ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000848242018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szabolcs Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlan átalakítása

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szabolcs Község Önkormányzata

EKRSZ_
31602750

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szabolcs

NUTS-kód:

HU323

4467

Ország:

Magyarország

Petőfi Út 6

Egyéb cím adatok:

Csegei

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

szabolcsphiv@gmail.com

Telefon:

László
+36 42720102

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

EKR000848242018

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlan átalakítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szabolcs, Tiszafolyó u. 3. szám alatti 18. helyrajzi számú ingatlanon lévő lakóépület óvodává történő átalakítása, bővítése az alábbiak
szerint: - Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig -67,12m2 - Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű,
négyszögű, fa zsaluzattal, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig- 17,4m2 - Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül,
párkány nélkül – 86,59m2 - Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő
létesítmények padozata), száraz, földnedves – 44,5m3 - Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett
földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos
kavics, THK 0/32 P-TT, – 50,81m3 Karakterkorlátozás miatt a teljes mennyiség a közbeszerzési útmutatóban található.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2019.05.31

4467 Szabolcs. Tiszafolyó u. 3. Helyrajzi szám: 18. NUTS: HU323

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Részajánlattétel lehetőségét az ajánlatkérő nem biztosítja, mivel a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építésiberuházás egy egységet
képez, egy helyszínen valósul meg,egy építési engedély keretében, amely összetettsége miatt nembontható részekre.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Tiszafolyó u. 3. sz. alatti önk. ingatlan átalakít

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye:

4467 Szabolcs. Tiszafolyó u. 3. Helyrajzi szám: 18. NUTS: HU323

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig -67,12m2 - Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, fa
zsaluzattal, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig- 17,4m2- Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül –
86,59m2 - Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények
padozata), száraz, földnedves – 44,5m3- Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok
alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT,
Nyékládháza – 50,81m3 - Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H)
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal – 29,56m3 - Beton aljzat készítése
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helyszínen kevert betonból, kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel
lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal – 29,7m3 - Fa tetőszerkezet bontása
0,036 m³/m² famennyiségig – 179,17m2 - Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,031-0,036 m³/m²
bedolgozott famennyiség között Fenyő faragott gerenda 3-6.5 m I.o. - 388m2 - Fafödémek, pórfödém 24 mm-es felső átfedő
deszkázással, faragott (fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. - 388m2. Munkahelyi depóniából építési
törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül -25m3 Beton aljzatok, járdák
bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból -106,95m2. Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés
alatt -158,49m2. Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig -114,83m2.Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC
tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm – 449,63m2. Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 201KPS alapvakolat, médium, Kód: 201P -359,85m2.Egyszeres fedés
húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép,
21x40 cm, téglavörös -449,63m2.Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy
régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Multifund matt, lemosható beltéri
akrilfesték, színes -424,19m2.Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Revco
Wood-Line falazúr, natúr - 210m2 - Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített
tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső 16 mm,
Kód: GPVC16 – 86m - Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2
PannonCom-Kábel H07V-K – 98m - Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör
rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése
nélkül, - 60m. Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel,
dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, -156m.
Karakterkorlátozás miatt a teljes mennyiség a közbeszerzési útmutatóban található.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A szerződés teljesítésében részt vevő MV-É jogosultsággal rendelkező műszaki
vezető szakember építési szakterületén szerzett felelős műszaki vezetői szakmai
tapasztalata (min. 0 max. 24 hónap

25

1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a kivitelezés során (igen/nem) 5

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.11.15

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2019.05.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

EKR000848242018

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.4.1-15.SB1-2016-00058

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § bekezdésében
foglaltakra (öntisztázás). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti
nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
értelmében az alvállalkozók vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés
)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
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Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan késedelmi kötbért ír elő. A késedelmi kötbér
mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás0,5%-a/naptári nap, maximális mértéke a
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás10%-a. Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő a
szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege egyenlő
a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25 %-ával. Teljes körű jótállás (garancia): ajánlattevő
a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban 60 hónap jótállást vállal az elvégzett munkára.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás módja utófinanszírozás. Ajánlattevő jogosult 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására.
Előlegszámla: a munkaterület átadással egy időben nyújtható be a nettó ellenszolgáltatás 30 %ának megfelelő összegére. Az első
részszámla az építési munkálatok 50%-ának teljesítését követően nyújtható be. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres
lezárásnak napján nyújtható be amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a nettó ellenérték 40%-a. Az előleg a számlákban
egyforma arányban (50%) kerül elszámolásra. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint,
alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
és 32/B. § rendelkezései szerint történik. A finanszírozás módjára és a számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a
Vállalkozási szerződések tervezete tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:
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2018.10.31

12:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.10.31

14:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. § (5) bek.]. 2. Az ajánlat elkészítésének
formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai mellett a közbeszerzési dokumentumban előírtak is
irányadók. 3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél
köteles a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásai alapján, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgyát
képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő teljes körű (építés és szerelésbiztosítás - C.A.R.vagy azzal egyenértékű)
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni min 30.000.000 Ft/év és legalább
15.000.000,- Ft/káresemény terjedelmű szakmai felelősségbiztosításra. Ajánlattevő ez irányú kötelezettségvállalásáról szóló
nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni köteles. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Ha és
amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő
a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a
jelen pontban rögzítetteknek megfelelően. 5. Ajánlatkérő az eljárásban nem határozott meg alkalmassági követelményt, így a 69.
§ (4) bekezdése szerinti felhívás nem kerül alkalmazásra. 6. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza. 8. Ajánlatkérő a
kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni, amelyre tekintetettel felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8)
bekezdés b) pontjára. 9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése
szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. 10. Jelen felhívás II
.2.7. pontjában meghatározott kezdés dátuma csupán tervezett dátum, a szerződésben foglalt feladatok a szerződés ajánlatkérő
és a nyertes ajánlattevő általi aláírásától kezdődik. 11. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem szervez. 12. Az
ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa
100 pont. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja: 1. részszempont (szakember) egyenes arányosítás, 2.
részszempont (hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása) pontkiosztás módszere,3. részszempont (ár) fordított arányosítás.
Részletek a dokumentációban. 13. Ajánlattevőnek, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy
eredeti aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját, vagy annak másolatát. 14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján
projekttársaság létrehozását kizárja. 15. Jelen ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat
tartalmaznak, tekintettel az EKR kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás). 16. Az eljárásba bevont felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Tibor, lajstromszám: OO895 17. Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket,
hogy a közbeszerzési eljárással érintett kivitelezési munkák építési engedély köteles tevékenységek. 18. Az ÁFA megfizetése
szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. § (1) bekezdésének b.)
pontja alapján a számlázás a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.10.19
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