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ELÓTERJESZTÉS
nrBryxÚT vÁRoS POLGÁRMESTERE

részére a
,,Mélykút Város Önkormányzat és intézmény ei gázúzemű készülékek karbantartása,

javításao' tárgyű beszerzési eljárásban

Tisztelt Polgármester Úr!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4012020.(III.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. §-a alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságoí veszélyeztetó tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztróí'avédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 20lL évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének a í-eladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogszabályhelyekre
hivatkozással az a|ábbiakat terjesztjük a T. Polgármester Ur elé:

Mélykút Város Önkormányzat és intézményeí számára a gázljizemű készülékek éves
karbantartására és .iavítására vonatkozó szerződéseí 2020. április 30-án le.iárnak. A 2019.
május l-től hatályos szerződések szerint a gázizemű készülékek éves karbantartására és

.iavítására vonatkozó vállalkozói díj éves összege: 974.000.-Ft, ezérí beszerzési eliárás
lefblytatása szükséges.

Az alánIatkérés részletes tartalmát a mellékletet képező aján\attételi felhívás tartalmazza. Az
eddigiektől eltérően a szerződés megkötését nem egy éves, hanem határozatlan időre
javasoljuk, Figyelembe véve a közbeszerzésekről sző|ő2015. évi CXLIII. törvény l5. §-ában
íbglaltakat, azeIiárás nem tartozik a közbeszerzési törvény hatályaalá,ugyanakkor beszerzési
el j árás-köte l es a hatályo s beszerzé si szabály zat al apj án.

Fentiekre tekintettel javasoljuk az alábbihatározati-javaslat meghozatalát:



....12020.(........) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4012020.(IIi.l l.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. §-a a|apján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszéIyeztető tömeges

megbetegedést okozó humánjarvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 201l. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztróf-avédelmi
törvény) 46. § (4) bekezdése alap.ián veszélyhelyzeíben a települési önkormányzat képviselő-
testiiletének a í'eladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva,
tekintettel a 912020. (IV.03,) polgármesteri határozatban foglaltakra - figyelembe véve
Mélykút Város Önkormányzat Beszerzési SzabáIyzatában foglalt rendelkezéséket, továbbá a

158|12020. számú írásos előter.jesztésben foglaltakat - azalábbihatározaíot hozom:

1, Elfogadom ahatározat l, számú mellékletét képező ajánlattételi felhívást.

2. Az 1. pontban meghatározott ajánlattételi felhívás az alábbi vállalkozók részére rendelem
elektronikus úton megküldeni:

- Fiedler Tibor Cím: 6430 Bácsalmás, József A u.25,, Ny. szám: 39436084 adószám:
668 1 1 196-I -23, E-mail cím: íiedle{iborQO t @gm4il.co111

- Bogyai Tamás 6430 Bácsalmás, Bartók B. u. 25,, Ny. szám: 7737180 adószám:
63 8 8 8692- I -23, e-mail cím: tomy I97 628 @gmail. com

- Granyák Péter, 6430 Bácsalmás, Arany J, u. 5., Ny. szám: 2758670 adószám:
43 9 47 5 0 4 - I -23, e -mai l cím : gr any ak5 9 @freemai l. hu

F'elelós: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2020. április 16. (felhívás kiküldésére)
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Mel léklet a . . . . l 2020 .(, ., . .. ). számű po l gármest eri haIár ozathoz

Mélykút Város Önkormányzat
Polgármestere
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

.......12020.

Aj ánlattételi felhívás

Mélykút Város Önkormányzat és intézmény ei gázúzemű készülékek karbantartása,
javítása tárgyű beszerzési eljárásban.

2020.



Tisztelt A.iánlattevó, kérjük, hogy ajánlatának legelső oldala az alábbi tartalmú

Felolvasólap legyen:

Felolvasólap
Mélykút Város Önkormányzat és intézményei gázűzemű készülékek karbantartása,

javítása tárgyú beszerzési eljárásban
1. Aiánlattevő azonosító adatai:

a) Ajánlattevő cégneve: .,.,,.

b): Ajánlattevő székhelye: ..

c) tel, fax, e-mail: ......

d) Cégiegyzésre jogosult képviselője neve:

e) Cg. szám: adőszám:

1) Bankszámlaszám:

ü Az aiánlat érvényességi ideje:

h) vállalási ár, részletes költség:

Karbantartást igénylő
intézmény adatai

Ajánlati ar bruttó Ft/év karbantartás időtartama

GAMESZ Védőnői épület
Mélykút, Nagy u. 4,

A szerződés időtartama alaíí a fűtési
időszakban: a tárgyév október 0l -
tárgyévet követő év április 3O-ig.

GAMESZ
Mélykúrt, Rákóczi u. 11

A szerződés időtartama alatt a fütési

időszakban: a tárgyév október 0l -
tárgyévet követő év április 3O-ig

GAMESZ
buszmegálló

A szerződés időtartama alatt a fütési
időszakban: a tárgyév október 0l -
tárgyévet követő év április 30-ig

GAMESZ Konyha
Mélykút, Szent L. u. 19,

szerződés időtartama alaíí
folyamatosan,

GAMESZ összesen

Mélykút Város Önkormányzat
Gondozási Központja idósek
Otthona
Mélykút, Hunyadi u. 31.

A 3 db melegvíz előállítására
használt kazán esetében a szerződés
hatálybalépésének napjától
fblyamatosan, a l db thermomax-öv
color kazén esetében a fűtési
időszakban: a tárgyév október 0l -



tárgyévet követő év április 3O-ig

Mélykút Varos Önkormányzat
Gondozási Közponlja Biztos
Kezdet Gyerekház
Mélykút, Széchenyi r,r. 1l0.

A szerződés időtartama alatt a fűtési

időszakban: a tfugyév október 01 -
tárgyévet követő év április 30-ig

Gondozási Központ összesen

MéIykút Város Onkormányzat
I. számú óvodája
Mélykúrt, Hunyadi u. 5.

A szerződés időtartama alaíí a íütési
időszakban: a tárgyév október 0l -
tárgyévet követő év április 30-ig

ovoda összesen:

Mélykúti Polgármesteri
Hivatal
6449 Mé|ykút, Petőfi tér 1.

A szerződés időtartama aIaít a fűtési
időszakban: a tárgyév október 01 -
targyévet követő év április 3O-ig

Polgármesteri Hivatal
összesen

MINDOSSZESEN:

2, Az aiánlat,, ... számozott oldalt tartalmaz.

Dátum:

cégszerű aláírás:



Tisztelt Ajánlattevő!

A veszélyhe|yzet kihirdetéséről szóló 4012020.(III.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm,

rendelet) 1. §_a alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszéIyeztető tömeges

megbetegedést okozó humániárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztróí-avédelemről és a hozzá kapcsoIódÓ egyes törvények

módosításaról szóló 2OIt. évi CXXViII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi

törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzeíben a települési önkormányzat képviselŐ-

testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A katasztrófavédelmi törvény

46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, tekintette| a 912020. (IV.03)

polgármesteri határozatban foglaltakra, valamint figyelembe véve Mélykút Város

Önkormányzat Beszerzési Szabá|yzaíában íbglalt rendelkezéséket. pályázaí benyújtására

hívom íeI az alábbi körben és feltételekkel:

1. Ajánlatkérő:
Neve: Mélykút Város Önkormányzat
Cím: 6449 Mélykút, Petöfi tér l.
Képviselő.ie: Kovács Tamás polgármester

Teleforr/fax : +36171 -560-00 1 ; +36177 -560-03 0

E-mail : hivatal@melykut.hu

Kapcsolattartó neve: Kósa Róbertné

Teleforr/fax : +3 6 17 ] l 5 60-03 3

E-mail : kosane@melykut.hu

2. Szerző dés m egh at ár ozása: Vállalkozási szerzódés

3. A beszerzés tárgya, mennyisége:
Mélykút Város Önkormányzaí L számű mellékletben felsorolt intézményeinek gé,züzemű

berendezéseit érintő átalány díjas j avítás és karbantartás.

A Vállalkozó feladatai:
minden intézmény,t érintően:

o évente egyszeri teljes körű karbantartás

o ütemezett műszaki ellenőrzés

o ingyenes - l2 órán belüli hibaelhárítás

o a tüzelőberendezések kötelező évente egyszeri energiagazdálkodási és

biztonság-technikai felülvizsgálat a vonatkozó rendeletek alapj án

4. Lz eljárás menetének meghatározásaz targyalás nélküli eljárás

5. A szerződés időtartama: Határozatlan idejű
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6. A teljesítés helye: }r4élykút Város Önkormányzat iníézményei az 1. számú melléklet

szerint.

7. Részajánlat tehető-€: nem tehető

8. Többváltozatű ajánlat tehető-e: nem tehető

9. Alkalmassági követelmények, elvárt igazolások módja:
9.1,. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy elfogadja az qánlattételi felhívás
feltételeit, és képes a szerződést teljesíteni.

Nyilatkoznia kell továbbá, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség az AjánIatkérő és az

Ai ánlattevő cégek között.

Nyilatkoznia kell arról, hogy az általa képviselt szervezet az áI\amházíartástő| szőIő 201 1. évi

CXCV. törvény (Átrt.) 4l. § (6) bekezdésének megfelel és a nemzeti vagyonról szóló 20ll.
évi CXCVI. törvény (Nvt,) alapján átlátható szervezetnek minősül, Nyertessége esetén az

átl átható s á gi nyi l atko za totl alátámas ztó do kumentumot me gkül di.

l0. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az A.jánlattevő a vállalkozói díj időarányos részét jogosult kiszámlázni. Az Ajánlattevő a

számlát minden negyedévet követő l5. napjáig köteles szám\ázni, az adotí intézmény felé,

mely intézmény a számla beérkezését követő 30 napon belül utalja át a nyertes Ajánlattevő
részére. Ajántatkérő a fenti fizetési hataridő túllépése esetén a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:155 § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

A vállalkozási dí| magában íbglalja az Ajánlattevő valamennyi karbantartással és

hibaelhárítással összefliggő költségét, nem íartalmazza viszont az esetleges iavítás anyag-, és

alkatrész költségét, melyet az Ajánlattevő jogosult kiszámlázni.

l 1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerzódés teljesítése (évi egyszeri karbantartás, műszaki
ellenőrzés, biztonságtechnikai í'eliilvizsgálat) az Ajánlattevőre visszavezethető okból
meghiúsul, az A.iánlaííevő meghiúsulási kötbért köteles flzeíni az Ajánlaíkérő részére.
A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó vállalkozási díi 20 (Húsz) oÁ-a. Az Ajánlatkérő ezen
felul az Ajánlattevő által okozott károk megtérítésére is igényt tart.

Késedelmi kötbér: amerrrryiben az Ajánlattevő a hibaelhárításra vonatkozó 12 órás
időtartamot túllépi, úgy a napi 25.000, - Ft kötbért koteles fizetni, valamint a késedelem miatt
bekövetkezett károk megtérítésére a Megrendelő igényt tarthat.

12. Az ajánlatok értékelésének szempontja:
Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati
szempont alapján értékeli. A bírálat alapja a megajánlott egyösszegű áraiánlat (Ft).
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13. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározásao vagy annak

kizárása:
Az A.iánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

14. Ajánlattételi határidő, az ajánlatok benyújtásának helye, módja, példányszáma:

Ajánlattételi határid ő: 2020. április 27 . I0fi0
Az a.iánlaloknak a megadott határidőig vagy elektronikusan, vagy személyesen, vagy postai

úton be kell érkezniuk.
- Elektronikusan: ieazqatas@melykut,hu, palyazat2,melykut@gmail.com, vagy

kosane@mel},kut.hu email címre. Az email tárgyába kérjük beleírni:" Mélykút
Város Önkormányzat és intézményei gázüzemű készülékek karbantartása,
javítása tárgyú beszerzési eljárásban." - AJÁNLAT - nem nyitható meg: 2020.
április 27. 1,0:00 óra előtt! Az elektronikus úton megküldött ajánlatokat esetében

utólag az a.iánlatokat eredetiben is szükséges megküldeni.
- személyesen a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 3., vagy 4. iroda,
- postai úton a Mélykúti Polgarmesteri Hivatal 6449 MéIykút Petőfi tér 1. címre kell

megküldeni.

A személyesen, vagy postai úton megküldött ajánlat esetén a borítékra kérjük
ráírni:
,,Mélykút Város Önkormányzat és intézményei gázúzemű készülékek
karbantartása, javítása tárgyú beszerzési eljárásban" - AJÁNLAT nem
bontható fel: 2020. április 27. 10:00 óra előtt!

Az ajánlatokat a nettó egyösszegú aiánlati ár + ÁFA : bruttó bontásban forintban kérjük
megadni.

A Felolvasólapot cégszerűen aláírva kell beadni,

Az aján|aton szerepelnie kell az ajánlatot adó cég nevének, székhelyének, telefon, í-ax

számának, és e-mail címének.

A pályázatokat (a mellékletekkel együtt) egyenként |ezárt borítékban 1 eredeti példányban
(az emailen megküldött ajánlatot utólag postai úton is szükséges megküldeni) gépelve
vagy nyomtatva, folyamatos számozással ellátva kell benyújtani. Kérjük, a tisztelt
Ajánlattevőt, hogy a pályázat elbírálásanak megkönnyítése érdekében pá|yázaíáí az aLábbí

sorrend szerint állítsa össze:

l, Felolvasólap.
2. 9, pont szerinti nyilatkozat

Az aján|aííétel megkönnyítése érdekében a benyújtandó nyilatkozatmintát a felhívás 2. számú
me l l ékl ete íarta|mazza.

15. Az ajánlat nyelve: magyar

16. Az Ajánlatok felbontásának helye, időpontja, bontáson jelenlévők köre
Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 MéIykút, Petőfi tér l. Polgármesteri iroda
2020. április 27. 10:00 őra
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A bontás Mélykút Város Önkormányzat Polgármestere előtt történik. A bontásra az

a.| ánl attevő k képv i s e l ő it az ai ánlatkéró me ghívj a.

A bontás soránaz ajánlattevők nevét, címét és azajánlat bírálati szempont szerinti tartalmi

elemeit kell isnrertetni.

A bontásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni

a bontástóI számított nyolc napon belül.

17. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy aján|atkérő az

ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Az a.|ánlatkérő tárgyalást nem tart,

18. Eredményhirdetés helye, határideje:
Eredményhirdetés az eIjárás során nem kerül megtartásra, a beszerzési eljárás eredményéről

az ajanlatkérő az ajánlattevőket a lezérő döntését követő 8 napon belül közvetleniil

egyidejűleg megküldi.

19. A szerződéskötés terv ezett időpontj a :

az eredményhirdetés megküldését követően kerülhet sor

20. Ajánlati dokumentációra vonatkozó szabályok:
a.iánlattételi dokumentáció nem kerül kibocsátásra

2l. Egyéb feltételek:
a) Az eljárással kapcsolatos minden iníbrmációkérést kizárő|ag írásban lehet benyújtani a

Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) címen Kósa Róbertné nevére. (elef'ax: 06

77 l 560-030, ill. elektronikus úton: kosane@melykut.hu).

b) Az aján\ati kötöttség: az aján\ati határidő lejáratátő| számított legalább 30 napig van

kötve az aján\atához. a nyertesként ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időponüától
számítva mentesülnek az aiánlrati kotöttség aiól.

c) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás indokolás nélküli
eredménytel enné nyilv ánitásár a.

d) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot az ajánlati felhívás visszavonására és módosítására az

a.i ánlattételi határidő lej ártáig.

e) Amennyiben az e|járás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, abban az esetben az

a.|ánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel kíván szerződést

kötni.

0 Az aiánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben -
kozolt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, azonban az ajénIaííevő nevének,

székhelyének (lakóhelyének), az áItala kért ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidőnek,

valamint az olyan információnak, amely a pontozásnál szerepet játszik, a nyilvánosságra
hozataIát azonban nem tilthatja meg,

g) Az a.ián\attevő nem igényelhet térítést az aiánlatkérőtől az aján|at kidolgozásáért, és az

a.iánlattétellel kapcsolatban más .iogcímen sem ter.ieszthet elő követelést, abban az esetben

sem, ha az alánlatkérő bármilyen okból eredmény.telenné nyilvánította az eljálrást,



h) Ervénytelen az aián|at:

- amennyiben a í-elhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,

- amennyiben az ajánIati kötöttség beálltát követően módosída ajánlattevő,

- amennyiben a hiánypótlás során módosída ajánlattevö az ajánlatát,
- amennyiben az aján|atíételi határidő le.iartát követően nyújtja be ajánlatíevő az

a.iánlatát,

- amennyiben az aján\atíevőt az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti,
- amennyiben az aján|attevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a
kbt, szerinti közbeszerzési értékhatárt,

- amennyiben a Beszerzési SzabáIyzat 4.I.,4.2 bekezdésében meghatározott

összeíérhetetlenségi ok áll fenn ajánlattevővel szemben,
- amennyiben ajánlattevő az aiánlati biztosítékot a felhívás szerint nem bocsátja
rendelkezésre.

kovács Tamás
Mélykút Város Önkormányzat

polgármester
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1. melléklet

Karbantartást igénylő
intézmény adatai

Gázkészülék megnevezése,

darabszáma
karbantartás időtartama

GAMESZ
Védőnői épület

Mélykút, Nagy u. 4.

5 db konvektor A szerződés időtartama a

fütési időszakban: a íétrgyév

október 0l - tárgyévet követő

év április 3O-ig

GAMESZ
Mélykút, Rákóczi u. 11

l db C-2l gázkazán A szerződés idótartama a

fűtési időszakban: a íárgyév
október 0l - targyévet követő

év április 30-ig

GAMESZ
buszmegálló

l db gázkonvektor A szerződés időtartama a

fűtési időszakban: a tárgyév

október 0l - tárgyévet követő

év április 30-ig

GAMESZ Konyha
Mélykút, Szent L. u. 19.

2 db íözőüst
l db gáztűzhe|y

4 db gázzsámoly
2 db Quadriga hőtárolós

vízmelegítő l60 L

A szerződés időtartama a

fűtési időszakban: a tárgyév
október 01 - tárgyévet követő

év április 30-ig

Mélykút Város Önkormányzat
Gondozási Központja Idősek
Otthona
Mélykút, Hunyadi u. 3l.

2 db Quadriga Q940 gors
(meleg vizes)
1 db Haiser GP-3 F (meleg

vizes)
2 db thermomax-öv color 6 v
(eko)

A 3 db melegvíz előállítására
használt kazin esetében a
szerződés időtartama a íütési
időszakban: a tárgyév október

0l tárgyévet követő év
április 30-, a l db thermomax-
öv color kazán esetében a
szerződés időtartama a fűtési
időszakban: a tárgyév október
0l tárgyévet követő év
április 30-ig

Mélykút Város Onkormányzat
Gondozási Központja Biztos
Kezdet Gyerekház
Mélykút, Széchenyi u. 1 l0.

l db móra gázíűzhely
l db Baxi Luna 1.310 Fl
kazán

A szerződés időtartama a

fütési időszakban: a tárgyév

október 0l - tárgyévet követő

év április 3O-ig

Mélykút Város Önkormányzat
I. száműr óvodáia
Mélykút, Petőfi tér 5.

1 db Wesztend típusú
falíkazán

A szerződés időtartama a

fűtési időszakban: a tárgyév
október 0l - tárgyévet követő
év április 3O-ig.,

Mélykúti Polgármesteri
Hivatal

2db Weszten gázkazán A szerződés időtartama a

fűtési időszakban: a tárgyév

ll



"kób., 
01 ] targyéroet követő

év április 30-ig.,U+q \Áetykút, Petőí] tér 1.
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2. számú melléklet
Benyúj tandó nyilatkozat mintáj a:

mint

",, 
i"iu ",.-, ;.; ; ; ú ;,ú ; ;,:;,'§;]," #xl;x :. ;1?;f,#; - ffi :*', fi ili;|:;

karbantartása, javítása tárgyban indított beszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlaíkérés
f'eltételeit megvizsgáltuk, és azokat korlátozás nélkül elfogadjuk és a felhívás feltételei szerint

a.iánlatot tesziink a felolvasó lapon rögzített áron,

A.iánlatunk elíbgadás estén készek és képesek vagyunk az ajánlaíunkban, valamíní az
ajánlattételi íblhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és

teIiesítésére.

Nem áll fenn összeférhetetlenség az Ajánlatkérő és az Aiánlattevő cégek között. Készek és

képesek vagyunk a meghatározoíí tárgyban szeruődéses jogviszonyt létesíteni, és a szerződést
teliesíteni. Nyilatkozom, továbbá, hogy az álíaIam képviselt szervezet az államháztaríásről
szőIő 2Ol1. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelel és a nemzeti
vagyonról szőIó 201rl. évi CXCVI. törvény (Nvt.) alapján átlátható szervezetnek minősül.
Nyertességem esetén az átláthatősági nyilatkozaíoílaláíétmasztó dokumentumot megküldöm.

Az aiánlati kötöttségünk időtartama alatt ajánlatunk bármikor elfogadható.

Kelt:

Aj ánlattevő (cégszerű) aláírása
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