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Magyarország-Budapest: Villamospálya építése
2015/S 098-176496
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
AK15389, Rumbach Sebestyén utca 19–21., BKK Zrt. Beszerzési és Közbeszerzési
Főosztály, Címzett: dr. Bajzát Katalin, Budapest 1075, MAGYARORSZÁG. Telefon: +36
703903574. Fax: +36 12351044. E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; katalin.bajzat@bkk.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 13.2.2015, 2015/S 31-051377)

Tárgy:
CPV:45234126, 45233120, 45210000, 45110000, 65000000, 45231400, 45316200, 45234113, 45200000, 45234128,
45234160, 71500000, 71320000
Villamospálya építése
Közút építése
Magasépítési munka
Épületbontás és bontási munka, földmunka
Közművek, közhasznú szolgáltatások
Erősáramú vezeték építése
Jelzőberendezések szerelése
Pályabontás
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Villamosperon építési munkái
Felsővezeték építése
Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
Mérnöki tervezési szolgáltatások
A következő helyett:
II.2.1) Teljes mennyiség:
KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt
keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése” az alábbiakban és a dokumentációban
részletezettek szerint:
— 4220 vm vágány építése;
— 3700 m felsővezeték építése;
— 31 db új kitérő építése;
— 35170 lm3 épületbontás;
— 1 db új, 1090 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok építése, 1 átmenő, vízelvezetős
acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal;
— 1 db új, 1108 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok építése, 2 középaknás és 1
oldalaknás csonkavágánnyal;
— 1 db 2015 négyzetméter alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok építése 2 burkolt és 5 magas
vágánnyal;
— 1 db új, 3 szintes, 2440 négyzetméter össz-alapterületű vasbeton iroda- és raktárépület építése;
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— 3 db acélszerkezetű tetőpódium építése;
— 1 db, gőzborotvával felszerelt forgóvázmosó helység építése;
— szükséges daruszerkezetek (1 db híddaru, 1 db mozgópályás daru) kialakítása;
— 9 db műhely kialakítása, szükséges technológiai berendezésekkel;
— 1 db fényezőkonténer létesítése;
— 1050 négyzetméter útépítés;
— 10 db vasúti jelző telepítése, kapcsolódó berendezésekkel;
— kiegészítő tervek elkészítése.
A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A fenti teljes mennyiség az alábbi építési szakaszok/mérföldkövek részteljesítései szerint valósítandó meg:
1. építési szakasz/részteljesítés:
— 35170 lm3 épületbontás
2. építési szakasz/részteljesítés:
— 840 vm vágány építése
— 840 m felsővezeték építése
— 5 db (csoport) új kitérő építése
3. építési szakasz/részteljesítés.
— 1 050 m2 útépítés
4. építési szakasz/részteljesítés:
— 400 vm vágány építése;
— 1 db új, 1 090 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
— 1 db új, 1 108 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
— 1 db új, 2 015 m² alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
— 1 db új, 3 szintes 2 440 m² összalapterületű vasbeton iroda- és raktárépület (fejépület) szerkezetkész állapotának
elérése.
5. építési szakasz/részteljesítés:
— 2980 vm vágány építése
— 2860 m felsővezeték építése
— 26 db (csoport) új kitérő építése
6. építési szakasz/részteljesítés
— 1 db új, 1 090 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok teljes elkészítése, 1 átmenő, vízelvezetős
acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal
— 1 db új, 1 108 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok teljes elkészítése, 2 középaknás és 1
oldalaknás csonkavágánnyal,
— 1 db új, 2 015 m² alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok teljes elkészítése, 2 burkolt és 5 magas
vágánnyal
— 1 db új, 2 440 m² összalapterületű vasbeton iroda- és raktárépület (fejépület) teljes elkészítése;
— 3 db acélszerkezetű tetőpódium építése;
— 1 db, gőzborotvával felszerelt forgóvázmosó helyiség építése;
— szükséges daruszerkezetek (1 db híddaru, 1 db mozgópályás daru) kialakítása;
— 9 db műhely kialakítása, szükséges technológiai berendezésekkel;
— 1 db fényezőkonténer létesítése;
— 10 db vasúti jelző telepítése, kapcsolódó berendezésekkel;
— kiegészítő tervek elkészítése.
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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4. Jótállás: teljes körű jótállás a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számított 60 hónapra a
szerződésben foglalt valamennyi munkára/termékre a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és kivitelezési, és saját
tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek tervezési hibától való mentességéért jótállásra és szavatosságra köteles.
Ajánlatkérő előírja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónapos jótállás vállalását, valamint azt
követően és annak leszámításával szavatosságot a kötelező alkalmasság a 12/1988. (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM
együttes rendelet szerint fennmaradó időtartamára a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
5. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési biztosíték): Nyertes
ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a teljesítési
biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződés
hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Érvényessége az utolsó, 6. mérföldkő teljesítésére vonatkozó sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték
határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
6. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére
kikötött biztosíték):
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a hibás
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt.
126. § (4) bekezdése szerint a jótállási kötelezettség kezdetének, azaz az utolsó, 6. mérföldkő teljesítésére vonatkozó
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a teljesítésigazolás kiállításának időpontjában az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátania.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a hibás teljesítéssel
kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
30.3.2015 (13:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
30.3.2015 (13:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
30.3.2015 (13:00)
VI.3) További információk:
22) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát
képező kivitelezésre irányuló 500 000 000 HUF/év és 400 000 000 HUF/kár összegű Contractor's All Risks típusú
felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati
példányát, amely az ajánlatkérőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed
az alvállalkozói kockázatokra is. A kötvénynek továbbá kiterjesztést kell tartalmaznia ugyanezen értékhatáron belül az
általános felelősségi, valamint munkáltatói felelősségi kockázatokra. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén
kiterjeszthetőnek kell lennie következményi károk megtérítésére is. A felelősségbiztosításnak a szerződésszerű teljesítés
ajánlatkérő által történő elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, megszakítás nélkül fennállnia, fenntartania a
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni
arról, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége esetén azt a szerződéskötés
időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum másolati
példányát – amely a Megrendelőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed
az alvállalkozói kockázatokra is – az ajánlatkérő részére benyújtja a szerződéskötéskor. A benyújtás elmulasztása
ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében
a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.
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Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti
felelősségbiztosítással.
Helyesen:
II.2.1) Teljes mennyiség:
„KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”projekt
keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése” az alábbiakban és a dokumentációban
részletezettek szerint:
— 4220 vm vágány építése;
— 3700 m felsővezeték építése;
— 31 db új kitérő építése;
— 35170 lm3 épületbontás;
— 1 db új, 1090 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok építése, 1 átmenő,
vízelvezetős acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal, valamint kapcsolódó műhely- és
raktárhelyiségek építése;
— 1 db új, 1108 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok építése, 2 középaknás és 1
oldalaknás csonkavágánnyal, valamint kapcsolódó műhely- és raktárhelyiségek építése;
— 1 db 3535 négyzetméter alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok építése 2 burkolt és 5 magas
vágánnyal;
— 1 db új, 3 szintes, 2440 négyzetméter össz-alapterületű vasbeton iroda- és raktárépület építése;
— 3 db acélszerkezetű tetőpódium építése;
— 1 db, gőzborotvával felszerelt forgóvázmosó helység építése;
— szükséges daruszerkezetek (1 db híddaru, 1 db mozgópályás daru) kialakítása;
— 9 db műhely kialakítása, szükséges technológiai berendezésekkel;
— 1 db fényezőkonténer létesítése;
— 1050 négyzetméter útépítés;
— 10 db vasúti jelző telepítése, kapcsolódó berendezésekkel;
— kiegészítő tervek elkészítése.
Az ajánlatkérő a feladatok teljesítésére hat építési szakaszt határoz meg. Az építési szakaszok közöl a 2. és 3.
építési szakasz teljesítésekor sor kerül műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására, az összes többi építési szakasz
tekintetében a 6. építési szakasz teljesítését követően kerül sor műszaki átadás-átvételre.
A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A fenti teljes mennyiség az alábbi építési szakaszok/mérföldkövek részteljesítések szerint valósítandó meg:
1. építési szakasz/részteljesítés:
— 35170 lm3 épületbontás
2. építési szakasz/részteljesítés:
— 840 vm vágány építése
— 840 m felsővezeték építése
— 5 db (csoport) új kitérő építése
3. építési szakasz/részteljesítés.
— 1 050 m² útépítés
4. építési szakasz/részteljesítés:
— 400 vm vágány építése;
2

— - 1 db új, 1 090 m alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok, valamint kapcsolódó műhely- és
raktárhelyiségek; szerkezetkész állapotának elérése;
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2

— 1 db új, 1 108 m alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok, valamint kapcsolódó műhely- és
raktárhelyiségek szerkezetkész állapotának elérése;
2

— 1 db új, 3535 m alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
2

— 1 db új, 3 szintes 2 440 m összalapterületű vasbeton iroda- és raktárépület (fejépület) szerkezetkész állapotának
elérése.
5. építési szakasz/részteljesítés:
— 2980 vm vágány építése
— 2860 m felsővezeték építése
— 26 db (csoport) új kitérő építése
6. építési szakasz/részteljesítés
2

— - 1 db új, 1 090 m alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok teljes elkészítése, 1 átmenő,vízelvezetős
acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal, valamint kapcsolódó műhely- és
raktárhelyiségek teljes elkészítése
2

— - 1 db új, 1 108 m alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok teljes elkészítése, 2 középaknás és1
oldalaknás csonkavágánnyal, valamint kapcsolódó műhely- és raktárhelyiségek teljes elkészítése
2

— 1 db új, 3535 m alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok teljes elkészítése, 2 burkolt és 5magas
vágánnyal
2

— 1 db új, 2 440 m összalapterületű vasbeton iroda- és raktárépület (fejépület) teljes elkészítése;
— 3 db acélszerkezetű tetőpódium építése;
— 1 db, gőzborotvával felszerelt forgóvázmosó helyiség építése;
— szükséges daruszerkezetek (1 db híddaru, 1 db mozgópályás daru) kialakítása;
— 9 db műhely kialakítása, szükséges technológiai berendezésekkel;
— 1 db fényezőkonténer létesítése;
— 10 db vasúti jelző telepítése, kapcsolódó berendezésekkel;
— kiegészítő tervek elkészítése.
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
4. Jótállás: teljes körű jótállás a 2. és 3. építési szakasz, míg a többi építési szakasz tekintetében az utolsó, a 6.
építési szakaszra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számított 60 hónapra a
szerződésben foglalt valamennyi munkára/termékre a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és kivitelezési, és saját
tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek tervezési hibától való mentességéért jótállásra és szavatosságra köteles.
Ajánlatkérő előírja a 2. és a 3. építési szakasz, míg a többi építési szakasz tekintetében az utolsó, a 6. építési szakaszra
vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónapos jótállás vállalását, valamint azt követően
és annak leszámításával szavatosságot a kötelezőalkalmasság a 12/1988. (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes
rendelet szerint fennmaradó időtartamára a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
5. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési biztosíték): Nyertes
ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a teljesítési
biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződés
hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Érvényessége a Szerződés végteljesítésére, a 6. építési szakasz teljesítésére vonatkozó sikeres Műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásának napja, azzal, hogy a Vállalkozó jogosult a 2. és 3. Építési Szakasz sikeres műszaki átadás-átvételét
követően a teljesítési biztosíték összegét arányosan csökkenteni a 2., illetve 3. építési szakaszok nettó ellenértéke 5 %ával.
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Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték
határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
6. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére
kikötött biztosíték):
Nyertes ajánlattevőnek a 2. és 3. építési szakasz, míg a többi építési szakasz tekintetében az utolsó, a 6. építési szakasz
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a teljesítésigazolás kiállításának időpontjában a jótállási
kötelezettség kezdetekor kell az átvett nettó ellenszolgáltatási érték (tartalékkeret és áfa nélkül) 5 %-ának megfelelő
biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött
biztosítékként a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint.
A jótállási és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték rendelkezésre tartásának
időtartama 60 hónap a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a hibás teljesítéssel
kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
15.6.2015 (13:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
15.6.2015 (13:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
15.6.2015 (13:00)
VI.3) További információk:
22) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát
képező kivitelezésre irányuló 500 000 000 HUF/év és 400 000 000 HUF/kár összegű Contractor's All Risks típusú
felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati
példányát, amely az ajánlatkérőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed
az alvállalkozói kockázatokra is. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a
következményi károk megtérítésére is. A felelősségbiztosításnak a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő által történő
elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, megszakítás nélkül fennállnia. Ajánlattevő az ajánlatában köteles
nyilatkozni arról, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége esetén azt a
szerződéskötés időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
másolati példányát - amely a Megrendelőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és
kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is - az ajánlatkérő részére benyújtja a szerződéskötéskor. A benyújtás elmulasztása
ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében
a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.
Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti
felelősségbiztosítással.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az ajánlati dokumentációt
módosítja.
Az ajánlati dokumentáció főbb módosuló részei a következők:
— I. fejezet 1.) pont
— I. fejezet 27.) 4. pont
— I. fejezet 27.) 6. pont
— I. fejezet 27.) 7. pont
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— I. fejezet 29.) pont
— II. fejezet műszaki leírás és műszaki mellékletek, ezen belül
Tervkötetek:
02.0 Felsővezeték
12.0 Építészet
13.0 Szerkezet
15.1 Csatornázás és peron csapadékvíz-elvezetés
16.0 Organizáció
17.0 Útépítés
22.0 Közúti jelző
23.0 Utasváró (Építészet)
24.0 Peronberendezések energiaellátása
Engedélyek:
Engedélyezések nyilvántartása (kocsiszín)
Engedélyezések nyilvántartása (peron)
ELMŰ Műszaki és Gazdasági Tájékoztató 3008
ELMŰ Műszaki és Gazdasági Tájékoztató 4723
— III. fejezet 31. számú melléklet
— IV. fejezet árazatlan költségvetés és tételleírás
— V. fejezet szerződéstervezet
Ajánlatkérő a módosított ajánlati dokumentációra, valamint az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának
módjára vonatkozóan a következő tájékoztatást adja:
Ajánlatkérő tájékoztatja az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt dokumentációt – az ajánlati felhívás VI.3.11. pontjában rögzítetteknek megfelelően – a
következőképpen bocsátja rendelkezésre:
Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt elektronikus adathordozón bocsátja az
érdeklődő gazdasági szereplők részére rendelkezésre. A dokumentáció átvételére minden munkanapon 10:00 óra és
14:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címen
van lehetőség: BKK Zrt.1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. V. emelet. A dokumentáció az ügyintézővel
történő előzetes egyeztetés esetén munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető.
2) A 18.3.2015-án megjelent, 1. számú korrigendumra vonatkozó adatok:
Hirdetmény száma a HL-ben: 2015/S 054-093484
3) Az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő (három körben) meghosszabbítására került
sor.
A fentiekre tekintettel meghosszabbított ajánlattételi határidő: 12.6.2015. napja 13:00 óra.
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