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S S Z E G E Z É S

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Postai cím:
Fő út 11.
Város:

Postai irányítószám:

Mosonmagyaróvár

9200

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
„Vállalkozási szerződés keretében a Gulyás Lajos Kollégium konyhájának fejlesztése – 1. ütem”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
TÁRGYA
„Vállalkozási szerződés keretében a Gulyás Lajos Kollégium konyhájának fejlesztése – 1. ütem”
CPV- KÓDOK
45000000-7 Építési munkák
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák
45315300-1 Villamos hálózati szerelés
45332000-3 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
45421153-1 Beépített bútor szerelése
45421151-7 Beépített konyhák szerelése
MENNYISÉGE
A közbeszerzés tárgya a Gulyás Lajos kollégium konyhájának, személyzeti blokkjának és mosdóinak felújítása
összesen 270 m² területen. A jelenlegi konyha átépítése, a funkciók szeparálása és a teljes villamos és gépészeti
rendszer átalakítása. Az étteremhez kapcsolódó vizesblokk teljes átépítése, valamint a személyzeti blokk
kibővítése.

A vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és előírásoknak történő megfelelés elvárás nyertes
ajánlattevővel szemben. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi
felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni.
Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó
szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan
költségvetés tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész, Kbt. XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: --IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján, ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot,
az ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel
történő alkalmazásával is, kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország
országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az eljárás becsült értéke alapján, illetve figyelemmel arra, hogy
a beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos, ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési
eljárást a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásként bonyolítja
le.
Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt
gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az
eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag
megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági
szereplők kiválasztásakor diszkrimináció-mentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség
szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző
eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja. Az
eljárás becsült értéke alapján ajánlatkérő jogosult jelen eljárási fajtát alkalmazni. Az eljárásban kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni
olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018. április 04.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2 --IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 --Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: --V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés keretében a Gulyás Lajos Kollégium konyhájának fejlesztése – 1. ütem”
Az eljárás eredményes volt X igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
3 darab
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
1. Ajánlattevő:
neve:

Magdács Építőipari és Kereskedelmi Kft.

székhelye:

9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 6.

adószáma:

11124742-2-08.

Ajánlat:
Értékelési részszempontok
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Ajánlat
77 819 180.- nettó HUF

2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max.
36 hónap)

0 hónap

3. Késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap, min. 0,5 %/naptári
nap, max. 2 %/naptári nap)

0,5 % / naptári nap

4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés
ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem)

igen/nem

5. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által
termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását?
(igen/nem)

igen/nem

A Magdács Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata mindenben
megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
előírtaknak, ezért ajánlata érvényes.
2. Ajánlattevő:
neve:

ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT:

székhelye:

9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.

adószáma:

10355954-2-08.

Ajánlat:
Értékelési részszempontok
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Ajánlat
72.386.253 nettó HUF

2. Többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max.
36 hónap)

12 hónap

3. Késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap, min. 0,5 %/naptári
nap, max. 2 %/naptári nap)

0,8 % / naptári nap

4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés
ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem)

igen/nem

5. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által
termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását?
(igen/nem)

igen/nem

Az ÓVÁR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért ajánlata
érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:
Az értékelés

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A
részszempon
tok

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

ÓVÁR Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magdács Építőipari és
Kereskedelmi Kft.

súlyszámai
Értékelési
(adott
pontszám
esetben az
alszemponto
k súlyszámai
is)
1.
Összesített 70
100
nettó ajánlati ár
(nettó HUF)
2.
Többlet 10
100
jótállási
idő
vállalása (egész
hónapokban, min.
0 hónap, max. 36
hónap)
3.
Késedelmi 10
100
kötbér
vállalt
mértéke
(%/naptári nap,
min.
0,5
%/naptári nap,
max. 2 %/naptári
nap)
4.
Ajánlattevő 5
100
vállalja-e, hogy
jelen kivitelezés
során a létesítés,
építés ideiglenes
helyigényét
és
hatásterületét
minimalizálja?
(igen/nem)
5.
Ajánlattevő 5
100
vállalja-e
a
munkaterületen
nyertes
ajánlattevő által
termelt
kommunális
hulladék szelektív
gyűjtésének
biztosítását?
(igen/nem)
A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

7000,00

93,02

6511,30

1000,00

0

0,00

1000,00

62,5

625,00

500,00

100

500,00

500,00

100

500,00

10000,00

8136,30

ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21, a továbbiakban: Útmutató)
alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
(amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100.
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot: 2
Az 1. értékelési részszempont az összesített nettó ajánlati ár. Az ajánlattevő a dokumentáció részeként kiadott
árazatlan költségvetést köteles ajánlatához csatolni beárazott formában, amely szakmai ajánlatnak minősül,
és annak alapján megadni az összesített nettó ajánlati árat.
A 2. értékelési részszempont a vállalt többletjótállás időtartama egész hónapokban megadva. Amennyiben
ajánlattevő a kötelező – 36 hónap – jótálláson felül nem ajánl meg többletjótállást, azaz a felolvasólapon „0”
hónapot ajánl meg, úgy a 2. értékelési szempontra „0” pontot kap. A 36 hónap vagy annál hosszabb
időtartamú vállalást (többletjótállás) az ajánlatkérő a 2. értékelési résszempont legkedvezőbb szintjének
minősíti. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső
határával azonos számú pontot kap.
A 3. értékelési részszempont a vállalt késedelmi kötbér mértéke. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére
tekintettel meghatározza, hogy az ajánlattevők az összesített nettó ajánlati ár (1. értékelési részszempont) 0,5
%/naptári napnál alacsonyabb vállalást nem tehetnek, mivel a nettó ajánlati ár 0,5 %/naptári napnál
alacsonyabb vállalás esetén az ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, míg a nettó
ajánlati ár 2 %/naptári napot az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont legkedvezőbb szintjének minősíti. Az
ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos
számú pontot kap. Ajánlattevő maximum 2 (kettő) tizedes pontossággal köteles ajánlatában megadni a
kötbérre vonatkozó megajánlását.
A 4. és 5. értékelési részszempont a szakmai ajánlattal kapcsolatos vállalásra vonatkozik, amely az ajánlattevő
nyilatkozata alapján megállapítható. Ajánlatkérő a fenntarthatósági és a környezetvédelmi szempontokat
érvényesíteni kívánja.
Amennyiben ajánlattevő vállalja ezen részszempont szerinti vállalás teljesítését, úgy ajánlatában nyilatkoznia
szükséges erre vonatkozóan. Ajánlattevő vállalása esetén a szerződés teljes időtartama alatt a fenti
körülményeknek teljesülnie kell, amit ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt bármikor jogosult ellenőrizni.
Ezen részszempontok esetén ajánlattevő vállalása esetén, vagyis amennyiben „igen”-nel nyilatkozik,
részszempontonként a ponthatár felső határával azonos pontot kap ajánlattevő (100 pont), amennyiben nem
vállalja ezen részszempontok teljesítését, úgy a ponthatár alsó határával azonos pontot, azaz 0 (nulla) pontot
kap ajánlattevő részszempontonként.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja
szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 2. és 3. értékelési részszempontok esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. bb) pontja
szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 4. és 5. értékelési részszempontok esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 2. számú melléklet A.1.
pontja szerinti pontozás értékelési módszerét alkalmazza: „igen” válasz esetén ajánlattevő 100 pontot, míg
„nem” válasz esetén 0 pontot kap.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az
ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés)
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő:
neve:

ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT:

székhelye:

9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.

adószáma:

10355954-2-08.

Ajánlat:
Értékelési részszempontok
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)

Ajánlat
72.386.253 nettó HUF

Az ÓVÁR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a
vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak,
ezért a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlata érvényes. Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a legjobb árérték arányt megtestesítő ajánlat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 --V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen

nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
-

épületvillamosság,
épületgépészet,
nyílászárók

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 --V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
Még nem ismert.
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: –
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő:
neve:

Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

székhelye:

9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6.

adószáma:

11975201-2-08.

A SZABÓ ÉS TÁRSA BELSŐÉPÍTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő nem nyújtott be
határidőben az alábbi hiánypótlását, előbbiekre figyelemmel az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján érvénytelen az alábbi hiánypótlási felhívásban rögzített hiány miatt:
„Ajánlatkérő előírta a közbeszerzési dokumentumok 3.23. pontjában a következőket: „Ajánlattevő ajánlatában
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles arról nyilatkozni, hogy nyertessége esetén,
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, legalább a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári
hónappal meghaladó érvényességi idejű, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást
kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelynek legalább 40.000.000,- Ft/káreseményt és
60.000.000,- Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie. Az ajánlattevőnek felelősségbiztosítási szerződést kell
kötnie, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kell kiterjeszteni, , és a biztosítási okmányt (eredeti, vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányban), valamint a biztosító nyilatkozatát/(fedezet)igazolását a
fedezeti időszakról (díjrendezettségről) ajánlatkérőnek átadni a legkésőbb a szerződéskötéskor.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az előírt felelősségbiztosítással a szerződés
teljesítésének időtartama alatt is rendelkezni fog, ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlat részeként
köteles benyújtani.”
Az ajánlatuk 26. oldalain csatolt nyilatkozat nem előírásszerű figyelemmel arra, hogy abban nem megfelelő
összegek kerültek feltüntetésre.”
Fentiekre figyelemmel hiánypótlás keretében csatolandó a felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozat olyan
tartalommal, hogy az – az összegek tekintetében is – maradéktalanul megfeleljen a fent hivatkozott
előírásnak.”
Ajánlatkérő előírta továbbá az ajánlattételi felhívás 21.) pontjában ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátását 500.000,- Ft értékben. A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az
ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A SZABÓ ÉS TÁRSA BELSŐÉPÍTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő nem bocsátotta
rendelkezésre határidőre az ajánlati biztosítékot, erre figyelemmel ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja
alapján érvénytelen.
Ajánlatkérő módosította a műszaki tartalmat a tárgyalás alapján, melyre vonatkozóan felhívta az
ajánlattevőket a végleges ajánlatuk benyújtására. Amennyiben bármely tárgyalási forduló alkalmával a
szerződéses feltételek és/vagy a műszaki tartalom módosításra kerültek, bármely ajánlattevő nem tesz végleges
ajánlatot a módosított szerződéses feltételekre és műszaki tartalomra vonatkozóan, az az ajánlata
érvénytelenségét eredményezi.
A SZABÓ ÉS TÁRSA BELSŐÉPÍTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő nem nyújtott be továbbá
végleges ajánlatot, ezért – figyelemmel arra, hogy módosult a műszaki tartalom – ajánlata érvénytelen a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
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