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„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi
csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése” tárgyú
ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 azonosító számú projekthez
kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/79
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.07.08.
Iktatószám: 11473/2013
CPV Kód: 45232450-1;45232452-5;45247112-8
Ajánlatkérő: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Teljesítés helye:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
közigazgatási területe

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.07.25.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Postai cím: Hősök tere 1.

Város/Község: Hajdúszoboszló

Postai irányítószám: 4200

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
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Címzett: dr. Sléder Tamás

Telefon: +36 52557352

E-mail: dr.sleder.tamas@hajduszob.hu

Fax: +36 52557301

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

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 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
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 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: 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:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése”
tárgyú ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 azonosító számú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák
elvégzése.

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

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közigazgatási területe

NUTS-kód: HU321
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x 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:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

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):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási Szerződés” Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető
rendszerének bővítése” tárgyú ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 azonosító számú projekthez
kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak: 45232452-5

45247112-8

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

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) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

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

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése” 
tárgyú ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 azonosító számú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák 
elvégzése:
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- Nyílt csatorna átereszekkel: 7833 m 
- Zárt csatorna: 1933 m 
- Szivattyú (csapadékvíz, sósvíz) átemelésére: 2 db 
az engedélyes tervekben és a dokumentációban foglaltak szerint.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 194522503 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

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

Vételi jog (opció): 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: nem

A lehetséges 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 2013/08/21 (év/hó/nap)

Befejezés 2014/06/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

1. Jótállás: a Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját követő 
24 hónapig teljes körű jótállást vállalni. 
2. Késedelmi kötbér: a szerződésben rögzített teljesítési határidővel kapcsolatos késedelem esetén 
a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,2% / naptári nap; 
maximális mértéke szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. 
3. Teljesítési biztosíték: a szerződés hatályba lépésekor, a teljesítés teljes időszakára a szerződés 
szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő mértékű 
biztosítékot kell nyújtani. A biztosíték rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) 
pontja szerint történhet, a 126. § (4) bekezdésben foglalt határidő betartásával. A biztosíték 
határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
4. Jólteljesítési biztosíték: A teljesítés időpontjában, a jótállás teljes időszakára a szerződés 
szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-nak megfelelő mértékű 
jólteljesítési biztosítékot kell nyújtani. A biztosíték rendelkezésre bocsátása a Kbt. 126. § (6) 
bekezdése a) pontja szerint történhet, a 126. § (4) bekezdésben foglalt határidő betartásával. A
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biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell. 
5. Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben nyertes ajánlattevő előleg fizetését kéri, úgy az
előlegfizetés feltétele, hogy ajánlattevő legkésőbb az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg az
előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az ajánlattevő
választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában, feltétel nélküli és
visszavonhatatlan biztosítékot adjon. Az Előleg visszafizetési biztosítékot a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57. § (1d) pontjában foglaltak szerint is rendelkezésre bocsáthatja nyertes Ajánlattevő. A
biztosíték mértéke az előleg mértékével meggyező összegű azzal, hogy Vállalkozó az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a)
bekezdése értelmében a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét 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 57. § (1d) bekezdése alapján kell teljesíteni. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet
tartalmazza.

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

Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható
összege 30%-a.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 3 rész-számla és 1
végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A részszámlák értéke és benyújtásának időpontja a
teljesítési szakaszok műszaki készültségéhez - a göngyölítve megadott 30, 60, és 80 százalékos
készültségi fok elérése - kell, hogy igazodjon. A végszámla nem lehet kisebb, mint az ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 20 százaléka. A számlák kiegyenlítése a Kbt. 130. §-ában, továbbá -
felmerülése esetén - a 306/2011. (XII. 23.) 14. § (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 2003. évi
XCII. Törvény 36/A §-ban, a 2007. évi CXXVII. törvény valamint a 4/2011. (I.28.) Kormány
rendeletben, a szerződéstervezetben és a dokumentációban szabályozottak szerint történik az
Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő forrásaiból történik ajánlattevő
számlájára HUF-ban történő átutalással szállítói finanszírozással. A jelen szerződés összegének
finanszírozása 90,0000 %-ban ÉÁOP támogatásból valósul meg, ezért az Ajánlatkérő a Mérnök által
leigazolt összeget tartalmazó, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő, teljesítési
igazolással igazolt számlák ellenértékét a következő módon téríti meg. Ajánlatkérő a Vállalkozó
leigazolt teljesítésnek megfelelően szerződésszerűen és jogszabályokban megfelelően kiállított
számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a számla 10,0000 %-át átutalja a
Vállalkozó számlájára. A fennmaradó összeget, melyet ÉÁOP Támogatás fedez az ÉÁOP
Közreműködő Szervezete útján kerül kiegyenlítésre. A Támogatást az Ajánlatkérő hiánytalanul
beérkezett Kifizetési Kérelme alapján a megfelelő dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül
a Vállalkozó számlájára a Közreműködő Szervezet átutalja.
A munkavégzés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján fordított adózás alá eső tevékenység.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
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Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdasági társaság, illetve jogi
személy létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 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, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § szerint
kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
A Kbt. 58. § (3) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint az ajánlattevő
ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §
(1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá.

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1. Valamennyi pénzügyi intézmény eljárást megindító felhívás feladásának napjától nem régebbi
nyilatkozatát arról, hogy mióta vezeti a pénzforgalmi számlát és volt-e 15 napot meghaladó sorban
állás (a sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat értve)
jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított két évben attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (4a) bekezdése alapján, amennyiben a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok
bizonyítják, hogy ajánlattevő megfelel a III.2.2) pontban szereplő alkalmassági követelménynek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
ajánlatkérő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az összes számlavezető pénzügyi intézménytől benyújtott banki 
nyilatkozat(ok) alapján bármelyik pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásától 
visszaszámított két évben 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő. 
 
A III.2.2) pontban szereplő alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlattevő, és a közös 
ajánlattevők a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésekben előírtak alapján a P/1. pont tekintetében elegendő,
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ha közülük egy felel meg. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésére.

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 a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év 
legjelentősebb építési beruházásainak táblázatszerű ismertetését (a szerződést kötő másik fél 
neve, címe, elérhetőségei; a megépített létesítmény megnevezése, az elvégzett munkák 
felsorolása; az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke; a teljesítés ideje 
-kezdés/befejezés naptári - nap pontossággal, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel dátumát- 
és helye; a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), továbbá a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kiállított, az M/1. pontban foglalt 
alkalmassági feltételt igazoló referencia-igazolások, nyilatkozatok eredetben vagy egyszerű 
másolatban. 
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő konzorcium tagjaként, vagy alvállalkozóként 
teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak a saját teljesítés fogadható el (mind az előírt érték, 
mind az előírt mennyiség vonatkozásában). 
M/2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők legalább valamelyike) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (2) bek. e) pontja alapján meg kell neveznie azokat a szakembereket (szervezeteket) 
- különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöket - akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető aláírt 
szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét és 
képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. 
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai 
nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot 
ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás 
ellenőrzésével is. Ezért jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság mely 
elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, 
vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum 
benyújtása is szükséges. Amennyiben ajánlatkérő a vonatkozó jogszabály szerinti, jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időnél hosszabb szakmai gyakorlati időtartamot határoz 
meg, a jogosultságon felül a szakmai önéletrajz szolgálhat a gyakorlati idő igazolására. 
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot 
igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. 
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
ajánlattevő részéről, kerüljön csatolásra a dokumentumok magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a 
magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa 
bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá arról, hogy a megajánlott 
szakember a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a 
szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő 
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő 
a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést. 
A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, amennyiben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok
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bizonyítják, hogy ajánlattevő megfelel az III.2.3) pontban szereplő alkalmassági követelménynek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
ajánlatkérő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5
évben összesen nem rendelkezik alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt)
referenciamunkával:
- legalább 1 db, nettó 100.000.000,- Ft-ot elérő értékű, műszaki átadás-átvétellel lezárult
csapadékvíz-elvezető rendszer építésére és/vagy szennyvízelvezető rendszer építésére és/vagy
belvízelvezető rendszer építésére vonatkozó referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez
az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
- 1 fő felsőfokú végzettségű, min. 3 éves felelős műszaki vezetői szakmai (csapadékvíz-elvezető
rendszer építése és/vagy szennyvízelvezető rendszer építése és/vagy belvízelvezető rendszer
építése) tapasztalattal rendelkező felelős műszaki vezetővel, aki a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet
szerinti MV-VZ/A, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, más tagállamban szerzett jogosultság
esetében a küldő, vagy származási országban egyenértékű jogosultsággal rendelkezik.
- 1 fő minőség-ellenőrzés (csapadékvíz-elvezető rendszer építése és/vagy szennyvízelvezető
rendszer építése és/vagy belvízelvezető rendszer építése) területén szerzett legalább 3 éves
szakmai tapasztalattal rendelkező minőségellenőrzésért felelős személlyel.
Egy szakemberrel több alkalmassági feltételt is lehet igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésére.

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

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott igen

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(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

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd
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 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

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:

IV. 2) Értékelési szempontok

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

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Egyösszegű Ajánlati ár (HUF-ban) 60
Építési Projektterv kidolgozott szakmai
elemeinek aránya

20

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni 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)

ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0041

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

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8365 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/05/24 (év/hó/nap)

x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9938 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/06/17 (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: 2013/07/25 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 254000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció
ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az az ÁÜTÖ Kft. OTP
BANK ZRt. pénzintézetnél vezetett 11722003-20135685 számú pénzintézeti számlájára történő
átutalással megfizetni.A dokumentáció ára 27% ÁFA-t tartalmaz.A Dokumentációt ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/07/25 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

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

Dátum: (év/hó/nap)

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:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

Dátum: 2013/07/25 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere
1. Tanácsterem.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
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A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű 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

igen

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

ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0041

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) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

Az ajánlatkérő a dokumentációt előzetes bejelentkezést követően adja át az A. melléklet II.
pontjában meghatározott címen, munkanapokon 08.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 8.00 órától 11:00 óráig. A dokumentáció másra nem ruházható át.

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:

Az Ajánlatok értékelése során adható pontszám (Kbt.71.§ (3) c)): részszempontonként: 1-100 pont,
2 tizedesjegyre számítva.

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:

Az 1. részszempont esetén: A KÉ 2012. évi 61. számában 2012. június 1-én megjelent A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III.A.1.ba) pontja szerint relatív fordított 
arányosítás. 
A 2. részszempont esetében: 
A részszempont értékelése, lehetséges adható pontok: 
Az Építési projektterv kidolgozott szakmai elemeinek aránya nem éri el a 25%-ot, akkor a minősítés 
Elégséges: 1 pont 
Az Építési projektterv szakmai elemeinek legalább 25%-a kidolgozott, a minősítés Megfelelő: 25 
pont 
Az Építési projektterv szakmai elemeinek legalább 50%-a kidolgozott, a minősítés Közepesen 
megfelelő: 50 pont 
Az Építési projektterv szakmai elemeinek legalább 75%-a kidolgozott, a minősítés jó: 75 pont
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Az Építési projektterv összes szakmai eleme (100%) kidolgozott, a minősítés teljesen kidolgozott:
100 pont 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az abszolút értékelés pontozásos módszerével határozza meg
oly módon, hogy a fenti értékelési skála alapján az ajánlati elemhez közvetlenül rendeli hozzá az
előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek között megfelelő pontszámot. A teljesen
kidolgozott ajánlat a maximális 100 pontot kapja, míg a kevésbé kidolgozott projekttervvel
rendelkező ajánlattevők minősítésüknek megfelelő pontértéket kapják, de elképzelhető több
azonos értékelési kategóriájú ajánlat is.

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

igen

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:

P/1. valamint az M/1.,M/2 alkalmassági követelmények tekintetében.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű
mértéke: 1.900.000 HUF. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással ajánlatkérő
11738084-15372741-00000000 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és
visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak
érvényben kell maradnia az eljárást megindító Felhívás IV.3.7. pontjában megadott időpontig. Az
ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) bekezdés a)-b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a
Kbt. 59.§ (4) és (6) és (7) bekezdésére. Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték
megfizetését/rendelkezésre bocsátását (az ajánlattevő fentiek szerinti választásának a
függvényében) az ajánlatában igazolnia kell (az átutalást/befizetést igazoló bizonylatot, vagy a
bankgarancia levelet, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvényt az ajánlatba be kell csatolni)

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

V.4) Egyéb információk:

1. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban tájékoztatást nyújt a Kbt. 77. §-ában megfelelően. Az 
ajánlatkérő az elbírálás befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevőnek egyidejűleg, 
telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg. 
2. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2013.08.21. 
3. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 25. § szerinti előírások megfelelően 
irányadók. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló 
megállapodás egy példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében 
hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös 
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentációban rögzített egyéb minimum tartalmi
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követelményeket. 
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) és a 
Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. 
5. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés 
a)-b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is meg kell tenni és az 
ajánlathoz csatolni kell. 
6. Az ajánlattevő csatolja: 
- Az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány). 
A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot 
a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a 
meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. 
- Az AF III.2.2.P/1. pontjában előírt igazolás tekintetében az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők 
esetén minden tagnak, továbbá amennyiben ezen alkalmassági minimumfeltétel kapcsán az 
ajánlattevő egyéb szervezet kapacitására támaszkodik, úgy ezen szervezetnek nyilatkoznia kell arra 
vonatkozóan, hogy az összes számlavezető pénzügyi intézményének igazolását csatolta. 
7. A nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 9. §-ának megfelelően a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, évente 
legalább 100 000 000 Ft értékhatárra kötött, építési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási 
szerződéssel kell rendelkeznie, amely felelősségbiztosítás kötvényének másolatát a kötendő 
szerződéshez csatolni kell. 
8. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelnie (Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés). A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 
kaphat. 
9. Az érvényes ajánlattételhez az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
- A projekttervet 
- A kivitelezés tervezett pénzügyi ütemtervét a dokumentációban szereplő részletezettséggel. 
- a Tételes költségvetést valamennyi munkarészre vonatkozóan a dokumentáció részét képező 
árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával. 
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja. 
11. Formai követelmények: 
a) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó 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; 
b) 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 ajánlatkérő az ettől kismértékben 
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni. Az ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az 
ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges 
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak 
d) Az ajánlatot 1 egy papír alapú példányban, valamint 2 példányban elektronikus adathordozón kell 
benyújtani. A postai úton megküldött ajánlatokat ajánlatkérő csak abban az esetben tekinti
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határidőben beérkezettnek, amennyiben a kézhezvételre az ajánlattételi határidőig sor kerül. A
papír alapú példányt és az elektronikus adathordozókat egy csomagban kell elhelyezni és a
csomagoláson fel kell tüntetni a jelentkező nevét, székhelyét, valamint a beszerzés tárgyát: „Ajánlat
ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 azonosító számú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák
elvégzésére. Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel!”. 
e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni; 
A tartalomjegyzék után kötelező a dokumentációban mellékelt felolvasó lap becsatolása. 
12. Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű másolatban
benyújthatók. 
13. Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket
terheli. 
15. Az ajánlat összeállításánál, a közbeszerzési eljárásrendben, az eljárást megindító felhívásban
és az Ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/07/04 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: ÁÜTÖ Menver Általános Üzletviteli Tanácsadó Kft.

Postai cím: Nagyszalonta u. 42.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1112

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: ÁÜTÖ Menver Általános Üzletviteli Tanácsadó Kft.
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Telefon: +36 12462176

E-mail: menver@vnet.hu

Fax: +36 12462176

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:
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4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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