
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Tiszasüly Község Önkormányzata 

Postai cím: Kiséri út 47. 

Város: Tiszasüly Postai irányítószám: 5061 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Tiszasüly Község Önkormányzata fenntartásában lévő óvoda felújítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: I. Jelenlegi főbejárat részleges átalakítása, WC csoport kialakítása.  

Az előtérhez kapcsolódó tornaszoba átalakítása csoportszobává. A csoportszoba kialakítás 

érdekében a helyiség végében található vizesblokk megszüntetésre kerül. A vizesblokk külső 

megközelítéssel jelenleg a főzőkonyhához kapcsolódó étkező (iskolai létszám étkeztetés) 

vizesblokkjaként funkciónál. (átalakítás) 

II. Az étkező funkció kiszolgálásához, ahhoz kapcsolódóan új előtér és vizesblokk kialakítása, az 

étkező kapcsolódó nyaktag melletti terület beépítésével. (bővítés) 

III. A hátsó udvari rész irányába a meglévő foglalkoztató szárny bővítésével új tornaszoba és 

kapcsolódó helyiségek építése. 

Részletes feladatokat, az árazatlan költségvetést és tervrajzokat az ajánlattételi dokumentáció 

tartalmazza. 

Az építési engedélyt Ajánlatkérő biztosítja. Ajánlattevő vállalja a kivitelezéshez és átadáshoz 

szükséges kiviteli tervek készítését a vállalkozási szerződés 11.1.1 pont figyelembe vételével. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt III. rész XVII fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt 115 § nyílt eljárás, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével. 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

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: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 



A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: Vállalkozási szerződés 

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): 

1. Ajánlattevő 

BOLAX ÉPITÖIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT 

5008. Szolnok, Krúdy Gyula út 84.  

Tel.:56/414-168, Fax:56/526-284 

E-mail: elokeszites@bolax.hu 

Értékelési szempontok: 

1. Nettó ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) 25 822 109.00 Ft 

2.Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 

0,5 %/nap, max.: 2 %)  

1 % 

3. Jótállás időtartama (min. 24 hónap, 

max. 60 hónap)  

36 hó 

4. Rendelkezésre állási idő a jótállás első 

évében (min. 4 óra, max. 72 óra)  

4 óra 

5, Szakember állomány  10,3 

6. Rendelkezésre álló géppark  19 

 

2. Ajánlattevő 

SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 

5000, Szolnok Dózsa György út 5 

Tel.:56/514-747, Fax: 56/514-751 

E-mail: szoltisz@szoltisz.hu 

Értékelési szempontok: 

1. Nettó ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) 25 935 000 Ft  

2.Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 

0,5 %/nap, max.: 2 %)  

0.8 % 

3. Jótállás időtartama (min. 24 hónap, 

max. 60 hónap)  

25 hó 

4. Rendelkezésre állási idő a jótállás első 

évében (min. 4 óra, max. 72 óra)  

70 óra 

5, Szakember állomány  12 

6. Rendelkezésre álló géppark  10 
 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ ] 
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. Ajánlattevő 

BOLAX ÉPITÖIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT 

5008. Szolnok, Krúdy Gyula út 84.  

Tel.:56/414-168, Fax:56/526-284 

E-mail: elokeszites@bolax.hu 

Értékelési szempontok: 

1. Nettó ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) 25 822 109.00 Ft 

2.Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 

0,5 %/nap, max.: 2 %)  

1 % 

3. Jótállás időtartama (min. 24 hónap, 

max. 60 hónap)  

36 hó 

4. Rendelkezésre állási idő a jótállás első 

évében (min. 4 óra, max. 72 óra)  

4 óra 

5, Szakember állomány  10,3 

6. Rendelkezésre álló géppark  19 

 

2. Ajánlattevő 

SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 

5000, Szolnok Dózsa György út 5 

Tel.:56/514-747, Fax: 56/514-751 

E-mail: szoltisz@szoltisz.hu 

Értékelési szempontok: 

1. Nettó ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) 25 935 000 Ft  

2.Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 

0,5 %/nap, max.: 2 %)  

0.8 % 

3. Jótállás időtartama (min. 24 hónap, 

max. 60 hónap)  

25 hó 

4. Rendelkezésre állási idő a jótállás első 

évében (min. 4 óra, max. 72 óra)  

70 óra 

5, Szakember állomány  12 

6. Rendelkezésre álló géppark  10 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

    Az ajánlattevő neve: 
BOLAX Kft 

Az ajánlattevő neve: 
SZOLTISZ Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 

is) 

Értékelési 

pontszám 
Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 
Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 
Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

1. Nettó ajánlati 

ár (5 % 

tartalékkerettel) 
50 10.00 500.00 9.96 498.04 

  

2.Késedelmi 

kötbér napi 

mértéke (min. 0,5 
10 10.00 100.00 8.200 82.00 
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%/nap, max.: 2 

%)  

3. Jótállás 

időtartama (min. 

24 hónap, max. 

60 hónap) 

10 10.00 100.00 7.250 72.50 

  

4. Rendelkezésre 

állási idő a 

jótállás első 

évében (min. 4 

óra, max. 72 óra) 

10 10.00 100.00 1.514 15.14 

  

5, Szakember 

állomány  
10 8.73 87.25 10.000 100.00 

  

6. Rendelkezésre 

álló géppark 
10 10.00 100.00 5.737 57.37 

  

A súlyszámmal 

szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  987.25 

 

 825.05 

 

  

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

Az ajánlatok egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó határa 1, felső határa 10, valamennyi szempont esetén. Ajánlatkérő az egyes értékelési 

szempontokra adható pontszámokat kettő tizedesjegyig határozza meg, a kerekítés matematikai 

szabályai szerint (pl. ha egy értékelési szempontra 9,28435 pont adható, az Ajánlatkérő 9,28 pontnak 

határozza meg).  

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 

Nettó ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) / Súlyszám: 50  

  

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott - 5 % 

tartalékkeretet is tartalmazó - nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Ezen értékelési szempont esetén a 

legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati 

pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet 

alkalmazásával kerül meghatározásra.  

  

P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min  

  

ahol:  

 P:    a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

 P max:   a pontskála felső határa  

 P min:   a pontskála alsó határa  

 A legjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

 A vizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

  

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek 

felszorzásra.  

  

Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,5 %/nap, max.: 2 %) / Súlyszám: 10  

  

Ajánlattevőnek a vállalkozói átalánydíj tartalékkeret nélküli nettó összegének minimum 0,5  

%-a / nap késedelmi kötbért kell vállalnia.  



  

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az képezi, hogy az Ajánlattevő milyen 

mértékű napi késedelmi kötbért vállal. A 0,5 % / nap késedelmi kötbért el nem érő vállalást tartalmazó 

ajánlatok érvénytelenek. A 2 % / nap késedelmi kötbér vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, 

azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 2 % / napként és 10 ponttal értékeli.   

  

A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két tizedesjegyig kell megadni.  

  

A legmagasabb mértékű napi késedelmi kötbért tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 

bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az 

alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.  

  

P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min  

  

ahol:  

 P:    a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

 P max:   a pontskála felső határa  

 P min:   a pontskála alsó határa  

 A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

 A vizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

  

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek 

felszorzásra.  

  

Jótállás időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10  

  

Ajánlattevőnek minimum 24 hónap időtartamú jótállást kell vállalnia.  

  

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az képezi, hogy az Ajánlattevő milyen 

mértékű jótállási időt vállal. A 24 hónap jótállást el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok 

érvénytelenek. A 60 hónap feletti jótállás vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat 

ajánlatkérő egyöntetűen 60 hónapként és 10 ponttal értékeli.   

  

A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.  

  

A legmagasabb mértékű jótállási időtartamot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 

bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az 

alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.  

  

P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min  

  

ahol:  

 P:    a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

 P max:   a pontskála felső határa  

 P min:   a pontskála alsó határa  

 A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

 A vizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

  

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek 

felszorzásra.  

  

Rendelkezésre állási idő a jótállás első évében (min. 4 óra, max. 72 óra) / Súlyszám: 10  



  

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az képezi, hogy az Ajánlattevő a jótállás 

első évében jótállási kötelezettségei teljesítésére (helyszíni kiszállás és hibajavítás megkezdése) 

milyen mértékű rendelkezésre állást vállal. Ajánlattevő min. 4 óra és max. 72 óra rendelkezésre állásra 

tehet ajánlatot. A 4 órát el nem érő, és a 72 órát meghaladó rendelkezésre állást tartalmazó ajánlatok 

érvénytelenek.  

  

A rendelkezésre állási idő mértékét órákban, egész számban kell megadni.  

  

A legalacsonyabb mértékű rendelkezésre állási időtartamot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a 

maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan 

arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.  

  

P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min  

  

ahol:  

 P:    a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

 P max:   a pontskála felső határa  

 P min:   a pontskála alsó határa  

 A legjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

 A vizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek 

felszorzásra.  

  

Szakember állomány / Súlyszám: 10  

  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum mellékletében - kivitelezői kapacitás vizsgálat elnevezésű 

táblázatban - megadja azon szakemberek megnevezését és létszámát, akiknek bevonása minimálisan 

elvárható a kivitelezés szerződésszerű elvégzéséhez. Ajánlattevő szakmai ajánlatában névszerint 

köteles megjelölni, illetve felsorolni a teljesítésbe bevonni tervezett szakembereket, valamint, hogy ők 

saját alkalmazottak, vagy nyertesség esetén alvállalkozóként kerülnek-e bevonásra. Ajánlattevőnek 

továbbá csatolnia kell a kivitelezői kapacitás vizsgálat elnevezésű táblázatot, melynek sárgával jelölt 

oszlopaiban kell feltüntetni a rendelkezésre álló saját alkalmazott / alvállalkozó szakemberek 

létszámát.   

  

A saját alkalmazott szakemberek, illetve az alvállalkozó szakemberek után személyenként a 

közbeszerzési dokumentum mellékletében megadott számú pont kerül kiosztásra. A lista nem 

bővíthető, tehát az ajánlatkérő által megadott létszámú és összetételű szakembergárda feletti bemutatás 

után az ajánlattevő további plusz pontot nem kap.   

  

Az előbbiek szerint legtöbb összpontszámot elért ajánlattevő megkapja a maximális 10 pontot, míg a 

többi ajánlattevő pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával 

kerül meghatározásra.  

  

P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min  

  

ahol:  

 P:    a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

 P max:   a pontskála felső határa  

 P min:   a pontskála alsó határa  

 A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

 A vizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  



  

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek 

felszorzásra.  

  

Rendelkezésre álló géppark / Súlyszám: 10  

  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum mellékletében - kivitelezői kapacitás vizsgálat elnevezésű 

táblázatban - megadja azon gépek, berendezések, műszaki eszközök megnevezését és darabszámát, 

melyek bevonása minimálisan elvárható a kivitelezés szerződésszerű elvégzéséhez. Ajánlattevő 

szakmai ajánlatában tételesen köteles megjelölni a teljesítésbe bevonni tervezett gépeket, 

berendezéseket, műszaki eszközöket, valamint, hogy azok saját tulajdonában, tartós bérletében állnak-

e, vagy azokat nyertesség esetén fogja-e csak bérelni. Ajánlattevőnek továbbá csatolnia kell a 

kivitelezői kapacitás vizsgálat elnevezésű táblázatot, melynek sárgával jelölt oszlopaiban kell 

feltüntetni a rendelkezésre álló saját tulajdonú, tartós bérlet útján már rendelkezésre álló / nyertesség 

esetén bérelni tervezett gépek, berendezések, műszaki eszközök darabszámát, négyzetméterét.  

  

A saját tulajdonú / tartós bérletű gépek, berendezések, műszaki eszközök, illetve a csak nyertesség 

esetén bérelendő gépek, berendezések, műszaki eszközök után a közbeszerzési dokumentumban 

megadott számú pont kerül kiosztásra. A lista nem bővíthető, tehát az ajánlatkérő által megadott 

darabszámú és összetételű géppark feletti bemutatás után az ajánlattevő további plusz pontot nem kap.   

  

Az előbbiek szerint legtöbb összpontszámot elért ajánlattevő megkapja a maximális 10 pontot, míg a 

többi ajánlattevő pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával 

kerül meghatározásra.  

  

P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min  

  

ahol:  

 P:    a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

 P max:   a pontskála felső határa  

 P min:   a pontskála alsó határa  

 A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

 A vizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  

  

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal 

kerülnek felszorzásra. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

BOLAX ÉPITÖIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT 

5008. Szolnok, Krúdy Gyula út 84.  

Ellenszolgáltatás összege:nettó 25 822 109.00 Ft+ Áfa 

Ajánlat kiválasztás indoka: Az értékelési szempont Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb 

ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kerül kiválasztásra. Nyertes a legkedvezőbb ajánlatot tette. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 2  
SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 

5000, Szolnok Dózsa György út 5 

Ellenszolgáltatás összege:nettó 25 935 000.00 Ft + Áfa 

Ajánlat kiválasztás indoka: Az értékelési szempont Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb 

ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kerül kiválasztásra. Szoltisz Kft a második legkedvezőbb ajánlatot 

tette. 



 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

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

igénybe venni:  

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: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka: 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016/03/24/ Lejárata: (éééé/hh/nn) 2016/04/03 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/03/24 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/03/24 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 


