Tárgyalásos

lv'1.2) Az eljárás típusa a Kbt. Vll. fejezete szerinti
Tárgyalás nélkül!
Tárgyalásos
lV.2) Bírálati szempontok
lv.z'1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelÖlje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Súlyszám

Szempont

w.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
lV.3) Admi nisztratív informáciÓk
lV'3.1) Az ajánlatkérő által azaklához rendelt hivatkozásiszám (adott esetben)
rv.3.2)

Az adott szeződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
lgen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztatÓ
FelhasználÓi oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ_ben: t (KÉ-számlévszám)
A hi rdetmény közzétételénekdátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: t (KÉ-számlévszám)
A hirdetmény közzétételénekdátuma: (év/hó/nap)

!V'3.3) A dokumentáció beszezésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáciÓ beszezésének határideje

Dátum: 201ol09l13 (év/hó/nap )
ldőpont: 15 Óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
tgen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000 (bruttó)

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáciÓ ellenértékétDr. Simon Tibor Ügyvéd ClTlbanknálvezetett 10800014-90000006-11341342
számú bankszámlájára kell befizetni' A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: személyesen az
átutalás banki kivonattal történó leigazolásával Dr' Simon Tibor ügyvéd irodájában (1122 Budapest, Csaba u.
12. l. em. 8') naponta 9-12 őráig az ajánlali felhívás megjetenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-15 óráig, Vagy a Kbt. 54. $ (4) bekezdésében meghatározottak
szerint.

lV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010109113 (év/hó/nap) ldőpont: 15.00 óra
lV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételijelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

tV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélkÜli eljárás esetén)

_ig (év /hÓ/nap )

VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 12o (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
lV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 201 0l 09 l 1 3 (év/hó/nap)
ldőpont: 15 Óra
Helyszín : Dr. Simon Tibor Ügyvéd lrodája (1122Budapest, Csaba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt' 80. $ (2) bekezdés szerintiszemélyek
V.

u.12'l. em.

szakasz: kiegészítő információk

v.1)

A KÖzBEsZERzÉs lsmétlődó jellegű-e? (adott esetben) nem

lgen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
v.2)

8.)

