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AJANLATTETELI FELHivAs

Az ajimlatkero a Kbt. 122/A. §- a ertelmeben az alabbiakban reszletezett k6zbeszerzesi
eljarast indftja.
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I'

"Magy'; Tlo'P-2.2.6~ te~jes koru

2.

3.

1.

4.

2.

3. Ateljesites helve:
3233 Matrahaza, 7151. hrsz.

r,~

4. A szerzodes megh~t'~rozasa/ta~gva:
projektmenedzsment szolg~ltatas- 2015."

II.

I. AJANLAT«ERO
1. Hivatalos nev: Matrai Gyogyintezet

Postai cim: 3233 Matrahaza, 7151. hrsz.
Kapcsolattartasi pont(ok): Dr. Urban laszl6 PhD.,f6igazgat6
Telefon: +36 37574505
Fax: +36 37374091
E-mail: igazgatas@
Internet cim: ~

1~

S. Kozos«ozbesze",;s; sz6i~gyzek (CPV): 79.42.10.00-1; 71.24.80.00-8.
fI' .

6. Reszekre torteno ajan'att~tel: Nem.
1,1

7. Elfogadhat6!<-e alternativ'ajanlatok: N,em.
,.. . ':1'
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8. Szerzodes szerinti mennyiseg vagy alkalmazasi kor:

dokumentumkezelesi' rendszer

K6zr:e
besz~
K6zremukii
Segitsegny(.
A projekthez kap
tanacsadas (vonatkl

szabalyaiszerint).·r _ _ i.,: .• ,,;, ',. ,r""I.',.
KozremGk6des a kifizetesi ~erelmek 6sszeallitasaban. '
Penzugyi kimutatas kesi}t~'se"a szamlak beerkezes~,r:61;)ifiiete"s'ik' ute'me~es~r9r az
egyes tetelekhez'k~pcsoI6d6 onerc5 merte·kerol.· ~..... ~. .... "

Tamicsadas az egye's szerzc5desek es a kapcsol6d6 teljesitesek, hatarid6k, folyamatos
nyilvantartasanak vezet~s~~~n.· . ~ ~.,. - ..

Ahal az ajanlatker6 'a beszeties targyanak muszaki lelrasahaz szabva~Yt, mGszaki
engedelyt, muszaki eloir~~ok¥t;"~'i:lsiaki ajanlast nevezett,.,meg,· ugy ajaf11~tker6,ezeket,
vagy ezekkel egyenertekG musza.ki iefras'aknak val6 megfel~lest fogact'el~f:,' j' .:::.,!.~'
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I·"
,,-' i"

'l', f "~I

': :r ':; :('~ 1 '"- >'~;'2
;" ! r,' :: ,.,r~~:;:'[yi '" --';··..I3:j·· ~



Szilvasi Ogyvedi Iroda
Dr. Szilvasl Denes Ogyved,
hivutalos lcozbcszerzesi tamiocsold6
3300 Egcr, Bolrk6czyu. 13. V2.

30/695-0329, TeVfax:36/784-281
duroc1@gmall.com

9.

III.

1.

2.

Ahal ajimlatker6 az ajanlat(tetel)i felhivasban, dokument,ki6ban, a dakumentaci6 reszet
kepezo muszaki lefrasban, terv(ek)ben, tervdakumentaci6(k)ban a kozbeszerzes
targyanak egyertelmu es kozerthet6 meghatarazasa erdekeben meghatarozatt
gyartmanyu, eredetu, tipusu dalagra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, iIIet51eg
szabadalomra vagy vedjegyre val6 hivatkozast alkalmaz, ugy az csak a targy jellegenek
egyertelmu meghatarozasa erdekeben tortent, es ajanlatkero azokat, vagy azokkal
egyenerteku teljesitest fogad el.

i: .i: - .... , ..•~
:f ...•. ,",... ' .• 3.
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Ajanlatker5 kik6ti a jelen k6,zbeszerzesi eljaras"eredme!1yek~~~' ko~ott szerzodes'
elszamolhat6 osszegenek 10 %- a: es az igenyelt szallft6i e161eg kOlonlioi:etere jut6
tamogatas 'osszegenek megfelel6 merteku, a Kormany europai unios forrasok
felhasznillilsaval kapcsolatos iranyit6 hat6sagi feladatok ellatasara ,kijel6lt Jagj~
javara szolo, a Kbt. 126. § (6) bekezdese szerinti biztositek- nyujtas k6telezettseget.i
A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet ajanlattev5 cegjegyz~s~e jog~sult'
vezetO tisztsegvisel5jenek yagy: legalabb 50 %-, ~s kozvetlen t~lajdonre~sz~11
rendelkezo tulajdonosanak, vagy egyOttesen,legalabb. 50 %., os,, k6zvetlel)~
tulajdonresszel rendelkezo termeszetes szemelytulajdonosainak kezessegvallalasa~
vagy garanciaszer,vezet altai valla It kezesseg, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdese'
szerinti all~~i kezess.eg is elfogadhat6 a szallftoi elOleg biztosftekakent. '

k.
Art. 36
egyertel
8:1. § (1
vagy a
aitali kezhezvetele' a I ~zerz6d atadas~~1yeteli eljan3s

befejezese.tl.rlJecg;,.oz~:e~, ~.,~("'e~:tartozas teljes!tes,i .~~,;~~;}'9~}~..n;,IJJ""'~~!t~"r_~t~a,~';R..~,
szerz5desb~n ..m~gh<,ltarozottm6don es tart~:lIomJr"al' tort~.n,cr t~IJesltes '~'apjat
kovetO harminC:Q:~p~1<.' ~.. ,I . , : :""'~!,;:r"', r"if~"d'.; :;;'::-! i/'7~' L:-::'~;":

d) Ajanlatkero el6frja, ho'g{ . , __ ,f

- a nye~"7s aja,nla,ttey5 nem. fiz~t, .illetve szamo.!. e! ..a sze~~<3de~ teljesitesev~.1
6sszefGgg'~sber{oIy~n: k6lts~geket, melyek a Kbt.'S6.'"'§-ji) ~ek~zdes k) p·dnt}a'
s:erinti .f~i~~~~!~~ne"k n~~, "legfelelo tarsas,a.g ~~k~~tete~enl ~.~rolnek f~,I!.,_e~
melyek, _~1 ny~~t~s ~J~~lattevo ad6k?teles_)~v~delm:ene~; .._c:s:~k~ent~f~~'e
alkalmasak. '.. .. -. ',.

cJ
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- a nyertes ajanlattevo a.szerz6des teljesitesenek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetet az ajanlatkero szamara megismerhetove teszi es a Kbt.
125. § (S) bekezdes szerinti ugyletekrol az ajanlatker6t haladektalanul ertesiti.

e) Ajimlatker6 reszszamla benyujtasara a dokument.ki6 reszet kepezo szerzodes
tervezetben foglaltak szerint biztosit lehet6seget. '

3. A nyertes{ek} iiltalletrehozand6 gazda'sagi tarsasag, iIIetve jogi szemely:
Ajanlatker6 a Kbt. 27. § (1) bekezdesere figyelemmel oem teszi le~et6ve a'szerz6de~
teljesitese erdekeben gazdalkod6 szervezet (projekttarsasag) .Ietr.ehozasat. EgyUttes_
(kezes) ajanlattetel eseten a vezeto ceget meg kell jelelni, es a kezes ajanlattevoknek
egyetemleges 'f~lelds~eget kell vallalniuk. Az ajanlatban meg kelt jelalnilik, hogy
kepvisel6kent melyik ajanlattevo jar el, az erre vonatkozo meghatalmazast, valamint a
kazes ajanlattevok kez6tt_·:.It~trejett egyUttma~e~esi megallapodast/szerz6dest az
ajanlathoz cs.at~'1i kell. A k.O..lOS ajanl tt~vok cso~o\:tjanak kepviseleteben tett .minden
nyilatkozat~ak e,~~rtelm.~en t~ al~9Jlij$j_ev. ~.~Az_.e.y;j
kOlOS ajan t benyujt6 gal (k) s~em a hatarid"
lejarta . ..., nem'k' ' . '. ~·T -, ',' - '.. .

4.

a)

b)

.. assag
aki leli-as

2. § i) p~rit ;6)
olnia.

I, hogy a szerz6des
kok hat_lya ala es"

a)
. , ,_ "'-,' '.- "". f " ,\ , ~ ...• _."' .• '.~ ••• . ,.'.~

Az alk~lmassag me~i~,el.~~~~_~zsz9kseges adatok.~~.~ ...n:'el;~0l'~telt igazolasi ~6.d;
• Az aj~nlattev6nek az alabbiak szerint kell igazolnia ~Ikalmilssagat:. - . - ~ )_.. r., ,.. . - ..... ~ -,. -, -

PI! Az eJ6z6 ket (j-iieti ~vre'vona'tkoz6an a k6~besz-=erzes targyab6J sz~r~az6-
. ~Itaia-nos forgalmi ad6 helk(jl-szam'itott~: a.r~ev~fel~-r61 s'z616 ~yilat~ozat:

. -. . . . - ~ -~._.. :', ~
:::-,
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c)

a)

Szilvasi Ogyvedi Iroda
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att61 fiigg6en, hogy az ajanlattevo mikor jott letre, iIIetve mikor kezdte
meg tevekenyseget, amennyiben ezek az adatok rendelkezesre allnak.
[310/2011. (XII. 23.) Korrn. rendelet 14. § (1) bekezdes c) ponl].

Ha az ajanlattev6 a jelen pont szerinti irattal azert nem rendelkezik,
mert olyan jogi formaban mukodik, amely tel<inteteben 'arbevetelrlSl
sz616 nyilatkozat benyujtasa nem lehetse'ges, az e pontt

l
cHkapcsolatbal1'

el6irt alkalmassagi kovetelmeny es 19azolasi m6d tielyett egyeb
nyilatkozattal, vagy dokumentummal igaiolhatja penzugyi es gazdasagi

.'~Ikalmassagat, Az ajanlattevo kiegeszit6 tajekoztatas kerese soran
k6teles alatiimasztani, hogy olyan jogi formaban mukodik, amely

, tekinteteben' arbevetelr61 sz616 nyilatkozat benyujtasa nem lehetseges
"~s t,ajekoitatast kerni a e pontokkal kapcsolatban el6irt alkalmassagi
: k6 etelmeny ~s igazolasi m6d az alkalmassag igazolasimakatj la~ker6,jlla.I;lfo~~dOi' \m6d':.. ."

'. y~i' j~enpondi,'4r JI' a)Mnlaltev6
..dl ~Ital i.elen P.

ekebet{
entumok

meghatarozott
'tum-hely~nek

. e.oit~?n ~eg~at~~ozott

Az alkalmassag.megfteJesehez szUkseges adatok es a nle.ck.oll,etelt Igazql_a~i m~d:,"
•• Az ajiinla~tev'o'nek ~z ~iabblak' s~erint kell igazoln1jji' aikafind~~~i~t:' I-~:'.: -'!~t:!';:

. _.,.; . .:' . , ; I .: ::.1 ~:r··.. . .I '" ~~' :.,.~ ;

MIl. Jele~·~u.a~Is£qi~gi':1dft? felhfvas ":,egkU!~~~~:~~;,~_~ap~~,t61:y:is~s'~asz~mitot~
megeloza harom ev legjelentosebb' szolgalt'atasainak tablazatszeru

.i~mert~~~~~y~IJsz~.rz~dest kota, ma_si,~..)el ~egn,~y:ez~~e, ~!~~~elyet
elerhetosege; teljesites ideje ev- h6 pon'tossaggal; ..szolgaltatas targ'ya es
f6bb muszakl 'mennyis~gek; elle~szolg'Mt8i~s ~ett6.erteke;' a telj~sit~s az

'el6i~asoknak ~es- a~ szerz6desnek. megfeiel6en tortent-e?); tovabba- ~
. ... -.". -..- ~;. • _. -;: 'f' ,

mailto:duroc1@gmail.com


Szilvasi Ogyvedi Iroda
Dr. 5zilvAsi Denes ugyved.

hiviltalos lc5zbes:z:er:z:esltanac:sad6
3300 Eger. Bar1.:6c:zyu. 13. 112.

30/695-0329. TeVfaK; 36n84·281

duroc1@gmilil.com

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdese szerint kiallitott,
az MIt. pontban taglalt alkalmassagi feltetelt ig,azol6 referencia-
igazolasok, nyilatkozatok eredetben vagy egy~zery n,asolatbG\n. ::'

Jelen pont szerinti alkalmassagi kriterium eseteben az ajanlatk~riS a~
ajanlattev6 arra vonatkozo nyilatkozatat, hogy megfelel az ajanlatken5
altai jelen pontban elofrtalkalmassagi k6vetelmenyeknek eltogadja.

b) Az alkalmassag minimumkovetelmenye(i):

• Az elj~~~~ban nem lehet ajanlattevo:

c)

azon
rdekeben' ai
rendeikez~sre

eles igazoini a;'adott

_') :.,..~ ..~~!Ja~,kp~~i, ~~.~_~~,~~~r~lm~~;:lr;n,ajd a sZ.Ei~~d~S

I; c:,<~'" ;:.::;]' i,"i,(;};,:t':

8. A szerzodes a l(bt-:'iii~'§ (9) b~'~~zd~se szerint 'fen~tartoft;:N~~~' : ') ~'~i ('~I r,·, -:(
:,.,-". ,. l'~' : \, ~ :,:,-'~':"<n:'~ 1'~ ,C"':r(J:-:;:~

IV. EuARAs

1. Eljaras tipusa (inciokoi~saj: -'Kb~.. Harmadlk Resz 122/A ~-§-a szennti targyalas nelktili
kozbeszerze_si elj~~~s .. :~ :'':" ,. ~., -~. _. ..-

. .
2. Bircilatisze~p.ontok:, Legaiacs"qnya'bb 6'~'szegOellerisz~lgal~atas~'

:"';':"'; -
.-:'

.':-'

'.'
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3. A dokumentcici6 beszerzesenek feltetelei: Ajanlatkero dokumentciciot keszit, azt jelen
ajanlatteteli felhivassal egyidejUleg terftesmentesen bocs,Hja az ajimlattevo!<
rendelkezesere.

4. Ajanlatteteli hatarid6: 2015. julius 6. napja, id6pont: 10,00 ora. ~1 '

., t' I'

5. Azok a nyelv(ek), amely(ek)en al ajanlatok benyujthat6k: Magyar:,Magyar nyelven kivul
mas nyelven nem nyujthato be al ajanlat. .

6. Az ajanlati kotottseg minima lis id6tartama: Ajanlatteteli hatarid6 lejartat61 szamitott 30
nap, Errol a~-~jarilattev6neka dokumentacioban foglaltak szerint nyilatkoznia kell.

7.

v.

1.

2.

3.

b) Az AF- ban es/~~gy ~~'AD- ban (es annak mellekleteiben) esetlegesen szerepl6, a
kozbeszerze.s targy~nak, vagy az alkalmassag' ~6r.~ben elairt, tanusitv.alJyna~
egyertelma', ~~..~oz·~~h.e,tq.megha~arozasa, rr."iatt'siukslg~~:rvaI6 meghat~rdzott
gyartmanyd? er'edetu, 'ti'pc.s·u 'dologra, 'eljar~sr~f:' te~/e~~nys~g~Ii!/'"~f~melyre:1
szabadl!omra vagy.ve9j~gyre valo hivatkozas, iIIetve ~egl)~yez_~§Cl?ak~~·~e~zer+~s.i
targy(ak) jelle~~~ne~',~~ei-ie~~a J,eghataroz~sa ~(d~~~~~h:f9rte.n~:.~slajani.~J·~~t6
azokat, ~~g.~:~zokka!~gy~~~~g~~afeljesitest f?ga~'el: "r • .!

c) Ajanla!~er~ ~elyszinikonzultaciot nem tart.

',r" --<.- S
... ,':
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d) Az ajanlatban meg kell jelolni:
• a kozbeszerzesnek azt a reszet (reszeit), amelynek teljesitesehez az ajimlattevo

alvallalkoz6t kivan igenybe venni,

• az ezen reszek tekinteteben a kozbeszerzes ertekenek tiz szazalekat meghalad6
mertekben igenybe venni klvant alvallalkoz6kat, valamint a kozbeszerzesnek azt
a szazalekos aranvat, ame1vnek teljesfteseben~ a megjelolt alvallalkoz6k kazre I

fognak muk6dnL

0)

It
01

f)

g) .yn,i:,

Iga'l;ai~s
t~.~rdljai,

ia' keil, aza,z a
. ilven jogcimen

z ajanlattevonek "az

..-nel~ul !~r:talma!~~a:,.~.
szOkseges .eszkozak, .b.~rendezesek helvszinre szallitasfg felmer'ii16 yalame:nnyi
koltseg~t i.s;~~1.v~~,JI(it~'l~.forgalomb~ hozatali, s~~fil~~~i}6lt.s~~ S;b.} .. - ~ ~:.. -

h) Forma] kov~t~I"~.~ny~~: ':' . 'j' ., _, '.: '~," ~ ".'.. ''-, _~~ ,i,~ , " •

• Az ajimlat ,er.ede~i ..p.~ldan.v~t zsin6rral, lapozhatoan' essze- Rell- fOzrii; a' tsoni6t.
matric~v~l' az 'ajariiat" elsd' 'vagy hatso l~pjahoz' ragzlteni, a' matric~t !I~ - kell

bely,:gezr'Ji, yaWl. ~.z:<!ta_nl!J~tevonhzer61 err.e jog~..s~\I~~<\~..~!A~~II lr!,}.'; ~~y '~~I~ a
belyegzo, iIlet61eg az alMras legalabb egy resze a matrican higye'n; . .,. .

• Az aj~!1la,t oldals'z~f!'Jo>z~~~.e&8yel kezdodjo.n e.s q,l.~~!ank~nt n9v.ekedjen:.EI~.~~~dt?
a szoveg~~ vagy ~zam!?_~a,t...va~ ~epet tartallJ1~z.?' 9ldalal~at szamozni,. az u~~,s
oldal~kat ~em kell, de' lohet, ~,dmlapot, :os hatlapotl!1a vannak} nem 'keJ~ de

. .,-t-
,( L.
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I)

j)

k)

I)
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lehet szamozni. Az ajanlatke~d az ettdl kismertekben eltero szamozast (pI. egyes
oldalaknal a/A, /B oldalszam) is' kateles elfogadnL Az ajanlatkerd a kismOrtekben
hianyos szamozast kiegeszitheti, ha ez az ajanlatban val6 tajekoz6dasa, illetve az
ajanlatra val6 hivatkozasa erdekeben szukseges;

• Az ajanlatnak az elejen tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, mely alapjan az
ajanlatban szerepl6 dokumentumDk oldalszam alapjan megtalalhat6ak; .

• Az ajanlatot 1 peldimyban (1 eredeti) kell beadni, az eredeti ajanlaton meg kell
jel6lni, hogy az az eredeti;

• Az ajanlat minden Dlyan oldalat, amelyen . az ajanlat beadasa elatt . modosrta~t
hajtottai<..vegre, az adott dokumentumot alairo szemelynek vagy szemelyekfjek a
modositilsnal is ·kezjeggyel kell ellatni;

A tartalomjegyzek utarf-KOTELEZ6 a dokumentaci6ban melll~kelt felolvaso lap

becsatolasa. t~: .
Ajanl~tker~ 1 Ilbt., R4. §.I4
k6vetR~~C:: ~gkea've7obb.".1
maso!=likJ~g~i9v~ZOb .
ajanlat~erii.¥l '1'egjel, .

n} Ajanlatker~-J~.Ii,f~ja"·~z ·ajanlatte~dk flgyelmet arr~;' h~~~')~~n:~.ljar~s y~!~~~n~~:~
megvalosi~~s~h~~.~~~.o?~~~~lr~~~i, i~e~yt nyujtDtt be. A tamogat"asra iranyulo'igeny
el nem fogadasat, vagy az igenyeltnel kisebb 6sszegben t6rteno elfogadasat Divan

k6rUl~':ny~e~ k~I.I.'~e~i.nt~l~i,ame~vre az aja~latk~r-? ~:~~~B_~~_~Si"1i~F.~_6.t~,se~e.y~gy
teljesitesere. ~ePtele.nne valasa' aka kent hivatkozhaf Pfl,' §, W be~ez(je's d) pont.'
124.§(9)~ek~id~st ,..'. _., ," r""':;·'~~;-:..~~/;'~~'!i"~ll'.'~.~_ ..~

o} Az ajanlattevo a Kbt"~80:-§:a ertelmeben az ajanlataban, valamint a Kbt. 69- 70. §
szerinti indokolasban. elk1,i16nitett modon elhelvezett, uzleti titkot JPtk\ 2:47. §]

. • I'· .• ~ ..• " . - - ",' ''-':.

"10

.1
I

'~T.
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II

p)

q)

r)

tartalmazo iratok nyilvanossagra hozatalat megtilthatja. Az uzleti titkot tartalmazo
iratokat ugy kell elkeszfteni, hogy azok az informacios anrendelkezesi jogrol es az
informacioszabadsagrol sz610 2011. evi 001. torveny 27. § (3) bekezdesere
figyelemmel kizar6lag olyan informaci6kat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossagra
hozatala az uzleti tevekenyseg vegzese szempontjab61 aranytalan serelmet okozna,
tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdes sze~inti elemeket'.
Amennyiben az ajanlattevo ajanlata uzleti titkot tartlllmaz, ugy _ arrol az
ajanlattevonek a fentiek szerint kUlan kell nyilatkoznia (es abban meghataroznia az
ajanlat uzleti titoknak minosUl6 reszeit az ajanlat oldalszamanak megjeloll~sevel).
Ajanlattevo koteles ajanlataban nyilatkozni arra vonatkozoan is, hogy ha az ajanlata
nem ta-rtai~az Ozleti titkot.
Amennyiben' az aj.hilatl<ero a bfralat soran eszleli, hogy az ajanlattevo
tulteries2J(~dett a feriti., torvenyi lehetose eken, hiiinyp6tlasban rendeli el at
uzlet~ titok kore. megjelole"senek i~Jta·~at.

,rJ: I Ye
a Kb

s) Ajanlatt~v6nek"~~at~lni~ kefl a TEUES ajanfatot CD/DVD~~;-:£pefcio~vba-n:-'niblye~

jelszo '~ell<'~f .m~~~Yith.ahSan kiza~~lag p~f forma,~Ur1b~~ ...~e/~rhe~nJek .f?ijz.it~rr,e,,~¥
aja~lat ~ok~mentum?i.:. ~H~I OSSZ.71f(jg~~s,bena~~Ja11?lr~v.q,~e~ a, ~?k~,~.eht~~~9~a~
foglaltak. sz~ri~t ,nyil~~!ko.~niais.'k~11'1 ' •. j': ".,,.,(:~~'C:- : : . ;~J';:),;, ~'\;; ~:;~:

I, ,

sz) Ajanlatkero az' 'ajanlatteteli dot<umentaci6 mel!ekletekent igazolasjnyilatkozat-
minta~at keszitett: .:.~. __~elf~~~ft iqozoI6sln¥J1(~t~O!5'.~·s~~. _mint6!<~t ..•.~~
ajtinfattev6knek minden esetben- ertefemszeru toTta/ammal kitoltfle-
maradektafanuf ~keii.az "al6nfaiuic -'eszeic~nt benyujtani! (nemfeges; tartafmu
nyifatkozatat Is rur~sen "';QqYv~~-vagV kilothuzoSsaf_ jeio/vel csa~of':'i'kelli}!li/i/

;'li



t)

Szilvasi Ogyvedi Iroda
Dr. Szllvtlsi Denes ugyved,
hivatalos I(ozbeszerzesi tanii<;5ad6

d~;:::i:f~~::~;::'~6~~~2~81.. '. . ... ,.. .,i!r'iJti:
Amennvihen az aianlattero nero a meltekelt iqazolaslhvilatkozat 5th. mintQkat
alkalmaua'. liqr az aianlauerR' altaI hecsatolt ;gazolasoknciklnyilatkozatoknak
5th. a mlntQk altaI eloirt m;n;malis tartalmi elemeket tartalmazniuk icell!

A jelen AF- :ban nem szabalyozott kerdesekben a kozlbesz~r~esekrt51 szol6 201r, evi
eV111.torveny az irfmyad6,

tv) Ajanlatken5 tajekoztatja a gazdasagi szerepl6ket, hogy ~~z elj~rassaL kapc~~i~tos~';;
valamennyi hatarid6 vonatkozasaban a k6zep-europai 'ide' az iranyado, ~ ' :"

u)

v)

-, ., ••.• ,·c·· .• , .: .i
Ajanlatker:o.szer~6~eses ~eltetelkent el6irja, hog;' jelen k6zb~sjzer~esi eJjla~as~ 1
eredme~~~.ke~t .~ne.gk~,tesre kerul6 szerz6des akkor, lep hataly~a (felfUggleszt~ •.i
feltet~,I~"ar{l~nnyiben a~~janl ra iranyul6 igenye elfogadasr~les a
tamo"gat' natkozo okirat 1

J Ii'
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