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Tisztelt Aj6nlattev6!

A Tiszarijvirosi Int6zm6nymiikiidtet6 K nt 3580 Tiszaijv{,ros, Bethlen G. rit 7,
(a tovrlbbiakban: ajinlatk6r6) ezriton kdri fl ajinlatteteke az On riltal kdpviselt cdget,
mint Ajiinlattevdt (a tov6bbiakban: ajfunla 6) a jelen ajhnlatkdr6sben nevezefr", a
kiizbeszerz6si 6rtdkhatirt el nem 616 6rt6
el6irtak szerint es az abban fbelalt felt6telek

fi beszerz6s sorfn jelen ajrinlatkdr6sben
igyelembev6tel6vel.

Beszerz6s megnevez6se:

,,Konyhai m6rlegek 6s m6rlegsrilyok 201
javitSsa"

l. Az ajinlatk6r6 neve, cime:

6vi hitelesittet6se 6s sziiks6g szerinti

T isza:iujv frosi Intdzmdnymiikcidtet6 K6zp ont
3580 Tiszafjviiros, Bethlen G. irt 7 .
Tel . :491548-300
Fax:491340-871

Tov6bbi inform6ci6k a kiivetkezl cimen rezhet6k be:

T iszaujv itrosi Intdzmdnymiik ridtet6 Kdzpont
Kazinczy Kozcissdgi H5z
Cim: 3580 TiszaiijvSros, Kaz:inczy ut3.
Kapcsolattart6 : N{oln6r Judit
Tel.:49/548-326
Fax:491340-871
E-mail cim: tik@tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6rds tfrgya:

,,Konyhai m6rlegek 6s m6nlegsflyok 201
javitisa"

6vi hitelesfttet6se 6s sziiks6g szerinti

Abeszerzds r6szei, amelyekre aj6nlatot lehet
indokolt

i: u rdszekre tdrtdnf ajdnlatkdrds nem

A miiszaki/szakmai dokumentf ci6 rendelk re bocsdtrlsfnak m6dja:

Mtiszaki/s zakmai dokument6,ci6 j elen
az ajirnlatkdrds 13. pontja tartalmazza.

sordn nem k6szi.ilt. A miiszaki tartalmat



3. A megkiitend6 szerz6d6s meghat:ir ozhsa;:

Yilllalkozitsi szerzod6s ,,Konyhai m6rlegek 6s m6rlegsrilyok 2019. 6vi hitelesittet6se
6s sziiks6g szerinti javitfsa" tfrgyilban

4. A szerz6d6s teljesft6s6nek hatrflrideje:

A 2019 . mdrcius 18-ai hitelesitds lejirati idejii m6r6eszk6z6k tekintet6ben:
2019. mdrcius 18.

A 2019. okt6ber I 1-ei hitelesitds lejfurati idej{i mdr6eszk6z6k tekintet6ben:
2019. oktdber 11.

Az aj itnlatker 6 a telj e s f t6 s i h at6ri d6hrjz k6p e !t el 6telj e sf t6st elfogad.

5. A teljesit6s helye, term6szetbeni helye:

Hunyadi Iskola konyha Alkotmanv k 2 . 2 .
Szdchenyi Iskola konyha De6k Ferenc dr 16.
Ecitvcis Gimnilzium konvha Munkdcsv M rit 13.
Kdzponti konyha Kazinczy F. t 2 .
Napsug6r Bdlcsride konyha M6tyds kir6l' tt 34.
Eziisthid G ondoz6hin konyha. Bart6k B6la r 3-5.
B6bita Ovoda konyha Kazinczy F. r I
Tiinddrkert Ovoda konvha Alkotm6ny k 2 . 2 .
Szederinda Ovoda konyha D6zsa Gv. rit
Szivdrvdny Ovoda konyha Paitris koz 13

i. Az ellenszolgdltatis teljesft6s6nek felt6te

\j6nlatkdr6 (Megrendel6) elbleget nem fizet.

\ nyertes aj6nlattev6 (Vdllalkozd) a szerzlc
ogosult Ajrinlatkdr6 (Megrendel6) feld sz6m
eljesitdsi hat6ricl6kh6z igazlodo teljesit6sel
iitny talan, h i b 6t I ran te lj e s itd s,e k igazolfsdt k 6.

tj6nlatkdr6 (Megrendel6) a szeruldesben mej
:ljesit6st kovet6en, a teljesitdsigazol6s sze
rjrlnlatk6r6 (Megrendel6) rdiszdr6l tdrtdn6 I
llenszolg6ltat6st iltutaliissal telj esiti.

.Kiz6r6 okok:

lehet aj6nlallev6 az a trtrmlszetes, jogi
lkezo gazd6lkod6 szewezet, aki vasv an

er:

!s ,tddtartama alatt 2
ifi kiiilitani, a 4. po
rek megfelel6en. I
et6en keriil kiegyenl

hatirozottm6don 6s
int kirillitott szhmlz
Szhenreteldt kdvet6

l6ly, 
vagy jogi

6. Az eller

Aj6nlatkdr

A nyertes
jogosult A
teljesitdsi
hidnytalan,

Aj6nlatkdr
teljesit6st
Ajrlnlatk6rr
ellenszolgl

7.Kiz6r6 r

Nem lehet
rendelkez6

t 2 (kett6) alkalommal
pontban meghatiirozott

A vrillalkoz6i dij a
lnlitdsre.

6s tartalommal t<irt6n6
nla alapjrin, a szdmla
:t6 15 napon beltil az

agy
szemdlyisdggel nem



a) a szerzbd6ssel 6rintett
munkaviszonyban vagy munkavd
tov6bbiakban: drintett dolgoz6/m
az 1rintett dolgoz6 kozeli hozzifia
az a gazdrilkod6 szewezet, amely
hozzirtafto z6j a tulaj doni rd s z e s e d6 s
egy dvndl rdgebben lejarl ad6-, v6m-
kotelezettsdg6nek nem tett eleget,
akinek az rinkorm 6ny zati ad6hat
aki ellen cs6d-, felsz6molisi eljrir6s v
akinek tev6kenyseget a c6gbir6s6g fe
aki nenr szerepel acegSegyzdkben,
aki nem rendelkezik a tev6k
j ogosftv6nnyal, illetv e szew ezeti, ka
aki kor6bbi, az dnkormfnyzattal
szerz6d6ss ze gest kcivetett el,
akinek az ad6szhmdt a Nemzeti
tdrdlte,

l) aki nem min6sUl itlithatb
m) aki a jelen ajdnlatkdrls k6zzet6tel

dnkormilnyzaltal, vagy az 6nk
intdzmdny6vel kdtou szerz6d6s6nek
nem teljesftette, amely folyt6n vele
drv6nyesitdsre, vagy a teljesft6si
l0 napot meghalad6 k6sedelembe
kdtb6rig6ny keriilt 6n'6nyesitdsre,

n) aki akizdr6 okokkal kapcsolatban va

A megkdvetelt ieazol6si m6d:
A kizirro okok fenn nem 61kls6r6l az aj6n
b enyrij tSs6val egyidej ii le g az aj 6nlatk6r6s me

8. Az ajfnlatt6teli hatirid6::

2019.februdr hd 25 nap 14 6ra

9. Az ajdnlat benyfjtdsinak helye, m6dja:

T iszatjv Srosi Intdzmdnymiikddtet6 Kdzpont
Kazinczy Krizdss6gi H6z
3 5 80 Tiszarijv6ros, Kazinczy irt 3. 7 3 /2.
Molnrir Juditn6l

Az ajfinlat postai fton, vagy szemdlyesen
8:00 6s 13:30 6ra kdzcitt, az ajfinlattlteli
k<izritt adhat6 le.

b)
c)

d)

e)
0
s)
h)
i)

i )

k)

I kdzszolg6lati jogviszonyban,
ir6nyul6 egydb jogviszonyban 6ll (a
),

az 1rintett dolgoz6, vagy annak kcizeli
rendelkezik,
vagy tiirsadalombiztosft6si j6rul6kfizet6si

nyilv6ntartott ad6tart ozdsa v an,
folyamatban, aki v6gelsz6mol6s alatt dll,

e,

folyatSsrihoz el6irt enged6llyel,
itagsdggal,
szerzbdesflnek teljesftdse sor6n srilyos

6s Vdmhivatal felftiggesztette, illetve

I visszafelf szdmitott kdt 6v sor6n az
yzat gazdasdgi trirsas6g6val vagy

sor6n szerzildlsi k6telezetts6g6t
meghirisul6si kdtbdrigdny kertilt

jesit6se

k6pest legal6bb 2 alkalommal
amelyek folytdn vele szemben kdsedelmi

lanul nyilatkozott.

ttev6knek nyilatkoznia kell ajinlatinak
6klet6t kdp ez6 nyomtatvdnyon.

H - CS: 8:00 6s16:00 6ra, P:
6s 14:00 6ralejfurtdnak napj6n 8:00



Az ajfrnlatot zirt boritdkban, I eredeti pdld6nyban kell benyrijtani. A borit6kon fel kell
tUntetni a kcivetkez6 szdveget:

- ,,Konyhai m6rlegek 6s m6rlegsrityok 2019. 6vi hitelesittet6se 6s sziiks6g
szerinti javftdsa,'

- Az aidnlattdteli hatdridf elStt (2019. febru5r h6 25 nap 14 6ra) nem bonthat| fel!- az aj6nlattev6 nev6t ds szdkhelydt,
- ,,Iktat6ban nem bonthat6 fel, azonnal a cimzettheztov6bbitand6',.

Az alilnlatkero az ajdnlatot akkor tekinti hat6rid6n beliil benyrijtottnak, ha annak
k'zhezv5tele az ajfnlatteteli hatririd6 lejdrtiig, a bontas megkezd6seig megt6rt6nik. A
postai ktildem6nyek elir6nyftris6b6l, elvesztds6b6l ered6 osszes kocidzat aj6nlattev6t
terheli. Aj6nlattev6 felel6ssige, hogy ajfnlatamegfelel6 csomagol6sban, formiiban ds
id6ben kertiljdn benyrijt6sra Ajdnlatk6r6 csak az-ellirt hat6riddig a megjel6lt helyre
leadott aj6nlatokat tudja drtdkelni. Ahattuidln tril 6rkez ett ajdnlato-t e*enytelenek.

10. Az ajrinlatok felbontfsrinak helye, ideje:

T iszatjv ftrosi Intdzm6nymtik0dtet6 Kcizpont
Polg6rmesteri Hivatal
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7.
201. sz. helyisdg
D6tum: 2019. februdr hd 25 nop. 14:00 6ra

ll. Az ajinlatok elbir6lisdnak tervezett idfrpontja:

2019. mdrcius hd I nap

12. Szerzdd6skiit6s id6pont i a :

2019. mdrcius hd 7 nap

13. Miiszaki tartalom:

Az alihbi klt tiblilzatban felsorolt m6rl
6tvizsg6l6s6t, sziiksdg szerinti fehjft6s6t,

k 6s mdrlegsrilyok hitelesinetds el6ti

megszervezf,sdt, lebonyolit6r;iit kell elvd
vitilsifi ds hitelesittet6s6nek teljes koni
i a mdrdsiigyr6l sz6l6 t991. 6vi XLV.

t6rvdny 7. 6s 10. g-a alapj6n, a m6rdsii sz6l6 t6rvdny v6grehajtrisrir6l sz6lo
I27lI99l. (X.9.) Korm. rendelet 2. szit melldkletdnek 11. pontjrira ds a nem
automatikus miikdddsii mdrleeek ikai kdvetelmdnyeirol ds
megfelel6sdg6nek tanrisit6siirr6l sz6l6 l9l}0 6. (VI.17.) NGM rendeletre tekintetrel.
i I I etve az iitalfinos k6zi ga zg;nt6si rendtart6s I sz6l6 2016.6vi CL. tcirvdny 81. g (2)
bekezd6s a) pontjra alapjin a hitelesitdsr6l hi it6si bizonyitviny kidllit6s6t is k6rjuk.



Kimutatfs a hitelesitendfl konyhai m6rlegekr6l

KONYHAK MERLEG riPUS.t MERESHA
rAn

HITELESiTE
S IDEJE

Ttnd6rkert 6voda digitrilis RNl0-15S.CWRS 15 kg 2019.03 .18
Edtvds gimndzium digit6lis RNl0-l5S-CWRS 15 kg 2019 .03 .18
Szederinda 6voda BM.I5 15 kg 2019 .03 .18
Szederinda 6voda MY204002 200 kg 2019.03.  I  8
Szederinda 6voda SJI5PRL.3l 20 kg 2019 .03 .18
Kdzponti 6tterem digit6lis RN10-15S-CWRS 15 kg 2019 .03 .18
Kdzponti 6tterem MT20500s 200 kg 2019 .03 .18
Kdzponti dtterem 200kg tol6srilyos 200 kg 2019 .03 .18
Bcilcs6de digitrilis AD- 15 kg 2019 .03 .18
Bdlcs6de 15Oke tol6srih)S 150 ke 2019 .03 .18
Gondoz6hdz digitalis Ao- 15 kg 2019 .03 .18
Gondoz6hdz MB-0-01/11 100 kg 2019 .03 .18
B6bita 6voda MPM2O2 200 kg 2019 .03 .18
Tiinddrkert 6voda l6kg t6nydro 16 kg 2019.03.  1  8
Tiinddrkert 6voda MT205-005 200 kg 2019 .03 .18
Ttinddrkert 6voda I\/TY204002 20 kg 2019 .03 .18
Szivfuvfiny 6voda I[/4Y204002 20 kg 2019 .03 .18
Szivimfny 6voda l{fr<205282 200 kg 2019.03.  I  8
Sziv6rviiny 6voda digit6lis ACS- 15 kg 2019.03.18
B6bita 6voda digitrilis ACS-Al5 ANF 15 kg 2019.03.18
Hunyadi iskola \v|Y204002 20 ks 20t9.10.1I
Hunyadi iskola \/|Y204002 20 kg 2019.10.11
Hunyadi iskola MT205005 100 kg 2019.10.11
Hunyadi iskola MT205005 100 kg 2019 .10 .11
Szdchenyi iskola digitrilis WTC1 /s 15 kg 2019 .10 .11
Sz6chenyi iskola SJl5PRL 15 kg 2 0 1 9 . 1 0 . 1 I
Szdchenyi iskola MT205790 200 kg 2019.10.11
Sz6chenyi iskola MT205005 200 kg 2 0 1 9 . 1 0 . 1 1
Szdchenyi iskola MT20500s 100 kg 2019.10.11
E6tu6s gimndzium digit6lis RN10-15 :WR 15 kg 20t9.10.11
Edtvds gimn6zium MT205006 500 kg 2019.10.1I
Edtvcis gimndzium MT205790 200 kg 2019.10.11
Kdzponti 6tterem SDK15 15 ke 2019.10.11



Kimutatrls a hasznflat levd m6rlegsfilyokr6l

KONYHAK MERLEGSULY 1 fpusa MENNYISE
G

HITELESiTE
S IDEJE

Szederinda 6voda 5 k g l d b 2019.03 .18
Szederinda 6voda 2ke l d b 2019.03.  I  8
Szederinda 6voda l k g 2db 2019 .03 .18
Kdzponti 6tterem 1 k g l d b 2019 .03 .18
Ttind6rkert 6voda 10 kg 1 d b 2019 .03 .18
Ti.ind6rkert 6voda 5 k g l d b 2019.03.  I  8
Ttnddrkert 6voda 2ke 3 d b 2019.03.  I  8
Tiinddrkert 6voda 1 k g 2 d b 2019.03.  I  8
Ttind6rkert 6voda 0,50 kg r d b 2019 .03 .18
Szivfiwiny 6voda 5 k g 2 d b 2019 .03 .18
Szivfrwfuny 6voda 2ke 2 d b 20 r9.03.18
Sziv6w6ny 6voda l k g l d b 2019.03.  1  8
Sziv6rviiny 6voda 0,50 kg 2 d b 2019.03.1 8
Hunyadi iskola 1 k g t d b 2019.10.11
Hunyadi iskola 0,50 kg 2db 2019.10.11
Sz6chenyi iskola 2kg l d b 2019.10.11
Szdchenyi iskola l k g 2 d b 2 0 1 9 . 1 0 . 1 1
Szdchenyi iskola 0,50 kg l d b 2 0 1 9 . 1 0 . 1 I

Kdrjtik a Tisztelt Aj6nlatter,6ket, hogy aj6n
Aj6nlati lapon tegydk meg.

Az 6w 6nyes aj ilnlatok elbirrikisa a legalacson'
ajhnlat elve alapjiin tdrt6nik. ,\z elbirfrlfusnill a
0sszehasonlit6sra.

Az ajitnlati 6rnak tartalmaznia kell d szatZt
kdltsdget ds mindennemii egydb kiad6st, kiv
szerint fizetendl dij akat, mel yeket V6ll alkoz(

Kdrjtik, hogy firajinlatukat a fentiek figyelem

14. Kiiliinleges el6irfsok:

q. javftris idej6re az aj6nlattev6nek u
;serem6rleget kell biztositania.

4. szirmit melldkletkdnt csatolt

bb dsszegri ellenszolg6ltatrist tartalmazo
rinddsszesen nett6 ajdnlati rirak keriilnek

ddsszeni teljesftdshez sztiks6ges Osszes
:ve a 78/1997. (XIJ'. 30.) IKIM rendelet
toviibb sziimlin Megr endel6 fel6.

ev6tel6vel tegydk meg.

anolyan param6terekkel rendelkez6

SZCTI

Kdrir

A jav
cserem



Aj 6nlattev 6nek az elv lgzettj avft6si mu
kell vrlllalnia.

Aj rinlattev6 telj es felel6s s 69 gel tartozik az it

15. Hi6nyp6tl6s 6s helyszfni megtekint6s
(Igen vdlasz esetdn: Ajdnlatkdrd a hid
hidnyp1tlds nem eredmdnyezheti az ajdntat
dr) m6dosltdsdt.)

El6zetes telefonon tiirt6n6 egyeztet6s
helyszineken.

Kapcsolattart6 : Moln6r Judit
Tel. sz6m: 701333-7731

16. Kieg6szit6 tijfikoztatis k6r6s hatiride

2019.februdr hd 15. napja t0 dra

Az Aj6nlattev6 az aj6nlatk6r6sben fi
(6rtelmez6) ta3etoztatilst k6rhet.
tSjekoztatflskdrdsekre vonatkoz6 viiaszdt
tovribb6 T iszaujv irros honlapj 6n

17. Egy6b informici6k:

l7.l Az ajinlattetel megtdrtdntdvel Ajrin
6s az elj6r6s lefolytat6sa sor6n 6rt6kel6sre
hozatalirhoz.

1..7.2 Aj6nlatkdr6 felhivja Aj6nlanev6 fig
Onkorm6ny zata, P olgdrmesteri Hivatala, 6nf
tulajdonri gazdashgi tiirsasilgai minden
folytat6 v6llalkoz6s visszterhes
valamint Tiszarijvriros Viiros Onkormrinyzat
intdzmenyei 6s dnkormilnyzati tulajdonri
megkrit6sre kertl6 szerz6d6seit) a megkrit
szervezetek fizetdsi kdtelezetts6ge a nett6
csak az al6bbi felt6telek me gl6te esetdn
f elet szer z6 d6skctt6 s e I 6tt tdj 6k oztatni sztiks 6

A szerz6d6s mell6klet6t kdpezi a
A szerz6d6s egy pontjdban rlgzites
,,A (szerz6d6 fel) hozzfujftrul,

Hivatala/int ezmeny e / gazdasdgi t6rsas6ga (a
mell6kletdt kdpez6, a lejS* hatdridejii
ellenorizze. Amennyiben nyilatk ozatot tev6 fi
el6tt a nyilatkozaton meghatilrozott sze feld lejrirt hat6ridejii tartozfusa,

tekintet6ben 6 h6nap teljes k6rii j6t6ll6st

la foglalko ztatott munkat6rsak6rt.

t6s6ge: biztositott/nem biztos ftott
lds lehetdsdgdt biztosltja, azonban a

blrdldsra kertilf tartalmi elemei (ajdntati

tiln a m6rlegek megtekinthet6ek a

al kapcsolatban ir6sban kieglszito
nlatkdr6 a be6rkezett kiee6szit6
a honlapjdn (www.tik.tiszaujvaros.h),

teszikozze.

hozzijfurul neve, szdkhelye, ajfunlati fua
eriil6 egydb szempontok nyilv6nossiigra

arra, hogy Tiszarijviiros V6ros
i int6zm6nyei 6s dnkormiinyzati

tiszarijv6rosi gazdasilgi tevdkenysdger
( kivdve a kcizbeszerzdsi t6rv6ny szerint.
Polg6rmesteri Hivatala, Onkorm inyzati
gazdasdgi tiirsasiigai egym6s k6z6tt

amelyek esetdn a fentebb felsorolt
E Ft <isszeget el6ri, vagy aztmeghaladja,
sor. Ezen felt6telekr6l amrisik szerz6d6

l. melldklete szerinti nyilatkozat.
kertil az alfubbi felt6tel:

hogy az Onkorm6nyzat polglirmesteri
megfeleld alkalmazand6) a szerzddls

vonatkoz6 ny ilatkozat v al6 dis6g6t
lnek jelen szerzSd€,s pdnz'digyi teljesftdse



ad6fizetdsi vagy bevall6si kritelezettsdge
hi6ny6ban a szerzod6sben meghat6rozott)
hozzi$ftrul a tartozfs os szegdnek az 6nk
int6zm6nyei 6s saj6t tulajdonri gazdasilgi
azonos esed6kessdg esetdn ariny
beszimitirsdhoz."

Tiszarij v6rosi gazdasrigi tevdkenysdget fol
szdkhellyel, vagy telephellyel rendelkezik
tev6kenys6get folytat.

A tartozflsmentess6gre vonatkoz6an az aj
kepez6 nyomtatv6nyon kell nyilatkoznia,
fogja k6pezni.

17.3 Ajdnlatkdr6 felhfvja Aj6nlanev6 fi
drvdnyessdgdnek feltdtele, hogy az iil
41. $ (6) bekezdds6ben foglaltak szerint Ai
illetve jelen szeruldesb6l ered6 kdvete
csak a fenti jogszabiiy szerinti feltdtel fenn6
nemzeti vagyonr6l sz6l6 20ll. dvi CXCVI
foglalt feltdteleknek tOrtdn6 megfelel6s6gd
ir5sban bejelenteni Aj6nlatkdr6 feld. Ajrin
tartalmri nyilatkozat alapjin k6t6tt
vagy - ha a szerz6dds teljesit6s6re mdg nem

17.4 Ajinlattev6nek arajdnlatdt fix dsszegti
figyelembe vdve a helyszini kdriilmdn
szerz6d6sszeru teljesitds6he:2, a szakszeri
valamennyi kdlts6g6t 6s mindennemii egy6b

17.5 Ajdnlatk6ro fenntartja az ajhnlatkerls
Aj Snlatk6r6t nem terheli szerz6ddsk6t6si

17.6 Felhivom a Tisztelt .,{jrlnlattev6k
Ajrlnlatk6r6 iital rendelkezdsre bocsiitott
drtelemszeriien tegy6k meg.

Felhfvjuk szives figyelmdt a jelen ajrinlatk
6ttekint6s6re 6s k6rem, hogy ajinlatirt alei

Tiszatjviros, 2019. febru6r tr6 11 nap

an 6s azt a szfimlitn szerepl6 (szftmla
izetdsi hat6rid6 id6pond6ig nem rendezi,

zat adohatoshga, P ol g6rmesteri Hivatala,
gai fel6 a legkorribbi esed6kessdgii,

trirtdn6 kompenz6lSsirhoz, illetve

viilalkozirsnak kell tekinteni azt, amely
szarijv6rosban, vagy ideiglenes gazdasiryi

j elen ajfinlatkerds mell6klet6t
ly majd a megkdtend6 szerz6d6s r6sz6t

mdt arca, hogy a megk6tend6 szerz6dds
tart6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXCV. t6rv6ny
lattev6 6tlifihat6 szervezetnek min6 siilj 6n,

telj es it6s 6 rc kifizetdsdre Aj 6nl atkdr6
l6sa esetdn jogosult. Aj6nlattev6 kOteles a
tdrv6ny 3. $ (1) bekezd6s l. pontj6ban
6rint6 b6rmely viitozitst halad6ktalanul,

tudom6sul veszi, hogy a val6tlan
Aj 6nlatk6r o azowrali hat6llyal felmondj a
ertilt sor - a szerz6d6st6l el6l1.

lrinyrirkdnt kell meghathroznia, amely -
6s adottsiigokat - mag6ban foglalja a
kompleff megval6sft isithoz sz0ksdses

eredmdnytelennd nyilv6nitris6nak jogrit.
tts6g.

6t, hogy rdszletesirajtnlafiikat az
adatok alapjfunllemzf mennyis6gek,

foglalt el6ir6sok 6s felt6telek alapos
fi gyelembev6teldvel tegye meg.

Tisztel
j r , i , : . ) \

4._\
i '  

' -  \
,{4.;\ i



Melldkletek:

1. Nyilatkozatkizfr6 okok hatitlva alit
2. Tartoziismentessdgre vonatkoz6 nyil
3. Attrithat6s hgi nyilitkozat
4. Ajrlnlati lap

tartozdsr6l


