/26 (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
-
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/01 (év/hó/nap)


