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9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

 

Mátrai Gyógyintézet,  

3233 Mátraháza, 7151. hrsz. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Az SH/6/4 kódszámú ’Gyógyító Régiók’ című pályázat megvalósításához kapcsolódó marketing 

témájú tanulmányok elkészítése és marketing anyagok kidolgozása vállalkozási szerződés keretében 

az alábbiak szerint: 

 

1. rész: Arculati terv elkészítése és kidolgozása 

 

A pályázat alapvetően az egészségturizmus lehetőségeinek és azok fejlesztésének  kidolgozásáról 

szóló kutatásokra épül. A projekt egyik célja régiós szintű egészségügyi turizmus márka kifejlesztése. 

Az ernyő márkán belül a projekt keretében öt almárka kialakítására kerül sor. Az ernyőmárka és az 

almárkák egységes megjelenéséhez elengedhetetlen a márkák arculatának kézikönyvbe foglalása. 

 

A nyertes ajánlattevő feladata a márkák arculati elemeinek teljes körű megtervezése és azok 

kézikönyvbe foglalása, az alábbiak szerint: 

- A márkák „személyiségének” kialakítása.  

- Logók megtervezése. Elvárás az egyediség és megkülönböztethetőség biztosítása. 

- Arculati elemek megtervezése, amely biztosítja az egységes formai megjelenést a projekthez 

kapcsolódó dokumentumokon, honlapokon, marketing eszközökön (színek, formák, design 

egyezősége) 

 

Becsült érték: nettó 4.050.000.- Ft 

 

2. rész: Marketing kommunikációs terv elkészítése és kidolgozása 

 

A nyertes ajánlattevő feladata a „Gyógyító Régiók” márka marketingkommunikációs 

eszközrendszerének megtervezése. A terv a márkanév hazai és nemzetközi piacon való promotálását 

foglalja rendszerbe. A marketingkommunikációs tervben hagyományos és elektronikus 

marketingkommunikációs eszközök tervezése egyaránt szükséges. 

 

A terv kidolgozását a nyertes ajánlattevőnek a projektben megvalósított orvos-szakmai kutatások 

eredményeit figyelembe véve, a márkastratégiai tervet készítővel, a vezető termékcsomagok 

összeállítójával, a márka információs rendszer kidolgozójával és az arculati kézikönyv készítőjével 

szoros együttműködésben kell végeznie, annak érdekében, hogy a márkát kiszolgáló tevékenységek 

koherens és hatékony rendszert alkossanak. 

 

Becsült érték: nettó 3.700.197.- Ft 

 

3. rész: Benchmarking elkészítése és kidolgozása 

 

A nyertes ajánlattevő feladata, hogy a jelenlegi gyógy-turisztikai „teljesítményt”, illetve a projekt 

megvalósítása utáni tervezett „egészségturisztika teljesítményt” – a projekt megvalósítóival közösen 

meghatározott referencia pontok alapján – értékelje.  
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Az értékelés célja tehát a lehetőségek felmérése, összehasonlítása más földrajzi térségek gyógy-

turisztikai teljesítmény jellemzőivel, valamint annak kiértékelése, hogy a márkastratégia által 

megjelölt növekedési tervek összhangban vannak-e a rendelkezésre álló lehetőségekkel.  

A benchmarking tanulmány a kiértékelt adatok alapján fogalmazzon meg szakmai javaslatokat az 

elemzett koncepcióval kapcsolatban mind térségi, mind régiós szinten. 

 

Becsült érték: nettó 5.575.000.- Ft 

 

4. rész: Marketing Kommunikációs és merchandising termékek elkészítése és kidolgozása 

 

A Svájci pályázat keretében szereplő merchandising tevékenység keretében el kell készíteni a projekt 

kreatív anyagainak megtervezését, kivitelezését, melyek segítségével a Mátrai Gyógyintézeten belül és 

a Gyógyító Régiók projekt tevékenységében résztvevő partner/partnereknél az arculat kézikönyv 

útmutatásaira építve megjelenhet a pályázat logórendszere. A keretösszeg felhasználásával a 

reklámajándékok rendszerét is ki kell alakítani. 

A kreativitás, az egyediség nagyon fontos, de szintén fontos az anyagok jól hasznosíthatósága, ezért a 

pályázó kreatív ötleteit is várja az intézet és a „gyártásba kerülése” előtt folyamatos egyeztetés 

szükséges. 

 

Becsült érték: nettó 9.478.839.- Ft 

 

3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 

122. § (7) bekezdés a) pontja alapján 

 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont alapján a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt 

millió forintot 

 

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: 

 

A felhívás megküldésének napja: 2014.01.20. 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  

 

1. rész: Igen 

2. rész: Igen 

3. rész: Igen 

4. rész: 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):  

 

1. rész: 1 

2. rész: 3 

3. rész: 1 

4. rész: 1 
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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. rész: 

Ajánlattevő neve: 

 

RADÍR REKLÁM Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1132 Budapest, Visegrádi út 17. I. em. 9. 

Ajánlati ár (egy összegben, nettó értékben, forintban 

meghatározva): 

 

4.000.000.- Ft 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az eljárást megindító 

felhívásban meghatározottak szerint igazolta. 
 

2. rész: 

Ajánlattevő neve: 

 

EuroSpa Investment Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1023 Budapest, Harcsa u. 2. 

Ajánlati ár (egy összegben, nettó értékben, forintban 

meghatározva): 

 

3.700.197.- Ft 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az eljárást megindító 

felhívásban meghatározottak szerint igazolta. 

 

3. rész: 

Ajánlattevő neve: 

 

KRAFT & Associates Turisztikai Fejlesztő Bt. 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1011 Budapest, Bem rakpart 26. I/1. 

Az ajánlat az eljárás melyik részére vonatkozik: 3. rész: Benchmarking elkészítése és 

kidolgozása 

Ajánlati ár (egy összegben, nettó értékben, forintban 

meghatározva): 

 

5.575.000 forint 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az eljárást megindító 

felhívásban meghatározottak szerint igazolta. 

 

4. rész: 

Ajánlattevő neve: 

 

ÁP-ÁCS-Pápai Informatikai és Design Stúdió 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1072 Budapest, Klauzál tér 3. 3/13 

Ajánlati ár (egy összegben, nettó értékben, forintban 

meghatározva): 

 

9.350.000.- Ft 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az eljárást megindító 

felhívásban meghatározottak szerint igazolta. 
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi 

lehetőség esetén részenként): - 

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

  Az elbírálás A részszempontok             

  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 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

 

    

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.) 

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:  

 

1. KOMMPÓT Kommunikációs Kft., 1031 Budapest, Záhony u. 7. 

Az érvénytelenség indoka: 

 Az ajánlattételi felhívás 14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, Az alkalmasság 

megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód P1. pontja szerint 

Ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három 

lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti 

beszámolójának mérleg, eredménykimutatás és adott esetben független könyvvizsgálói 

jelentés részeit (kiegészítő melléklet nélkül) egyszerű másolatban (amennyiben a 

gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). 

 

Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert 

az időszak kezdete után kezdte meg működését, illetve mert olyan jogi formában működik, 
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amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a közbeszerzés tárgyából (1. 

rész: Arculati terv elkészítése és kidolgozása; 2. rész: Marketing kommunikációs terv 

elkészítése és kidolgozása; 3. rész: Benchmarking elkészítése és kidolgozása; 4. rész: 

Marketing Kommunikációs és merchandising termékek elkészítése és kidolgozása) 

származó nettó árbevételről szóló nyilatkozatot köteles csatolni.    

 

Ugyanezen pont az alkalmasság minimumkövetelményei szerint alkalmatlan az ajánlattevő, 

amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szerint a mérleg szerinti 

eredménye az elmúlt három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív. 

Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert 

az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a 

működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1. rész: Arculati terv elkészítése és 

kidolgozása; 2. rész: Marketing kommunikációs terv elkészítése és kidolgozása; 3. rész: 

Benchmarking elkészítése; 4. rész: Marketing Kommunikációs és merchandising termékek 

elkészítése és kidolgozása) származó nettó árbevétele nem éri el az  

1. rész: 2.000.000.- forintot. 

2. rész: 1.750.000.- forintot. 

3. rész: 2.500.000.- forintot. 

4. rész: 4.500.000.- forintot. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattevő cégkivonata alapján megállapította, hogy az ajánlattevő a P1. 

pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert az előírt időszak 

kezdete után kezdte meg működését, ugyanakkor ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a 

közbeszerzés tárgyából (1. rész: Arculati terv elkészítése és kidolgozása; 2. rész: Marketing 

kommunikációs terv elkészítése és kidolgozása; 3. rész: Benchmarking elkészítése és 

kidolgozása; 4. rész: Marketing Kommunikációs és merchandising termékek elkészítése és 

kidolgozása) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozatot. 

 

Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 

 

 Az ajánlattételi felhívás 14.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság 

megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód M1. pontja szerint 

Ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 

számított három évben befejezett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásainak 

ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, a 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti referenciaigazolással. A referenciaigazolásoknak 

egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az 

alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. 

 

Az ismertetőnek, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: 

- teljesítés ideje (év, hó), helye; 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy 

neve, telefonszáma vagy e-mail címe; 

- a szolgáltatás tárgya; 

- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF); 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e 

 

Ugyanezen pont, az alkalmasság minimumkövetelményei M1. pontja szerint alkalmatlan az 

ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított három évben befejezett: 

1. rész: 

 1 db, minimum nettó 2.000.000 forint értékű, arculati terv elkészítésére és 

kidolgozására vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 

referenciával. 
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2. rész: 

 1 db, minimum nettó 1.750.000 forint értékű, marketing kommunikációs terv 

elkészítésére és kidolgozására vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően teljesített referenciával. 

3. rész: 

 1 db, minimum nettó 2.500.000 forint értékű, brenchmarking elkészítésére 

vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. 

4. rész: 

 1 db, minimum nettó 4.500.000 forint értékű, marketing kommunikációs és/vagy 

merchandising termékek elkészítésére és kidolgozására vonatkozó az előírásoknak 

és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. 

 

Ajánlattevő ajánlatának 16. oldalán becsatolt referencia ismertetőben, ill. igazolásban az 

ellenszolgáltatás összege és a szolgáltatás tárgyának meghatározása nem tartalmazza 

egyértelműen azon információkat, amelyekből megállapítható az előírt alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés (nettó 1.750.000 forint értékű, marketing 

kommunikációs terv elkészítésére és kidolgozására vonatkozó referencia). 

 

Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 

 

Ajánlattevő ajánlata a fentiek okán a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

2. QCM Consulting Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.) 

 Az ajánlattételi felhívás 14.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság 

megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód M1. pontja szerint 

Ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 

három évben befejezett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásainak ismertetését 

tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) 

bekezdése szerinti referenciaigazolással. A referenciaigazolásoknak egyértelműen kell 

tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság 

minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. 

 

Az ismertetőnek, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: 

- teljesítés ideje (év, hó), helye; 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, 

telefonszáma vagy e-mail címe; 

- a szolgáltatás tárgya; 

- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF); 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e 

 

Ugyanezen pont, az alkalmasság minimumkövetelményei M1. pontja szerint alkalmatlan az 

ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított három évben befejezett: 

1. rész: 

 1 db, minimum nettó 2.000.000 forint értékű, arculati terv elkészítésére és 

kidolgozására vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 

referenciával. 

2. rész: 

 1 db, minimum nettó 1.750.000 forint értékű, marketing kommunikációs terv 

elkészítésére és kidolgozására vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően teljesített referenciával. 

3. rész: 
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 1 db, minimum nettó 2.500.000 forint értékű, brenchmarking elkészítésére vonatkozó 

az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. 

4. rész: 

 1 db, minimum nettó 4.500.000 forint értékű, marketing kommunikációs és/vagy 

merchandising termékek elkészítésére és kidolgozására vonatkozó az előírásoknak és 

a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. 

 

Ajánlattevő ajánlatának 14. oldalán becsatolt referencia ismertetőben, ill. igazolásban a 

teljesítés helye nem került feltüntetésre, valamint a szolgáltatás tárgyának meghatározása nem 

tartalmazza egyértelműen azon információkat, amelyekből megállapítható az előírt 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés (marketing kommunikációs terv elkészítésére 

és kidolgozására vonatkozó referencia). 

 

Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 

 

Ajánlattevő ajánlata a fentiek okán a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

1. rész: 

Nyertes ajánlattevő neve, címe: RADÍR REKLÁM Kft., 1132 Budapest, Visegrádi út 17. I. em. 9. 

Ellenszolgáltatás összege: nettó 4.000.000.- Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be a bírálati szempont szerint a 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot. 

 

2. rész: 

Nyertes ajánlattevő neve, címe: EuroSpa Investment Kft., 1023 Budapest, Harcsa u. 2. 

Ellenszolgáltatás összege: nettó 3.700.197.- Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be a bírálati szempont szerint a 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot. 

 

3. rész: 

Nyertes ajánlattevő neve, címe: KRAFT & Associates Turisztikai Fejlesztő Bt., 1011 Budapest, 

Bem rakpart 26. I/1. 

Ellenszolgáltatás összege: nettó 5.575.000 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be a bírálati szempont szerint a 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot. 

 

4. rész: 

Nyertes ajánlattevő neve, címe: ÁP-ÁCS-Pápai Informatikai és Design Stúdió Korlátolt 

Felelősségű Társaság, 1072 Budapest, Klauzál tér 3. 3/13 

Ellenszolgáltatás összege: nettó 9.350.000.- Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be a bírálati szempont szerint a 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot. 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

4. rész: - 
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12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

4. rész: Gyógyító Régiók prospektus készítése 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

4. rész: - 

 

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:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

4. rész: - 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

4. rész: - 

 

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:  

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: Consilia International Szolgáltató Kft., ajánlattételi felhívás P1. pont 

4. rész: Brandcontrol Kft., M1. pont 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

1. rész: - 

2. rész: - 

3. rész: - 

4. rész: - 

 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014.03.20. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014.03.29. 

Az 1., 3., 4. részek esetében a Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja alapján a Kbt. 124. § (6) bekezdése 

szerinti tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, mivel ezen részek esetében a Kbt. 

122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.03.19. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.03.19. 
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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: - 

 

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. 

 

 


