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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
 
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt): 
 

Hivatalos név:  Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 
Postacím: Noszlopy G. u. 12. 
Város Kaposvár 
Postai irányítószám: 7400 

 
II. szakasz: Tárgy 

 
II.1) Meghatározás: 
 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 
 
Vállalkozási szerződés zöldterület fenntartási feladatok elvégzésére Kaposvár Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén 
 

II.2) A közbeszerzés mennyisége: 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
 

Zöldfelületek fenntartás, gyep kaszálása, a területen található fák, cserjék, sövény gondozása. 
Nyertes ajánlattevő az alábbi feladatokat köteles elvégezni a jelen felhívásban és a 
dokumentációban meghatározottak, illetve részletezettek szerint: 
 
I. rész tekintetében: 
Zöldterület gondozása 137.141 négyzetméteren, ebből a gyepterülete 133.604 négyzetméter, a 
fák száma 1.050 db, a cserjék területe 4.000 négyzetméter. 
 
II. rész tekintetében: 
Zöldterület gondozása 84.689 négyzetméteren, ebből a gyep területe 75.733 négyzetméter, a 
fák száma 300 db, a cserjék területe 3.000 négyzetméter. 
 
III. rész tekintetében: 
Zöldterület gondozása 120.269 négyzetméteren, ebből a gyepterülete 95.453 négyzetméter, a 
fák száma 650 db, a cserjék területe 2.700 négyzetméter, a sövény hossza 3000 folyóméter, a 
lombfelület 8.682 négyzetméter. 
 
IV. rész tekintetében: 
Zöldterület gondozása 192.859 négyzetméteren, ebből a gyep területe 187.305 négyzetméter, 
a fák száma 700 db, a cserjék területe 2.800 négyzetméter, a sövény hossza 750 folyóméter. 
 
A jelen közbeszerzés tárgyával kapcsolatos munkafolyamatok az ajánlattételi dokumentációban 
és a mellékletét képező gondozási osztályokról és területcsoportokról szóló leírásban 
részletesen meghatározásra kerülnek. 
 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki 
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engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal 
egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 
IV. szakasz: Eljárás 

 
IV.1) Meghatározás: 
 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
 
A Kbt. Harmadik részének XVII. fejezete. 
 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti nyílt, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárást folytatott le, amely 
közbeszerzési eljárás esetében a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint járt el 
a 113. – 114. §-ban foglalt eltérésekkel. 
 

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 szám 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 
 

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos Összefoglaló tájékoztató 2016. október 26. 
napján került megküldésre a Közbeszerzési Hatóság részére. 
 
Az eljárást megindító felhívás 2016. november 7. napján került megküldésre az 
ajánlattevők részére. 

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

intézkedések ismertetése:2 
 
- 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 
 
A szerződés száma: 1 
 
Rész száma:2  4 
 
Elnevezés:  Vállalkozási szerződés zöldterület fenntartási feladatok elvégzésére 

Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
 
Az eljárás eredményes volt: Igen 
 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:2 
 
 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: 
 
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: 
 
  Nem 
 
  Az eredménytelenség indoka: 
 
  - 
 
  A szerződés megkötést megtagadták: 
 
  - 
 
 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: 
 
  - 
 
 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.2 Az eljárás eredménye:2 
 
 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk: 

 
A beérkezett ajánlatok száma: 
 
4 darab 
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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): 
 
A Kaposvölgyi Vizitársulat (székhely: 7400 Kaposvár, Kanizsai út 031/4. hrsz.) 
ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen 
ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem kellett kizárni. 
 

Ajánlattevő neve: Kaposvölgyi Vízitársulat 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Kanizsai út 031/4 hrsz. 

1. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  8 633 973,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

87 hónap 

2. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  5 020 335,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

87 hónap 

3. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  7 068 879,- Ft + ÁFA 
Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

87 hónap 

4. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  8 276 813,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

87 hónap 
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A LIÁN Kertészeti Kft. (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevő a 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen ajánlatot és a 
közbeszerzési eljárásból nem kellett kizárni. 
 

Ajánlattevő neve: LIÁN Kertészeti Kft. 

Székhelye: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. 

1. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  11 063 778,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

60 hónap 

2. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  6 138 643,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

60 hónap 

3. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  9 176 877,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

60 hónap 

4. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  12 852 714,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

60 hónap 
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Az Extreme-Park Környezetépítő Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Erdész út D. épület) 
ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen 
ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem kellett kizárni. 
 

Ajánlattevő neve: Extreme-Park Környezetépítő Kft. 

Székhelye: 2800 Tatabánya, Erdész út D. épület 

1. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  9 530 200,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

77 hónap 

2. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  5 136 650,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

77 hónap 

3. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  7 320 130,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

77 hónap 

4. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  8 664 240,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

77 hónap 
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 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő 

neve alatti osztott oszlop bal oldallára az adott ajánlatnak az adott részszempont 
szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.): 

 
1. rész 

Az értékelés 
részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Kaposvölgyi Vizitársulat LIÁN Kertészeti Kft. 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelé
si 

pontszá
m 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Ajánlati ár 
(nettó Ft) 8 10 80 8,02 64,16 

A szerződés 
teljesítésében 
részt vevő 
személyi 
állomány 
szakmai 
tapasztalata 
(hónap) 

2 10 20 7,21 14,42 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 100  78,58 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
- 
 

 
Az értékelés 

részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 
Extreme-Park Környezetépítő Kft. 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata 

Ajánlati ár 
(nettó Ft) 8 9,15 73,2 

A szerződés 
teljesítésében 
részt vevő 
személyi 
állomány 
szakmai 

2 8,97 17,94 
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tapasztalata 
(hónap) 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 91,14 

 
2. rész 

Az értékelés 
részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Kaposvölgyi Vizitársulat LIÁN Kertészeti Kft. 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelé
si 

pontszá
m 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Ajánlati ár 
(nettó Ft) 8 10 80 8,36 66,88 

A szerződés 
teljesítésében 
részt vevő 
személyi 
állomány 
szakmai 
tapasztalata 
(hónap) 

2 10 20 7,21 14,42 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 100  81,3 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
- 
 

 
Az értékelés 

részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 
Extreme-Park Környezetépítő Kft. 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata 

Ajánlati ár 
(nettó Ft) 8 9,8 78,4 

A szerződés 
teljesítésében 
részt vevő 
személyi 
állomány 
szakmai 

2 8,97 17,94 
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tapasztalata 
(hónap) 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 96,34 

 
3. rész 

Az értékelés 
részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Kaposvölgyi Vizitársulat LIÁN Kertészeti Kft. 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelé
si 

pontszá
m 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Ajánlati ár 
(nettó Ft) 8 10 80 7,93 63,44 

A szerződés 
teljesítésében 
részt vevő 
személyi 
állomány 
szakmai 
tapasztalata 
(hónap) 

2 10 20 7,21 14,42 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 100  77,86 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
- 
 

 
Az értékelés 

részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 
Extreme-Park Környezetépítő Kft. 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata 

Ajánlati ár 
(nettó Ft) 8 9,69 77,52 

A szerződés 
teljesítésében 
részt vevő 
személyi 
állomány 
szakmai 

2 8,97 17,94 
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tapasztalata 
(hónap) 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 95,46 

 
4. rész 

Az értékelés 
részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Kaposvölgyi Vizitársulat LIÁN Kertészeti Kft. 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelé
si 

pontszá
m 

Értékelési 
pontszám 

és 
súlyszám 
szorzata 

Ajánlati ár 
(nettó Ft) 8 10 80 6,8 54,4 

A szerződés 
teljesítésében 
részt vevő 
személyi 
állomány 
szakmai 
tapasztalata 
(hónap) 

2 10 20 7,21 14,42 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 100  68,82 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
- 
 

 
Az értékelés 

részszempontjai
(adott esetben 
alszempontjai 

is) 

A 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 
Extreme-Park Környezetépítő Kft. 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata 

Ajánlati ár 
(nettó Ft) 8 9,6 76,8 

A szerződés 
teljesítésében 
részt vevő 
személyi 
állomány 
szakmai 

2 8,97 17,94 
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tapasztalata 
(hónap) 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 94,74 

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

 
1-10 
 

 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 között pontszámot:2 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési 
Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) az 1. rész-szempont 
esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.), a 2. részszempont esetében az egyenes 
arányosítás (III.A.1.bb) módszerét alkalmazza. 
 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 
összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatnak. 
 
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés 
szabályai szerint. 
 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a Kaposvölgyi Vizitársulat (székhely: 7400 Kaposvár, Kanizsai út 
031/4. hrsz.) ajánlattevő nyújtotta be. 
 

1. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  8 633 973,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

87 hónap 

2. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  5 020 335,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 

87 hónap 
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meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

3. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  7 068 879,- Ft + ÁFA 
Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

87 hónap 

4. rész vonatkozásában 

Ajánlati ár (nettó Ft)  8 276 813,- Ft + ÁFA 

Az ajánlati felhívás 14.3 M.2.1. 
pontban meghatározott 
szakember alkalmassági 
követelmények körében 
meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

87 hónap 

 
 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 
 
- 
 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:2 
 
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: 
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- 
 
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: 
 

  A HUMANPARK-D Kft. (székhely: 7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3. hrsz.) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelen, mivel: 

 
- Ajánlattevő nem nyújtotta be megfelelő tartalommal az eljárást megindító 

felhívás 14.3 M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági 
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalatát 
alátámasztó szakmai önéletrajzot, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az 
ajánlatában megadott 358 hónap tekintetében becsatolt G.I. önéletrajza alapján 
nem állapítható meg a vállalt többlettapasztalat mértéke. 

 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 
VI.1) További információk:2 
 
 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 
 

Kezdete: 
 
2016. december 24. 
 
Lejárata: 
 
2017. január 2. 
 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 
 
2016. december 23. 
 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 
 
2016. december 23. 
 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 
 
- 
 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 
 
- 
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 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 

 
- 
 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

 
- 
 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 
 
- 
 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 

 
- 
 

 VI.1.10) További információk:2 
 
- 
 

Kelt: Budapest, 2016. december 23. 
 

 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 
megbízásából 

InTender Consulting Kft. 
Dr. Pongor Dániel 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 
Lábjegyzet: 
 
1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 


