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,,Niólvkút \'áros Önkornrá tl5,zat hittllfclr,ótclc" tlirgl,ú bcszcrzósi clj:irirshirll

aj ánlattételi felh ír,:ís elíbgatlása és aj :ín lattev ii |< liij clölóse tá rg1, :i ba n.

l irzt.,lt l', ,]-::it,tttcste r, I r l

A veszélrhellzet liil"rirdctósciliil sziiltl -{0,']()]().(ii1.1l.] i(tlrtll, lcrliicict (tiltliilbiiikLllitt: Iitlt,t-t-t,

rerrdelet) 1. sS-n alapján a l(ornrárr1 az éIet- és vagyotlbiztorrságot veszélveztetó törlleges

rnegbetegeclést okozó htrmán"járl,án1, következmér'1,,einek elhárítása. a nagyar állaIrrpolsárok

cgószsógónck és élelóIle k tlcgór,ása órclckóbcn \4agvltrtrrszág cgész tcriilctérc

r,eszél},helvzetet hircjetett ki. r\ kiitasztrótal,éclelenlr,óI és a hozztt l<allcsoIócló eg\les tiirr érll,e)<

nlódosításártjl sz(llt'l 20]1. ér,i ('XXVIII. tijrrérlr, (a tor.irbbialiban: l,atasztróiiireclclrlli

törr,érrt )46, § ("1) bekezclése trlapjtin veszéllhelrzetberl a teiepiilcrsi ötrkornrtttrtzat l<épr-isel(l-

testtiletének a t'elaclat- i,s hattrsl,(jl,ét ir polgá,l1l,}cstcl, ur lilioltll.ja. l-'crlti jogszabáll,hcll,ckrc

lrirll],t;zlissai az llliblri:il,at tct,]c.,,,ilil], it ], i)Lt|,_, it,Ill,, |_; _,li:

A Magvalorszirg gazclasírgi stlrbiiitlrsártil >ztiirl ]()l l. r,l i (',\('l\'. t(jrlótlr (1orlil,,biajiblrIl:

Stabilitiisi törr,én1,) l0. 5\ 11) bcltezdése alapjirn az ötll,clrIllánt,zat atlósságot iiclctlicztctő

tig,vletet - lrivatkozott S\ (3) bekezclésébetl meglratározott eseteket kir.,ér,e - ét,r,én),esen

kizárólag a Kormány, elózctcs htlzzltjárulásáral vtrllalhlrt. ,\ liöltsógvetós clőkészítésólc[.

elltészítésél,el tjsszeíiiggő í'eladatoliat az ailltrn-rhtiztirrtásról szciló 2011. ér,i C]XC]V. töl,r,órlr

(tor ábbialrban: ril-,t. )" a rószictcs szabtil1,okat a7, /rllarlllráztartiisr,ól sz(lló tijt,r einr.,

légrehajtirsirr,ól sztil(l _]ó8'20l] (XtL 3l,) Kot,t,ll. rcnclullct 1tt,rlibbilr1,1-r",l, Á,,r.) határozza

t,tlcg. Az,\ht, ós az.(.1,, t,t,IltIr-,]l,,.,zliseil cg.ószíti lt SLlibi]itási t(ll,rúrlr. torlibbii az licl(lssltgtlt

keIetl<.eztctij Ligl lclcl<lrcz tijrtjrltj itrlzzlijli,rlilis t,úszlclls :.zlilliiil l,iiliji :,,,.tilti .l5.1 ]()l ] tX11 3() )

I(ortlr. lCtlr-lcjr-lt (l_clr á[rbia],bllll] i\()I,]]lijilvl,t]l]iicl,.]i ].



ez Áht.29lA. §-a alap.ján a lrelyi örrkormányzat évente. legkésóbb a költségvetési rerrdelet.

lratározat elfbgaclásáig határozatban állapítia rricg:

- a Stabilitási törvér'1,45.§ (l) bekez.dés rr7 porrtiábalr kapott í-elhtrtalnlazás alap.ián

kiadott jogszabálybarr n-reghatározottak szerinti saj át ber,ételeinek és

- a stabilitási törr,érry 8.§ tzt bekezdése szerinti adóssligot keletkeztetó Ligy,leteiból

ereclő ílzetési kcjtclczettsúí.lcillcI( a kijltsclcr ctósi ci ct k(jr ctcj há rtlnl ér,re vitrható

összcgét,

A Korrrrányrerrdelet

- 3. § (l) bekezdése szerint a tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről - a

Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) a|ponti4 továbbá a

Stabilitási törvérry 10/A. §-a szerinti rnűködési célú adósságot keletkeztető és a Stabilitási

törvén1, l 0/B. § (3 ) beltczd.lsc szeriltti adtissitgrrtegir; ítt) tig1 letck (a tor,á bbiakbarl:

adósságnregúr.lító tigylet) kivételével - az ötrkortrrátrl,zat a költségvetési rendele tének"

határozatának elíbgadását kör,etően. de legkésőbb nrárcius 16-irig a kincstár által niiiködtetett

elektroniktrs adatszolgáltatci retrdszel,tletl szcrcpl(i aclatlalltlIl - c rendsz-erctl l<eresztiil - adatot

szolgáltat a liincstiit, (jttl,tlItlllittr zltt szókhclr c szcl,itlt iIlctr-lkcs tcr|ilcti szcrl,ótlck (a

tov ábbiakbatr : I gazgattiság).

- 4 § (3) bekezdése szeritrt azlgazgatőság a lriánytalan adatszolgáltatást azarra l,oriatl<ozó

véleményével együtt legkésőbb március 31-éig elektrorrikus úton továbbítja a helyi

önkormányzatokéft felelős miniszternek és az államházíartásért felelős miniszternek

- 5. § (l) bekezdésc, szeritrt az önkon-nán,l,z,al a 3. ,\ (l) bekezdésben meghatározott

adatszolgirltatás alapján nyúrjtja be a l(ormány hoz,z,ttjárulásit iriinti kéreltllót ti fb.jlesztési célú

iigyletlrez. Kivételeseri indokolt esetben a 3. § szerinti aclatszoigáltatás hiánvában is

benyújtlrató a kérelem

-8. § (1)bekezdéseszerintatl"titliszterek a liérelenrr,ől -a4 § (4) beI<ezdéscszerinti

tir.iékoztatást liijr et(jcrl - .l lrtlt,t,tllirtt rószúI,c e gr irttcs cli!t.:t,icszlclst kelszíte tlcIi. ar-ncll,bcll ílz

lgazgatóság vc<lenrétl) c<t íigr elenllrc r ére ,jar aslattlt tesztlcli [I7, |ig1,1ctck és tLz ahhoz

kapcsolódó 1ej lesztések tánrogatására. részberri, illetve alacsonyabb rigyletótél<beli

támogatására, vag.y elr"rtasítására.

Mélykút Város Önkornrányzat I(épviselő-testülete a hitellelvételekkel kapcsolatban korábbar-r

az alábbi clörrtéseket hozta:

- l|2()20. (I.21) l(t. sziirlúr hatitrozat

tcrvczésélrcz lc,gl'cl.jcbb 80 rriillió

pontja szerit-tt a Miil,eIőclési- és sporlcentflllrr

hitcl f'cl\,étclóról c]öntött. llnrlek í-elr,ótelólrcz

2.
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kormányzati engedély sztikséges. A rnegkötött tervezési szerzőclés szerint 51.028.600

Ft összeget kel l hitelfelvételből biztosítani.

- 312020. (I.21) Kt. számút haíározat szerin1 a YP6-7 .2.1-7 .4.2-16 kódszámú

Alkotrrlár_vos út útt'elúriítiisirt tartalnrazó pál1.,áztrt rnegl,,alósításál-roz 5,782.780 Ft

összegű hitel í-elvételéról clöntijtt. A hitcll'eirútci a Strrbiiitási tör,vérr"v- 10. § (3)

bekczdés cc) pontja alap,ián net]-l igón\,,el ktlrtt,liil-ll,zati cllgccléll t.

A Képviscló-testtilet a 3li202t). (lt,11) I(t, szirrllúr hatltI,ozatátal cltbgadta Móly,kút Város

Önkornrányz,at adatszolgáltatását az adósságot keletkeztctő iig1,1ethez-. nlely, l,aríalrrtazza az

112020, (i.21) Kt szárnú és a 312020. (1.21) Kt. szánlú lratározatok szerirrti hitelf-elvétel

összegét, kiegészítve a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-0000l azonosító szárnít pályázathoz

kapcsolódó 34.901.696 Ft összegűr hitelfelvétel összegével is, an.ely t-elvételéhezkormányzatt

errgedély szükséges, Az adatszolgáltatásurrkat 2020. nlárcius 03-án benyírjtottr.rk. jelenleg

továbbított állapotbarr szet,cpel az ÖXr,C;V renc]szt:rbcIt. l\z ltclatszolgáltatárs .iór,áhagyását

követőerr lesz 1ehetőségürrk a korrkrét kérelrr'Linket benl,úrjtarri a I(orrnár-ryrerrdelet ,5. §-a

szerint, A kérelemlrez mellékelrri sz|ikséges a lritelirrtézettcl kijtencjő hitelszerzőclés tcrvezetét,

Ehhez azotlban szükséges a hitelt nr,úrjtó pónzir.tézct kir,,álasztása.

A közbeszerzc{sekról szólci ](]1,5. úliCX1.1lI. töl,rű,rl) ') s\ (ll) bcliezdós il porrtja alap.ián a

hitelí'elvételre iránytrló szerződés kivételi körbe tartozik. így értéktől 1üggetleniil nerrr kcll

közbeszerzé si elj árást lefo lytatni.

A Beszerzési Szabál;-zat III.1.c) poritja értelnrében a 100.000 Ft becsiilt elrtéket rrleghaladó és

közbeszerzósi órtékhatárt és közbeszcrzési órtékhatirr1 el ncm órti beszcrzés esctétl lehctőség

ruan közvetlerr árajáIllatot lelret bel<érrri 2 vag; több a.jánIatter,őtől. A Beszerzési Szabál),zat

lII.3. pont szerint az 1. a) ós c) porrt szeritrt az el.járás a.jiinlattételi f'elhívás nélkiil közvetlen

nregkereséssel irTdul. atnel1 ttjrténlict teleliltrorl rag1 ír,lisball, l\z a.jtrnlatkéró a bcér,kezett

ajárrlatokat a legalacsclnr lttl[-r i)sszccii cllcrtszolgltltatlis szctll1rtrrll.ja lrlirp.ián bírál.ia cl. Az-

eljárás tárgya irTdoktllja a,/, ajánlattételi f'elhílr:rs nóllitili cl;ár,iis irrclítását. uglarris a7.

ajánlattételi felhívás több porrt|a a hitellelr,étel tárgyit beszerzési eljárás esetén nehezen

érlelmezhető.

Az a,ittnlatkérés részletes tartalrnát a határozati-.iavaslat rllellékletet képező ajánlatkérési

clo k unr c ntá ci ő íarta].nazza,



Fer-rtiekre tekintettel.jar,,asoljuk az alábbí határozati-.jal,asltrt rr-reghozatalát:

I1A]-/iI{OZA]-l -.I A \rA S l . A l

,. ... 12020.(. . ....) PO t,c Ánm ES,[E Il I HATÁIIOZAT

A veszélylrelyzet kihirdetésérijl szólti ,10i2020.tII1.1l,; Koltll. renclclc1 (továb[riakbarr;
KOrnr. rerldelet) 1. sr-u alapjiin a I(orrltátlr az élet- cls yag,voirt;iztorlsltgot veszéll,eztető
törneges nlegbetegedést okoz(l IlLrmánjárránr kör;ctkcztllórrl,eiIrck elhárítása. a ll1agvar
állampolgár,ok egészségének és életérlek rrlegór,ása érdekéberr Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet lrirdetett ki. A katasztróí-avédelemről és a ho,zzá kapcsolódó
egyes törvények rrródosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:
katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapjárr veszélyhell,zetben a telepiilési
önkormányzat képviselő-testiiletének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakolol.ia.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdéséberr nreghatározott hatáskörörrrberr eljárva.
tekintettel a 912020,(IV.03.) polgárrnesteri haíározaíbarr foglaltakra - f'igyelembe véve
Mélykút Város Önkormárryzat Beszerzési Szabályzatában nleglratározott rendelkezéséket,
továbbá az 163012020. iktatószirnlú írásbeli előtcriesztésbcrr tbglaltakat - az, alábbi lratározatot
hozorn:

1. Ellbgadorrr a jelerr lratározat nrellókletét képez(i rriánlatliérclsi dokttnrctrtációt.

2. Az1, pontban r-treglratározott a.jánlatIiérési dokrrrtrcntácitit az alirbbi.jogi szeIrlélyek részére
rendelem elcktror' ikrts útorr nregki.ilclerli:

- OTP BANK Ny,rt, Dél-alí'öldi Régiti 6000 Kecskenlót. Szabaciság tér 5.,

FarkasNo@otpbank.hu
- Takarékbarrk Mélykút, Petőfi tér 3. foldesistvanne@takarek.hu

Felelős: Kovács Tamás polgárnrester
Határidő: azonnal

4



N,le l]clilct lt ... ]()](]. {... ) 1lol!]liltllestei,i lliLtitt,ozatIltlz

Mélykút Város Örrkormányzat Polgármestere

6449 Mólykút, Petőíi tér 1.

......12020.

Ajrinlatlrérés

N,l élr liír t Vii rtts ()n ko rrn li lrr ;1.1t t ii i { ei í'ell,ótei t:

tárgy ú lreszerzési eljririrsban.

2020.



Tisztelt Aj ánlattevő !

A . . . . i202(), ( .) 1;tllgarrrrcstcI,i Ilatározltt ltllt1lIlirt 1láir azttt llcnr rrjtástira hír, ja fe| az
alábbi körben és í'eltételekkel:

1. Ajánlatkérő:
Neve: Mélykút Város Önkormányzat
Cím 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Képviselője: Kovács Tamás polgárn-rester

Telefon/fax , +36l]7 -560-001 : +36l]] 560-030:
E - nrai l : liivatal,,!)rtr_qb, ku. l,,u

Kapcsolattafió neve: I(ósa Róbertné
Telefbn/fax : +3 6 l 7 7 l 560-03 3

E-nrail : kosane@melykut.lT r-r

2, A szcrződés tí;lusának rneghrrtirrozása: lritclszcrz,(jtlós

3. A beszerzós tárgl,a, mennl,isóge :

Mélykúrt Város Önkornrányzaí a berulrázásainak r,égreha.jtásához szr,ikséges ll4.901.696 F't

beruházási hitel felvétele.
A két,t hitel összege: 1 14.901 .696 Ft.
A hitel típusa: éven túli lejáratú beruházási hitel (amennyiber-r lehetőség van MFB által
finanszírozott)
lgényber,étel tervezett iilerlezése: 2020. decernber 3 l -ig
Futanriclő: 10 ér,

Türelnli idő: l év
Tervezett tőketörlesztés: tLirelrr'i idő letelte utárr évente azol1os összegberr (előtörlesztés
ielretőségét kérj tik biztosítani)
Végső le.járat: 2031.
Fela.jánlott LliztosítéIi: iiz Öl-rkolIrrlilrl zat sa.iát be r étclér aiántin f'cl.

Az ajiinlatrrak tartalIrlirzrria kcl l :

- kaIllatbázis.
- karr-iatfelár,
- kezelési költség.
- projektvizsgálati díj vagy lritelbírálati díj,
- szerződéskötési díj,
- szerződésnódosítás dí|.
- rendelkezésre tartási j utalék,
- egyéb a hitel rr-regirrdításál-roz sziikséges díjak. költségek"
- egy,éb a lritel í'irtanlideje alatt í'izetendő díiak. költségek.
- jelzáioggal kapcsolatos díjak.
- a í-elajánlott biztosítékon t-eltili szükséges lritelf'edezet 1'elsorolása
- egi,éb a hitel ltlvótclóhez illctve a hitcl ítnIrállása alatti e]őzőekberr ncnl ismefietett

díjat" ktlltséget.

4. Ajánlatok értékclósónek szentpontja
Telj es hiteldíi nlutatt).
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5. Az ajánlatok benyújtását liövető hiánr,pótlási lehetőség nlcghatározása, r,:rgv annal<

kizárása: az ajánlatkérő tel.ics liörűen biztosítia a liiány,pótlás lchctőségét.

6. Aiánlattételei határidő, az ajánltrtok benyújtásrinak lrelye, móclja, példánysz:irna
Ajánlattételi lratáridő: 2020. iiprilis 21.10 (lra

Az. ajárrlatol<Ilak a nregaclcltt lratiiritlilig l,agr,clelitt,tllrilittsaIl. \,ag\ slellléIresetl. ragl ptlstai
úton be kell érkezrritik.
- Elektronikusan: hivata1@,n-relyktrt.lru vagy kosane(@r-nelykut.hir enrail círtlek egyikére. Az

email tárgyába kéiük beleírni: ,,Mélykút Város Önkormárryzat hitel1€lvétele"
AJANLAT - nem nyitható nreg: 2020. április 21. 10 óra előtt! Az elektror-rikr"rs úton
megküldött ajánlatokat esetében azajánlatokat utólag eredetiben is szükséges rnegküldeni,

- Szerrrélyesen a Mélykűrti Polgárrrresteri Hivatal 3. vag1, 4. iroda.
- Postai últon a Mélykúti Pillgitrrtlesteri },livatal. ó4.{9 Méllkúrt" Petőfi tér 1. cír-trre kell

rrregltülclerri.
A szen,iélyesen. vagy postai írton rrregk|ildott ajárrlat esetéIl a borítél<rtr ké{iik ráírrli:

,,Mélykút Város Örrkornányzat lritclíblvétele ,q.lliXL,\T ,- nctn bontlrató f'el: 2020. április
2I. I0 óra előtt!
Az ajánlaton szerepelnie kell az itjárTlattlt adó cég tlel éncli. szú,kl-rell ének. telclilrr. t-ax

szán, ának. és e-rtlail cínlétleIi.

A pályáz.att;kat (a rllcllélilctc1,1,cl cgr iitt) cg\ clliit,l]t Iczlit-t [rtlt,ítciL[latl. l erecleti péIdiiIli,barl
(az emailerl rrregktildött ajárrlatot Lrtólag posttii iltotl is szr-iliséges Irlcgl<Lilcierri) gépelve vagv
nyomtatva, íblyanratos szánrozással ellátva kell benyúrjtani.

7. Az ajánlattétel nyelve: magyar

8. Az ajánlatok felbontásrinak he|ye, időpontja, a bonttison részvételre jogosultak
megnevezése

Mélykúti Polgármesteri F{ir,atal polgármesteri irocla

6449 Mélvkút Petőfi tér 1.

2020. április 2l. l0 óra
A bontás a Mélykút Város Ör-rkornrányzat polgármestere előtt törtónik. A bontásra az
aj ánlattevők képvi sel őit a.i án l atkéró nleglrílj a.

A borrtás során az a_jánlattet,ől< ttcrelt" cínré1 cls az ttilirllat bírirlati szclllpont szerintj tartalrt-ri

clcnreit kcll isIlrcrtctrli.
A bontásrtjl .iegy,zőkön},\,e1 l.,cll 1-eli crrrri. atltcli ct r alatlletli-t.\ i iritirrlattcr,őncl.. lllcg kcll
küldeni a bontástól szánlított tl1,olc naporr beliil.

9. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálj el:

Az ajánlatkérő tárgyalást nenr tart,

10. Eredményhirdetéshely,e,határideje
Eredményhirdetést Méll,kút Város Önkormirrrl,zat Polgár,mestcrc llelri tal,t. a bcszcrzési
eljárás erednérryéről az a.jánlatkérő az ajánlatter,,őket a |ezárő döntését követő 8 rlapon belürl

közvetlerrül egyidej űleg rrregktildi.

11. Aszerződéskötés tervezctt iclőpontja: nettt nregliatározott



12. Iigr,éb információlr
a) Az cljárással kapcsolatos tllitrcletl irrlbrrnációkóróst kizárólag íriisbatl lchct bcny,úrjtani a

Polgiirt-tlesteri Iliratal ((1-1-19 \,íélrI<út. Pct(iíl tór, 1.) cílllctl K(lsa Róberttlé tlerére.
(tcleíttr: .j6-77 .j6()-()]l, iii. elc].,tt,tltlii.l,iis Lli()}1: ]\l)\il!lt,,!1_]llqIy|iL1!,hL1 ). \z trjirrllatkél,[l
1cr-rntartja a .jogtlt a bcszcrzósi cl.járás irrL_ltlkollis Ilól]iiili - crccilllótlr tclclltlé
r-rl,ilr,á nításárir.

b) Az a_járrlati ltötötlsúg: lTz ltjárllati halirlitlő le,ilrratlitrli szlitllíttli1 1cgaláLrLr _1() Illilliu tlLil
ltijtr c az a.jirrllatiihtlz. a nlertcsiióllt lri rlctll ]lit,tle tctt li jánlirttcr tli.' a szcrzijdcsiiijtús
idiipontjáttil szatltítr lt tllcll1e sitltlcli az irjtiIlllrti Liit()ttstl3 lr1ol.

c),,\l ir.jánlatkér(l li'.rlrltaltilt lt.itlgtlt lt bcszct,zc:si cl.jlirá: indoltclliis nélkiili
erecltlléll\ telcIltle Itr i]l lin itlislila,

d) Az ajánlatkérő t'enrrtar|a a jogot az a.jirnlati i-elhír,ás risszavotrásiira ós rllóclosítlisiira az
a.i ánlattételi határidő 1ej ár,trii g.

e) Arnerrrryiben az eliárás nyertese a szerződéskötéstőI l,isszalép. abban az esetben az
ajárrlatlrérő a második 1egkedvezőbb ajánlatot ter,őnek rrrir-iősített szerrléll1,el 1tír,iu-l

szerzóclést kötrli.

0 Az ttjirr.latter"ó az lrjtinlatiiban kiíL,jczcltcIr ós cikLilijllílctt tllóclon" rrlellóklctbcn
l.,özölt Lizlcti titoli tlr iir ilttlssrigra Iltlzlrlalitt llrr:ttillhiit j;l. ttzotlbatl az a.jiiIllattcr,ő
tlcl étrek. szélihel1 c]nek ilalttiheli órlcli). a,1, lilLailr liclt,t clicrlszcrlgitltatltsrlak c,s a

teljesítési Ilat/rriclőrlek" l,iillttllit"tt az olvaIl irlíolIllliciótlnli. atlrc,lr a 1;ctIlttlzlisllti1 szct,ellei

.|átszik" ir ny,ilvitI-iossagra hozatalat azonbltll l}elll tillhltt jlt rll.,g
g) Az ajárllatter,ő t-iet-t-l igclrlrelhet tt]r,ítést:rz ltláttlatlt,-tliitól az ajlinlat l<idolgtlz_llsli.l11. és az

iriárrlattétellcl lrapcsillatbltil iltlis .jole iitlcl,t se ttl t,.:i,jt:zlhcl cl(i kcir elelúsi. llbball ltz
r,,scibct-t seLil. lra az a.j lirrlltlijlii blu,rrrilr cll tlkbili e l,ccltllúttl 1e 1e tll-tcl rlr ill lirlította az
cl I.j ál,a st .

h) [lrr ótlr,,tcleIl az itiat.lat:
- al]lcllllyiben a fcll-rír,ásbarr tbglalt fbrl-nai és taltalr-tri ltör,etclr-trérrl,clirtcli rlcrrr 1-cicl ltlcc-
- a],I1el]n},iben az ajánlati kötöttség beálltát kör,etőetr nródosítjii ajánlatter,ő.
- artrennyiben az a.jánlattételi határidő le.jártát kijl,etőerr rlyűrjda be trjirniattel,ó LIz

a.járrlatát,
- anlel]nyiberr az a.jánlattel őt az ajánlatkérő alltalrnatlanttak nlin(lsíti.
* an]ellllvibetl az ajáIlliittcr (i a]lirllatábarl tllcghittlit,tlztltt cllcllsztllgirltirtás rllót,ic!lie elrrt,i a

l(bt, szcrirlti közbcszclzcsi tirtúkhatá n.
- atlletrnyibctl a Beszelzési Szabálr zat .1.1,. -+.2 beliezciéséberl tllegilatárclztllt

összclérhetellerrségi tll, íill t'er-rrl ajlLnlattel ól el szctllbe tl.

- atrlcntll,iben a_jiirrlatter,ó LI,z, a.járrlati biztosíti-lkot a fcihír ás szerit-lt lle lll bocsátia
retrcle lkezésrc.

[)ilttll]l: ]r;_'tr 111r1 iIi,

Ajánlatkelrés kiktildésér'eli rrapja: 2020. április ...

Kor,ács 'l'tttllás

\]cll Ii út \'ártls Ötliitlrrlliltlr zat
l)o lgitltlcste rc
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