
 

 
 

ÁRAJÁNLATKÉRÉS 

1075 Budapest, Rumbach S. u. 11-13. szám alatt található Zsinagóga rekonstrukció IV. 

üteme keretében  

       Függönyök szállítása és beépítése  

1. Árajánlatkérő címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 

Neve: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) 

Címe:  1075 Budapest, Síp u. 12. 
Képviseli:  Dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató 
Telefonszáma:  +36-1-413-5500 
Faxszáma:  +36-1-342-1790 
E-mail címe:  ugyvezeto@mazsihisz.hu 

 
A beszerzési eljárással kapcsolatos minden megkeresést az Árajánlatkérő megbízásából 
eljáró alábbi szervezet nevére és telefax vagy e-mail címére kell eljuttatni: 

dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda 

Telefax:06 1 354-1535 

E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:  

dr. Molnár Judit, lajstromszám: 00207 

 

2. A beszerzés tárgya, mennyisége: 

1075 Budapest, Rumbach S. u. 11-13. szám alatt található Zsinagóga rekonstrukció IV. 
üteme keretében „Függönyök szállítása és beépítése” az Árajánlatkérés mellékletét 
képező műszaki dokumentációban részletesen meghatározottak szerint az alábbi 
mennyiségben: 
 

Megnevezés Mennyiség 

Irodai függöny 2 db 

Kávézó függöny 6 db 

Előadóterem függöny 3 db 

Irodai/öltöző szalag függöny 11 db 

Irodai függöny 2 db  

 
Árajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új terméket fogad el. 
 

Nyertes ajánlattevő feladata a termékek szükség szerinti méretre gyártása, szállítása, a 
teljesítés helyszínén történő összeszerelése, illetve felszerelése/beépítése. Ajánlatkérő a 
szállítás során le-, illetve bepakoláshoz, továbbá az össze-, illetve felszereléshez szükséges 
eszközt, személyzetet nem biztosít.  
A nyertes ajánlattevő feladata a csomagolási hulladék elszállítása az Árajánlatkérés 
mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint. 
 
Az Árajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt és az alternatív 
ajánlattételt.  
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3. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje, továbbá a szerződéses feltételek:  

Teljesítés határideje: az Adásvételi Szerződés aláírásától számított 30 naptári nap 
időtartamra.  
Árajánlatkérő előteljesítést elfogad.  

Szerződéses feltételek:  

Árajánlatkérő késedelmi, hibás és meghiúsulási kötbér vállalását írja elő az eljárás 
eredményessége esetén megkötésre kerülő Adásvételi Szerződésben rögzítésre kerülő 
feltételek szerint.  
 

4. A teljesítés helye:  

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. 
 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Árajánlatkérő előleget nem fizet.  

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).  

Árajánlatkérő a nyertes Árajánlattevőt megillető ellenértéket az Árajánlatkérő teljesítés 
igazolása alapján, az Árajánlattevő szabályosan kiállított számlája kézhezvételétől 
számított 30 (harminc) naptári napon belül, a Ptk.6:130.§(1)-(2) bekezdéseiben foglalt 
szabályoknak megfelelően átutalással fizeti meg a nyertes ajánlattevő által megjelölt 
bankszámlára. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel 

nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés 

olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az 

átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.  

 

6. Az árajánlatok értékelési szempontja:  

Az árajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.  
 

7. Szakmai alkalmassági követelmény 

Az árajánlattevő szervezet/személy rendelkezik legalább 1 db, a jelen árajánlatkérésben 
meghatározott termék szállítására, feladat elvégzésére vonatkozó referenciával. 

8. Összeférhetetlenség és Kizáró okok a beszerzési eljárásban való részvétel alól: 

Összeférhetetlen és nem vehet részt a beszerzési eljárásban árajánlattevőként, 
alvállalkozóként vagy a beszerzési eljárásba bevont személyként, illetve szervezetként 
az a személy, illetve szervezet, akinek, illetve amelynek közreműködése az eljárásban a 
verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

Az eljárásban nem lehet árajánlattevő, és annak alvállalkozója, aki jelen árajánlatkérés 
mellékletében foglalt nyilatkozat szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, melyre 
vonatkozóan az árajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. 
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A kizáró okok fennállást az Árajánlatkérő a jelen beszerzési eljárás során vizsgálja, és ha 
ezen pontok bármelyike a beszerzési eljárás során bekövetkezik, akkor az árajánlattevőt 
kizárja a beszerzési eljárásból. 
 

9. Az árajánlat benyújtásának határideje és módja:  

Benyújtás ideje: 2020. október 06.    10.00 óra  
Benyújtás helye: drmolnar@mugyved.axelero.net e-mail cím  
 
Árajánlatkérő kéri, hogy az árajánlattevő rendelkezésére bocsátott .doc formátumú 
nyilatkozatmintákat kitöltve, cégszerű aláírással ellátva, jelszavas vagy egyéb védelmet 
nem tartalmazó PDF formátumban, az Ártáblázatot .xls formátumban és ezen 
dokumentumokat egy ZIP fájlba csomagolva küldje meg a jelen pontban megadott e-
mail címre.  
Az e-mail üzenet tárgyában kérjük, szíveskedjenek az alábbi feliratot feltüntetni: 
Árajánlat: Rumbach Zsinagóga – Függönyök szállítása és beépítése 

 
10. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30. napon 24.00 óráig (Ptk.6:75. § (2) bek.) 
 

11. Az árajánlatok felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak: 
 
Árajánlatkérő a jelen Árajánlatkérés 9. pontjában meghatározott ajánlattételi határidő 
lejártáig az előírt e-mail címre benyújtott árajánlatokat felbontja, melynek eredményét 
jegyzőkönyvben rögzíti. A bontási jegyzőkönyv valamennyi árajánlattevő részére 2 
munkanapon belül megküldésre kerül. 
  

12. Az árajánlat érvénytelenné nyilvánításának indokai: 

Érvénytelen az árajánlat, ha 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be (elkésettség); 
b) az árajánlattevővel szemben kizáró ok áll fenn (árajánlatkérés 8. pont); 
c) egyéb módon nem felel meg az árajánlatkérésben, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ide nem értve az árajánlat Árajánlatkérő által előírt 
formai követelményeit; 

d) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt 
tartalmaz; 

e) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az árajánlattevő az árajánlatát 
visszavonta; 

f) nem a felkért árajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 
 

13. A beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításának indokai: 

Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha: 

a) nem nyújtottak be árajánlatot; 
b) kizárólag érvénytelen árajánlatot nyújtottak be; 
c) egyik árajánlattevő sem, vagy a legelőnyösebb árajánlattevő sem tett megfelelő 

árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatkérőnek a beszerzés tárgyára fordítható 
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előirányzata összegére. 
 

14. Egyéb információk: 

a) Árajánlatkérő nyílt beszerzési eljárást folytat le a saját beszerzési szabályzata alapján, 

mely regisztrációhoz kötött.  

b) . A regisztrációt legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 24 óráig kell 
megküldeni a dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda alábbi email- címére: 
drmolnar@mugyved.axelero.net. A regisztrációt követően küldi meg Árajánlatkérő a 
műszaki dokumentációt, az iratmintákat és a szerződéstervezetet a regisztrált 
Árajánlattevők részére. 

c) Árajánlattevők az árajánlatkéréssel kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek 
írásban legkésőbb 2020. október 05. napján 10.00 óráig. A kiegészítő tájékoztatás 
iránti kéréseket az Árajánlatkérő megbízásából eljáró dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda 
alábbi e-mail címére kell megküldeni: drmolnar@mugyved.axelero.net. 

Árajánlatkérő fenntartja a jogot - a megfelelő árajánlat biztosítása érdekében - az 
ajánlattételi határidő meghosszabbítására. 

 
d) Az árajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 

kockázatot az árajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy 
kimenetelétől függetlenül Árajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy 
kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 

 
e) Az árajánlathoz csatolni kell az árajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az 

árajánlattevő írásbeli képviseletére jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás 

hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldány) ügyvéd vagy 
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, 2006. évi V törvény 9. § (1) bekezdése szerinti 
aláírás-mintáját egyszerű másolati formában. 
Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre 
jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a 
nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni 
vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 
másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való 
jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által 
hitelesített nyilatkozat). 
 

f) Ha meghatalmazott személy írja alá a nyilatkozatot, abban az esetben a cégkivonat 
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 

 
g) A hiányosan benyújtott árajánlatok tekintetében a hiánypótlás lehetőségét 

Árajánlatkérő biztosítja. 
 

h) Ha Árajánlatkérő az árajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli tájékoztatóban megjelölte 
a második legkedvezőbb árajánlatot tevőt, úgy a nyertes visszalépése esetén 
Árajánlatkérő a beszerzési eljárás második helyezettjével köthet szerződést. 
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i) Árajánlatkérő fenntartja a jogot az ajánlattételi határidő lejártát követően a tárgyalás 
tartására a nyertes árajánlattevővel az árajánlat műszaki tartalmának és a 
szerződéses feltételek pontosítására, meghatározására vonatkozóan. 

 
j) Árajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdés alapján fenntartja a jogot a szerződéskötés 

megtagadására. 

15. Az árajánlatkérés közzétételének napja: 2020. szeptember 25 

 

 

Melléklet:  

I. Iratminták 
II. Műszaki dokumentáció 
III. Adásvételi Szerződés tervezet 
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IRATMINTÁK 

 

 

 

1. sz. melléklet: Árajánlat  

2. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat  

3. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról 

4. sz. mellékelt: Nyilatkozat szakmai alkalmasságról  
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1. sz. melléklet 

ÁRAJÁNLAT 

 

Alulírott …………………………………………………...., mint a(z) 

 

Név:  

Székhely/ Lakcím:  

Adószám (adóazonosító jel):  

Vállalkozó ig. szám vagy cégjegyzékszám, egyéb 

azonosító szám: 
 

Számlavezető pénzintézet neve: 
Bankszámlaszám: 

 

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe  

 

képviselője a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Árajánlatkérő 1075 Budapest, 

Rumbach S. u. 11-13. szám alatt található Zsinagóga rekonstrukció IV. üteme keretében 

„Függönyök szállítása és beépítése” tárgyú beszerzési eljárásában az Árajánlatkérő által a 

MAZSIHISZ és a BZSH honlapján közzétett árajánlatkérés alapján az alábbiak szerinti 

árajánlatot adom: 

 

Értékelési szempont Ajánlat 

Összesített nettó ajánlati ár (nettó 

értékben, Ft-ban megadva) 1 
nettó_______________Ft 

 

 

 

Kelt: __________________2020. _______________ 

 

_____________________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 

 

 

                                                                    
1 A ártáblázati összesítőB9. sorában (lévő összesített nettó ajánlati árat kell feltüntetni.  
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2. sz. melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott_________________ mint a(z) _______________________árajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

1. Megvizsgáltuk, és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a Magyarországi Zsidó 

Hitközségek Szövetsége Árajánlatkérő 1075 Budapest, Rumbach S. u. 11-13. szám alatt 
található Zsinagóga rekonstrukció IV. üteme keretében „Függönyök szállítása és 
beépítése” tárgyú beszerzési eljárásában az Árajánlatkérő által a MAZSIHISZ és a BZSH 
honlapján közzétett árajánlatkérésben és annak mellékleteiben (továbbiakban: 
Árajánlatkérés) foglalt feltételeket. 

 
2. Elfogadjuk, hogy ha olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

Árajánlatkérés bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a megbízási szerződést 
megkötjük, és az Árajánlatkérésben foglalt feladatot az ajánlatukban rögzített ajánlati 
áron szerződésszerűen teljesítjük. 

 
 4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 

személye nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 

szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők 

egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 

megkötött szerződés teljesítése során. 

5. Nyilatkozom, miszerint a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

átlátható szervezetnek minősülünk. 

 

Kelt: ______________2020. __________________ 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

kizáró okokról 

 

Alulírott …………………………………………………...., mint a(z) 

……………………………árajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyarországi 

Zsidó Hitközségek Szövetsége Árajánlatkérő 1075 Budapest, Rumbach S. u. 11-13. szám 

alatt található Zsinagóga rekonstrukció IV. üteme keretében „Függönyök szállítása és 

beépítése” tárgyú beszerzési eljárásában  

n y i l a t k o z o m , 

hogy az általam képviselt árajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbiak szerinti 

kizáró okok, miszerint 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 

törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és 
bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette 
vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a 
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
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e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés g) pontja alapján a bíróság jogerős 
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az árajánlattevő tevékenységét más 
bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
gb) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

h) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. 
törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy 
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el;; 

i) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben 
meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 
versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 
véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem 
régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 

j) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt 
a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem 
régebben meghozott határozata megállapította.. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a megkötendő szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a 

jelen nyilatkozat a)-j) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

Kelt: __________________2020. _______________ 

___________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről
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4. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

szakmai  alkalmasságról 

 

 

Alulírott_________________ mint a(z) _______________________árajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Árajánlatkérő 1075 

Budapest, Rumbach S. u. 11-13. szám alatt található Zsinagóga rekonstrukció IV. üteme 

keretében „Függönyök szállítása és beépítése” tárgyú ajánlatkérésére nyilatkozom, hogy az 

Árajánlattevő rendelkezik az ajánlatkérés tárgyát képező referenciával.  

 

A szállítás tárgya 

A szállítás 

mennyisége 

 

A teljesítés ideje (a 

kezdési és 

befejezési határidő 

– év/hónap/nap – 

megjelölésével) 

A szerződést kötő másik fél 

(ref. adó) megnevezése és 

elérhetősége (e-mail, 

telefonszám) 

    

    

 

Kelt: __________________2020. _______________ 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 
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II. MŰSZAKI LEÍRÁS 

(külön dokumentumban csatolva)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet: Berendezési terv  

2. számú melléklet: Árazatlan költségvetési kiírás  
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III. VÁLLALKOZÁSI ELEMEKKEL VEGYES  
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


