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Tisztelt Ajánlattevő!

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszaujvároso Betlrlen G. út 7., (at9]/.á9biakban: ajánlatkérő) ezűton kéri fel il^tmet"t" i öi áá'kéúselt céget, mintAjánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jélen ajánlatk&érb.., ,r.rr"r.i, a közbeszerzésiértékhatárt el nem érő értékű beszerzés sórán jeien ajánlatkérésben.ioi,tur. szeint és azabban foglalt feltételek fi gyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

'{!_!ti$e! konYhai eszkÖzö\ gépek, berendezések, rozsdamentes konyhai bútorokszállítása 202l,r'

1. Az ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:

Tiszaújvrárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G.ift7.
Tel.:49/548-300
Fax;49/340-871

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújvrárosi Intézményműködtető Központ
cím: 3580 Tiszaújvtíros, Bethlen G. út 7.
Kapcsolattartó : Peremiczkyné Kiss Judit
Tel.:49l548-309
Fax:491340-871
E-mail cím: tik@íujvaros.hu

2, Az ajánlatkérés tárgya:

"{!|Ö{éte konYhai eszkÖzÖkn gépek, berendezések, rozsdamenúes konyhai bútorokszállítása2021."

A beszerzés részei, amelyekre aján|atotlehet tenni:

Ajránlatkérő részajánlattételének lehetőségét binosiga, azatehbirészajánlatiköröknek megfe_lelően:

I. száműÉszajánlati kör: Konyhai eszközök szállítása
2, szátmiÉszajánlatikÖr:Haztartási méretű konyhai gépek, berendezés ek szálliása
3. száműrészajénlati kör: Rozsdamentes konyhai uritórót szállíása

A műszaki/szakmai dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Műszakilszakmai dokumenáció jelen beszerzés során nem készült. A műsz akí tartalmat azajánlatkérés 13. Pontja és az ajaniatkérés 4. szálmúmellékletet képezőAjánlati iap tartalmazza



3. A megkötendő s:zerződés meghatáro zásal

Adásvételi szerződéis,,Konyhai eszközök szállítása /Háztartási méretű konyhai gépek, beren-dezések szállitása/ Rozsdamentes konyhai bútorok szállítása,, targyában. 
l'

4. A szerződés időtartama vaw a tetjesítés határideje:

.d teljesítés határideje:

L számű részajánlali kör: 202L augusztus 3 l .

2. számű részajánlati kfu : 202L augusztus 3 1 .

3. számű Észajánlati kM: 202L augusztus 3 1 .

Az ajanlatkérő a teljesítési határidőhöz képest előteljesítést elfogad.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

1. számú részajránlati kör:
- Ezüsthíd Gondozóhaz konyha 3580 Tiszaújváros, Baítók Béla út 1-3.- Központi étter:em 3580 Tiszaújváros, Kaziiczy út3.- Napsugár Bölcsőde konyha 3580 Tiszaújváros, Mátyás király út34.- Hunyadi Má§,ás !\otu konyha 3580 Tiszaújváros, Áttot náy köz2.- SzéchenYi Istvrán Iskola konyha 3580 Tiszaujváros, Deák Feren cter !6,,- Eötvös Gimnázium konyha 3580 Tiszaújvárós, Munkácsy M. út 13.- Bóbita Óvoda konylra l-sso riszarijvároi, r*íirőFerenc út l.- Tiindérkert o,oda lonyrru 3580 Tiszaújváros, ail<átrnany köz I.- Szivárvány ovoda konyha 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.- Szederinda ovoda konyha 3580 Tiszaújváros, DőzsaGyörgy utca 9.

2. számu részajánlqti kör :

- Hunyadi Mátyás I9kola konyha 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz2.- Központi étterem 3580 Tiszaújváros, Kazinőzy űt3.- Eötvös Gimnlzium konyha 3580 Tiszaújvaroi Munkácsy M. út 13.- Ezüsthíd Gonríozóház konyha 3580 Tiszaújváros, BartókBél aűt1-3.- Tiindérkert övoda konyha 3580 Tiszaújváros, Aftotmrány köz l.- Szivárvány Övoda konyha 3580 Tiszaújvráros, Pajtás köz t3.

3 . számű részEánlati \!lr :

- Hunyadi Mátyás Iskola konyha 3580 Tiszaújváros, Alkotmany köz2.- Eötvös Gimnázium konyha 3580 Tiszaújvárós, Munkácsy vr. ut r:.- Tiindérkert ovoda konyha 3580 Tiszaújrráror, Alkotman} köz t.

6. Az ellenszolgáltatáis teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a szerződésb9rr meghatarozottmódon és tartalommal történő teljesítést követően,a teljesítésigazolás 
. 
(szállitőlevél) szerint kiállított ,rÁu abpján, a szánúa ajánlatkérőtészétől tÖrténő kézhezvételét kÖvető 15 napon belül azellenszolgál tatástátutalással teljesíti.
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7.I{izárő okok:

]t{em lehet ajánlattevő az atermészetes, jogi személy, vagyjogi személyiséggel nem rendel-kező gazdálkodó szervezet, akiuugy u.n.iy, ' '

a) a szetződéssel érintett szewezettel közszolgrálati jogviszonyban, rnunkaviszonyban
vagY munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybÁ u (; to;ábbiakban: érintett
dolgozó/murkatárs),

b) az érintettdolgozó közeli hozzátaftozőja,
c) M a gazdálkodő szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli

hozzátarto zój a tul aj doni részes edés s ól rendelkezik,
d) egY évnél 

_ 
Égebben lejárt adŐ,, vám-, vagy trársadalombiztosítási járulékfizetési

kötelezettségének nem tett eleget,
e) akinek az Önkormányzatíadóhaóságnál nyilvtíntarto tt adőtartozása vano0 aki ellen csiőd-, felszrámolási uugy kényszertörlési eljará, ;; ibtyamatban, akivégelszámolás alatt áll,
g) akinek tevékenysé gét a cégbiróság felftiggesztette,
h) aki nem szerepel acégegyzékberr"
i) aki nem renrJelkezik a tevékenység folytat ásáútoz előírt engedéllyel,, jogosítvránnyal,

illetve szerv ezett, kamarai tagsággalj) aki korábbi, az_ önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos
szerződéss zegést követett el,

k) akinek azad(iszámát aNemzeti Adó- és Vámhivatal törölte,l) aki nem minősül átláthatő szervezetnek,
m) aki a jelen ajanlatk&ésközzétételétől visszafelé számitottkét év során az önkormany_

zattal, vaEY T Önkormányzat gazdasátgi társaságával vagy intézÁéiyével kötött szer-
ződésének te.fesítése során szerződésikötelezeíségét ném teljesítetttl, amely folytán
vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvéiyesítérr., uugy u ieljesitesi veirra-
táidőhöz kéPest legalább 2 alkalommál 10 napot móghaladó kéűelembe esetto ame-
lYek folItán vele szemben késedelmi kötbérigény kertitt érvényesítésre,n) aki a kizarő okokkal kapcsolatban valótlanul-nyiiatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:
A kizárő okok fenrr nem állásráról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajanlatanak
benyújtásával egyidejűl eg az ajánlatkérés mellékletét képezőnyómtafuányon.

8. Az ajánlattételi határidő:

2021. június hó 30, n:ap. 14:00 óra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. űt 7 . tl2. szoba
Peremiczkyné Kiss Juditrrál

Az ajanlat postai Úton, vagy személyesel munkanapokon H - CS: 8:00 ós 16:00 óra, P: 8:00és 13:30 ŐtakőzÖtt, alz qán7attételi határidő lejrlrtanak napjtín 8:00 és 14:00 óra között adhatőle.



Az aján|atot zárt bodtékban, 1 eredeti példányban kell benyujtani. A tlodtékon fel kellttintetni a következií szöveget:

' ,,KÜlÖnféle konYhai eszlÖzÖk, gépek, berendezések, rozsdamentes konyhai bútorokszállítása 202]. "
- Az ajánlattételi határidő előtt (202t junius hó 30 nap. 14:00 őra) nem bonthatófel!- az ajánlattellő nevét és székhelyét
- ,,Ihatóban nem bonthatófel, azonnal a címzetthez továbbítandó''.

Az ajan|atkérő az ajánlatotakkor tekinti határidőn belül benyujtottnak, ha annak kézhezlrételeaz ajanlattételi haüfu:idő lejámáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A por;tai küldeményekelirránYÍtásából, elvesáéséből eredő összes kockazát alánlauevőt terheli. AjánlattevőfelelŐ_ssége, hogY _ajanlata megfelelő csomagoHJan, formában és időben kerüljönbenffitasra. Ajánlatkérő csak az étairtnatandőig-a megielölt helyre teaaott ajránlatokat tudjaértékelni. A határidón űl érkezett ajránlatok érvériytelen&.

10. Az ajánlatok fe]lbontásának helye, ideje:

Tiszaújvarosi Intéznrényműködtető Központ
3580 Tiszaújvriros, .Bethlen G. űt 7 .

20I. sz. helyiség
Dátum: 2021. június hó 30. nap 14:00 óra

tL. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2021. júlíus hó 8. nap

t2. Szerződéskötés időpontja:

2021. július hó 73, nap

13. Műszaki tartalom:

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által izemeltetett konyhrákra különféle kony-hai eszkÖzÖk,háúarási méretű konyhai gépek, bererrdezesek, továbbá rozsdamentes konyhaibútorok szálliásaa 
J.,n9ntban ^.gádott 

i.ryesitesi @zállitisi)'ueghut,íriáák á5;}.r..u.vételé-
vel, az alábbi részqárűati körökneli megfeleiően:

.I . számí Észai ánlati .h1)r:. Konyhai e szközök szallítása
2, szőmíl Észajánlati k&: Háztarásiméretű konyhai gépek, berendezés ek szallítása
3. számú ré§zaiánlati kör: Rozsdamentes konyhai ur:tórát szállíása

A reszletes specifikációt és a konkrét termékmennyiségeket részletesen az ajáilatkerés 4. mel_lékletét kePező AjanlÉÉi lap tartalmazza. A szátlítis Ű5. pontbanrészajénlati trlörönként meg_adott teljesítési helyek:re történik.

royerri ieru4tos szoleáltatások:

Bekötési, beüzemelési szolgáltatás: A 2. számű
magában foglalja a gdpek, berendezések bekötését,

tészajánlati kör tekintetében a leszállitás
beüzemelését is, amely az ajánlatkérővel



(Vevővel) előzetesrln egYeztetettnapokon, a napi főzésimunkrák befejezését követően, a dél_utráni órákban vége:z}rető el.

JÓtállás: Eladót aleszállított termékek tekintetében az átadásidőpontjától r;zámítottan a jog_szabálY által előírt, illetve a gyértő álta.l uál|att jótállásiidő alattieljes toin:ot rrási kötele_zettség terheli, Elacló köteles a termékek átadászkor u 

'Ú 
rendekőzésére bócsátan i a jőál_lási jogok érvényesiléséhez sztikséges j őtáltásidokumentumokat.

'd részajánlati kÖriiket az ajánlatkérés 4..qrellékletét képgző Aiánlati lan (Excel táblázat)tartalmazza,meIytáblázategyúttalu"iiakkibontásá.
ra is szolgál.

Az Excel táblőnat ki,iíörté§ e :

F'elhÍvjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelméJ, hogy ajánlat csak a megpályázott teljesrészre tehető, azaz a részen belül az
lsszáIlítá§át várralni kell!

Aáblazat kittiltése 
9orán kérjük az egységfuakat soronként felttinteüd, t<lvábbáaz egyes ter-mékekre vonatkozó (az egyes termékekboit9l T4yil;ek alapján Űr",ar"ortl nettó ajánlatiértékeket is, valamint a ,,mindösszesen'' nettő ajánlati trtJt.t is megadni.

A táblazat kitöltése sorián a nettó egységárat maximum két tizedes jegyre töríénő kerekítésselkérjük megadni.

A nettó ajanlati érték oszloPba értelemszerően,a,,Mennyiség" oszlopban megadott mennyisé-gi adat és a megadott nettó egységár szotzata ataplankiúamolt érték kerülhet.

KérjÜk, hogY azAja{llalk9rŐ_á|talmegadott képleteket ne töröljék ki! A képletek a nettó egy_
:égt és a nettó qánLati érték rovatbú tet tizódes j.si.. io.teno kerekítésre lettek beállíwa.Egész szátmra történő kerekítés csak a mindössze.óű"tto ajanlati érték rubrikában lehetsé_ges.

A nYertes ajánlattevő a fentiek szerint megadott mindösszesen nettó alanlatiar fejében kötelesabeszerués targYa szerinti aruszáIlításra,ialamint * 
"iiéu 

szerződéses kötelezettségek telje_sítésére, hiánytalanul, első oszüílyú minőségben.

A megadott mindÖsszlesen nettó ajanlati.{ímak - amely egyösszegű átatányánnkminősül _ anYertes ajánlattevő szerződésszerííteljesítéséhez s"titsÉgei osszes költséget tartalmaznia kell.

A nettó forinthoz az ÁFA értelemszerűen hozzá adódik, az elbírálás során a nettó összegekkeriilnek ö s szehason lítást a.

FelhÍvjuk a ÍigYelmet, hogy_ a 4o!ú PI""r tenre"at mt z aiánlattevőkru fenntartásl vflgy bárme|y ezzelegYenértékű megiegYzés az ajánlatok összehasonlitnaűságanak biztosítársa érdekébennem fűzhető.



Ajánlatkérő a 4, szátmú mellékletben (Ajánlati lap) megadott Excel táblazatok,Megnevezés,,
roY.at{ban meghatározott típusÚ, illetve paramétéiekke'Í, termékjellemzőkkel rendelkező ter_mékekre kér ajánlatot,_Azaz amely tétel tekintetében'ajanlatk&ő konkrá'típust hatfuozottmeg, azon tételek esetében csak a megielölt típusra tehető ajánlat, tovább,i áoaytétel tekinte-té.b9l különfele Paraméterek, termékjillemzől t.rutt t-.egadásra, azon tételek esetében ki_zuőlag a megadott Paraméterekket, iermékjellemzőkkel rendelkező termék]<el tehető qanlat.AmennYiben az ajánlatk&Ő.általmeghatározol,valamery termek a keresked,llmi forgalombannem 

_elérhetŐ, ŰgY ezt a tényt szívJskedjenek habdéűahnul :.r""riá:a,*ltkerő felé másiktermék me g}tatát oziisa érdekében.

Az elbírálá§ §zemFontial a legalacsonyabb összegű ellenszolgáttatás. Ajánlatkérő az egyesrészajánlati kÖrÖkbe,n hirdet eredményt. Az értékelásnél a megaiott mindo"sszesen nettó aján_lati értékek kerülneli összehasonlításra.

14. Alkalmassági követelmény:

Ajánlattevő ismertesse az előző két é1 QOt9.,2020. év) 
9orán teljesített legjelentősebb, a je_len beszerzés tárgYával, _Tu v megpályazott teszaJtÁuíi to.ot szerinti terfretaittltt<al (áru_

c s oportokkal) azonos szállríási rereiénciait.

A nYilatkozat tartalmazzalegalább a szerződést kötő másik íél nevét, székhelyét, a szerződésárgYát (a leszállított, termékek megadását), 
1teljelíté"i,iteuiao szakát(legalírbb év, hónap), a

|"P"t ellenszolgáltatás nettó összógét, a ieferenciat melerosíteni tudó szlmély nevét és elér_hetőségét, továbbá nYilatkozni kell-anól, hogy 
" 

t.r;.rit'á az előirásoknak és a szerződésnekmegfelelően tÖrtént<l. A nyilatkozatme$étetetrez tj4tit hasznáIjakaz 5. szánnűmellékletet.

Az adatokat olYan részletezéssel kell megadni, hogy abból az alkalmassági követelményeknekvaló megfelelés megál \apíthatő legyen.

Részajanlati kÖrÖnként legalább egy darab, a jelen beszerzés tárgyával, azaz a megpályáaottrészajánlati kÖr szerinti termékfajtákkal (árucsóportokkalj *ono, szállítasirefbrencia bemuta_tása kÖtelezŐ. A referencia-előírás teljesítheú löbb, ; feltételeúek *.gr.r.ro referencia(megrendelésl szeruő<lés) bemutatásával is.

Alkalmasnak akkor_minősÜl az a!ánlattevő, amennyiben rendelkezik a,z e|őző két évQ0l9,r 2020, év) során az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően tel,iesített, a meg-PálYázott részajáilati kör szerinti t..-or.r4iek (aö..opo.tokji leszállításá_ralértékesítésére vonatkozó referenciákkal, melyek"eseteten a kapott ellenszolgáltatás(vótelár) nettó értékre összességében elérte

- az1, számú részajá,nlaÍi kÖr(konyhai eszközök) esetében a nettó 600 000 x,,t_ot,'a2,s]!\Űrészajánüati kör (háztarásiméretű r.o"yr.uigep.t,Tffiffij esetében anettó 190 000 F't-ot,
- a 3. számú részajánlati kör (rozsdamentes konyhai bútorok) esetében a n9íítilí8-000F't-ot.

15. Különleges előírások:

Ajánlattevő teljes felel.Ősséggel tartozík az általafoglalkoztatott munkatársakért.



16' HiánYPÓtlás és h9lY_színi megtekintés lehetősé ge: bíztosított/nem biztosított(Igen válasz esetén: Ajántattreria hiánypóttós i;i;;őrffiríi;, ,;;rban a hiónypótlásnem eredménYezheti az ajánlat elbíráláiű kerülő fur;;iűi elemei fiiantaii ir1 módosítását.)

1 7. Kiegész ítő tájékoztatás kérés határidej e:

202I. június hó 21" napja 10:00 óra

Az Ajanlattevő az ajanlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban lrásban kiegészítő (értelmező)tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a bőérkezeft Ü;;;ít ő tájékoztaás kérrísekre vonatkozóválaszát a honlaPján (www.tik.tiszaujvaros.trii, továbba Tiszaújviáros honlapján(www.tisza,ujvaros..hu) teszi közz€

18. Egyéb információk:

18'l Az ajanlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajanlati ára és azeljárás lefolYtatása során értékelésre tórtito egyéb ,".ápo.rtok nyilvrinosságra hozatalához.

l:? Ajránlatkérő 
_felhÍvja Ajánlattevő figyelmét arra) hogy Tiszaújváros VárosonkormánYzata, Prllgármesteri Hivatala, tinflÓá,m}zati intézményei és önkormányzatitulajdonú gazdasági üársaságai minden olyantiszaűjv-árosi gazdasáj"t.reúyreget folytatóvállalkozás visszterhes szetződésének 1 kivev" u'túi"szerzési törvény szerint, valamintTiszaújváros Város Önkormányzata, Poigármesteri Hivatala, önkormány zati intézményei ésÖnkormánYzati fulaj{onú . gazdasági. i,aru.águi 

- 
egymas között me6ftötésre keriilőszerződéseit) a megkötésére, *.ty"t esetéri a feiitebb felsorolt szervezetek fizetésikÖtelezettsége a bnrttó 200.000 Ft 

-összeget 
eléri, valy azt meghaladja, csak az alábbifeltételek megléte esetén keriilhet sor. Ezen feltjtelekről a másik szerződő feletszerződéskötéselőtttájékoztatnisziikséges

- A szerződés mellékletét kepeii ahatározat l. melléklete szerinti nyilatkozat.- A szetződés egy pontjában ógzítésre kertil az alábbifeltétel: 
J -

"A " , (szeruődő fél) hozzájráru_l, hogy az önkorm anyzai rolgármesteri Hivata_lalintézrnénYe/gaz!;ági tarsasága (a megfelelőákalmazandő) a'szetződéi nrellékletét képe_zŐ, alejarthatráridejű tartozásokravonatkózó nyiti*ontiattaisagat at"nau)r". AmennyibennYilatkozatot tevő felnek jelen szerződés pénzigyiielj-esítése előít anyilatkozaton meghatáro_zoÍt szervezetek fe|é l9ilthatáidejiitartozasa,ijmaíádt adókötel.""Írég. ;; és azt aszélm_lrán szerePlő (számla hianyában a-szeruődé.Ún -;;h;Á zott) fizetési-tratatao időpontjáignem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének az oikorm őnyzat adóhatósága, polgármesteri
Hivatal4 intézményei és saját tlilajdonű§azdarági tr;uJgui fe|é a tegkorábbi esedékességű,
*o"o:. esedékesség esetén arányosan töfiénő koápenzaitásehoz,illetve beszámítás ához.,,Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató uárrurto"arnak kell tekinteni azt, arrcly szék_hellyel, vagy telepheltyel rendelÉezif Tiszáújvaro;ú. --"

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékletét képezőnYomtatvánYon kell nYilatkoznia, amely majd a megköten;ő szétződésreszetiogia képezni.

18,3 Ajránlatkérő felhívja Ajánlattevő ftgye.lmét aruuhogy a megkötend ő szerz:,ődés érvényes_ségének feltétele, hogy az átlaínhaztartisrol szolo zfut7é"icxcv. törvény 4l. § (6) bekez_désében foglaltak szerint {iánlattevő átláthatő ,r"*"rÁtÁ"k minősüljön, illetve je1en szerző_désből eredő kÖveteléseinek teljesítésérelkiíizetésére Á.i*r"**o csak a fenti jogsz abály sze_rinti feltétel fennállásrl 
9s9tén 

jógosult. .A,jánlattevő köi;Ü anemzetivagyoruól szőlő 201I,évi CXCVL törvénY 3. § (1) bekézdes 1. pontjában Ágr"rt r"rtételeknek t6Jenő megfelelősé_



gét érintő bármelY változásthaladéktalanul,*i!b?r, bejelenteni Ajánlatkérő felé. Ajanlattevőtudomásul veszio lrogY a valótlan tartalmú nyii"tk";;l"pjan tót<itt ,r*nődértAjánlatkérőazowtalihatállyal.[elmondja vagy - ha a szeiződés teljesítésére még nem l.1erült sor - a szer-ződéstől eláll.

18,4 Ajránlattevőnek arujanlatát íix.összegí! átalényárkery \eil meghatároznta, amely _figyelembe véve a helyszíni körühéffi.t á 
-'"o"ttságokat 

matr;ában foglalja aszeruődésszerű teljesítéséhez, a szakszőil. í, 
-k;;leti 

megvuroriülaioz szükségesvalamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást. 
-r

18,5 Ajánlatkérő fenntartj a az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ajánlatké_rőt nem terheli szeruődéskotési lOtele zettség.

18,6 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes arajánlatukat az Ajánlatkétő
#$.""o"lkezésre 

bocsátott jellemző mónnyiségeü"adatot alapjÁ ert"i"_r".rnen tegyék

Felhívjuk szíves figYelmét a jelen ül|at!<efsben foglalt előírások és feltételek alaposáttekintésére és kérem, hogy ajanlaát i t"nuxítgy.iilr&Ltetevet tegye me13.

Tiszaújváros,202l i:v június hó 15 nap
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Molnárné Tóth Anita
igazgal:ő
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Mellékletek:

1. Nyilatkozat ki:záró okok hatálya alá nem tartozásről2. Tartozásmente s s égre v onatkoLő ny ilatko zat3. Áttxhatősági rlyilátkozat
4. Ajánlati lapok
5' 

XÍi'u*" 
az e!Őző két év legielentősebb, a beszerzés taryyanakmegfillelő referenci_

Tisztelettel:
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