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Technológiai központi fűtési rendszer átalakítása-módosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83

Beszerzés tárgya:

Generál-kivitelezési szerződés a Magyar
Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáz tároló technológiai
központi fűtési rendszerének átalakítására a
műszaki tartalom szerint.

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2014.07.16.
Iktatószám: 14101/2014
CPV Kód: 45000000-7;42160000-8;42130000-9

Ajánlatkérő:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.07.21.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Széchenyi István tér 7-8.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1051

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Nagy László Gábor

Telefon: +36 307794151

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL):
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További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Technológiai központi fűtési rendszer átalakítása

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Generál-kivitelezési szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáz tároló technológiai
központi fűtési rendszerének átalakítására a műszaki tartalom szerint.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 42160000-8

42130000-9

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

MFGT/017/2014

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12591 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/06/26 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/06/27 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/07/21 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)



3

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3.

A következő helyett

Dátum: 2014/07/21 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2014/08/15 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.4

A következő helyett

Dátum: 2014/07/21 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2014/08/15 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.5)

A következő helyett

Dátum: 2014/08/08 (év/hó/nap)

Időpont: :
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A következő időpont irányadó

Dátum: 2014/09/05 (év/hó/nap)

Időpont: :

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.8)

A következő helyett

Dátum: 2014/07/21 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2014/08/15 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.1)

A következő helyett:

Generál-kivitelezési szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáz tároló technológiai 
központi fűtési rendszerének átalakítására a műszaki tartalom szerint. 
Az építési projektnek, magában kell foglalni, anyagbeszerzés (kazán+égő), és kivitelezés 
munkálatait is. 
3. kazán telepítése: 
Üzemeltetési szempontból a jelenleg üzemelő 2 db 2 MW/h-s kazán mellé egy harmadik 
4MW/h-s teljesítményű kazán telepítése szükséges. 
A két meglévő kazán továbbra is a jelenlegi épületben marad. Az új egység konténeres 
kivitelben kerül letelepítésre. 
Az új kazán a jelenleg meglévő rendszerhez csatlakozna úgy, hogy a jelenlegi rendszer 
változatlan maradna (maximum a hidraulikai szempontból szükséges dimenzió váltás miatti 
vezetékszakaszok, illetve a szűk keresztmetszetek, korszerűsítési igények megvalósítása 
miatti elemek cserélődnek). 
A két meglévő kazán jelenlegi üzemmenetben a jövőben tartalékot képezne, arra az esetre, ha 
az új kazán teljesítménye nem elegendő az üzemmenethez, illetve meghibásodna. A meglévő 
két kazán egy közös gyűjtőkéménybe kerül bekötésre, az újonnan létesített kazán külön 
pontforrásként egyedi kéménnyel kerül kivitelezésre. Az újonnan beépítésre kerülő kazán 
vonatkozásában szükséges, hogy mind irányítástechnikai, mind az input oldali 
minőségi/műszaki követelmények vonatkozásában harmonizáljon a meglévő kazánokkal 
(gázminőség, égő nyomás, szabályozásba visszacsatolt paraméterek). Az égőnek az 
ajánlattételi dokumentációban szereplő adatlapon szereplő alsó, illetve felső méretezési 
gázminőség (gázösszetétel) bármilyen arányú keverékével működnie kell! A jelenlegi 
kazánok Hoval típusúak, Weisthaupt égőkkel szerelve, az ajánlattevőnek a kiírásnak (adatlap, 
elvárások) megfelelő, de ezektől eltérő típusok esetén, vizsgálati dokumentációval,
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bizonylatokkal szükséges igazolnia, az ajánlattételt megelőzően, hogy azok a jelenlegi
(irányítási, technológiai) rendszerbe integrálhatók-e. 
További feladatok: 
A létesítés során az alábbi feladatok is a munka részét képezik: 
• A kazánok előtt lévő cseppfogó után folyadékkiválás tapasztalható, ennek oka, hogy a
meglévő cseppfogó nem válassza le megfelelően a folyadékot, ennek megoldására új
cseppfogó beépítse szükséges a hozzá tartozó műszerezettséggel együtt minden kazán elé. 
• A fűtőgázvezetékben jelenleg csak egy nyomásszabályzó biztosítja a szükséges
égőnyomást, meghibásodása esetén a kazánok nem tudnak üzemelni, ezért az üzemvitel
biztonságosabbá tételéhez szükséges egy a jelenlegi műszaki paraméterével azonos
nyomásszabályozó ikerág kiépítése, váltási lehetőséggel, biztosítva ezáltal mindkét ág
egyenlő használatának lehetőségét. Azonos égésnyomás biztosítása esetén, egy két ágas
nyomásszabályozó kör kiépítése elegendő a 3 kazánhoz. 
• A gázellátó rendszeren található, nyomásszabályozó és mérőkör cseréje szükséges a
teljesítménynövekedés miatt. A rendszert úgy kell kiépíteni, hogy az ne legyen fizikai korlátja
a 3 kazán együttes üzemeltetésének. Az újonnan kialakításra kerülő nyomásszabályozónak
ellátás biztonsági szempontból ikerágasnak kell lennie, a mérés kazánonként történik (3 db),
PTZ korrekciós átszámítóművekkel (3 db), ami a jelenlegi irányítási rendszerbe kerül
bekötésre. 
• Az átalakítások során szükséges a meglévő és új tágulási tartályok vizsgálata/méretezése,
illetve cseréje/létesítése. 
• A gázellátó rendszerben a fűtőgáz előmelegítése hőcserélővel történik, a jelenlegi
hőcserélő felülvizsgálata és szükség esetén cseréje szükséges. 
• A jelenlegi kazánok alapján azokkal legalább azonos műszerezettség és
vezérlés/automatizálás kiépítése szükséges. 
• A kazánok által megtáplált szekunder oldali rendszer esetében a tervezés során feltárt
olyan szűk keresztmetszeteket, amelyet ki kell váltani, cserélni szükséges. 
A munkakezdés legkorábbi időpontja: 2014.10.01 
A munka befejezésének határideje: 2015.01.31. 
Ajánlatkérő a konkrét eszközöket a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdés
rendelkezésének megfelelően csak a közbeszerzés tárgyának pontos meghatározása
érdekében jelölte meg és azokkal egyenértékű eszközökkel is lehet érvényes ajánlatot
benyújtani. Az egyenértékűséget és az Ajánlatkérő meglévő – a megjelölt eszközökkel azonos
típusú elemeket tartalmazó – rendszerével való kompatibilitást az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell. 
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
(adott esetben, csak számokkal) 
Becsült érték áfa nélkül: 140000000 Pénznem: HUF

A következő irányadó:

Generál-kivitelezési szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsanai földgáz tároló technológiai 
központi fűtési rendszerének átalakítására a műszaki tartalom szerint. 
Az építési projektnek, magában kell foglalnia, anyagbeszerzés (kazán+égő), és kivitelezés 
munkálatait is. 
3. kazán telepítése: 
Üzemeltetési szempontból a jelenleg üzemelő 2 db 2 MWh-s kazán mellé egy harmadik
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4MWh-s teljesítményű kazán telepítése szükséges az elégtelen kapacitás miatt. 
Az új egység konténeres kivitelben kerül létesítésre, méghozzá úgy, hogy 3 db 30’ 
hosszúságú konténer kerül letelepítésre egymás mellé összefüggő konténertelepet képezve, 
ebbe kerül elhelyezésre az új kazán, illetve szintén itt kerül elhelyezésre a meglévő két darab 
2MW-os kazán azok áttelepítését követően, és ezen létesítményben kapnak helyet a 
kazánüzemhez szükséges, gépészeti, műszeres, irányítástechnikai kiegészítő berendezések, 
eszközök, ezzel egy egységes homogén központi fűtési technológiai rendszert alkotva. 
Az új kazánházként funkcionáló konténertelep a jelenleg meglévő rendszerhez csatlakozik 
úgy, hogy a jelenlegi rendszer változatlan marad (a hidraulikai szempontból szükséges 
dimenzióváltás miatti vezetékszakaszok, illetve a szűk keresztmetszetek, korszerűsítési 
igények megvalósítása miatti elemek cserélődnek). A munka két ütemben kerül elvégzésre, 
első ütemben a meglévő két kazán biztosítja az üzemmenthez szükséges technológiai 
hőellátást, ezt az üzemmenetet fenntartva kerül kivitelezésre, az összefüggő konténer telep, 
az új 4 MW-os kazánnal és annak teljes üzemeltetéshez szükséges kiegészítő berendezés 
vertikumával. Az egyes ütem lezárását a 3. kazán komplett kivitelezésének, műszaki 
átadás-átvételi eljárásának, élőre kötésének, és előírt próbaüzemének sikeres elvégzése 
jelenti. Ez követően a második ütemben, az újonnan telepített 4 MWh-s kazán biztosítja az 
üzemmenthez szükséges technológiai hőellátást, ezt az üzemmenetet fenntartva kerül a 2 db 
2 MWh-s kazán áttelepítésre a központi konténer létesítménybe annak teljes üzemeltetéshez 
szükséges kiegészítő berendezés vertikumával. A kettes ütem lezárását a két áttelepített 
kazán komplett kivitelezésének, műszaki átadás-átvételi eljárásának, élőre kötésének, és 
előírt próbaüzemének sikeres elvégzése, illetve mindhárom kazán együttes működés 
próbája, üzemeltetési elvárásoknak megfelelő vezérlés összehangolása és annak 
visszaellenőrzése jelenti. 
A két jelenleg meglévő kazán a jövőben tartalékot képez arra az esetre, ha az új kazán 
teljesítménye nem elegendő az üzemmenethez, illetve meghibásodna. A meglévő két kazán a 
hozzájuk tartozó szivattyúkkal együtt a jelenlegi kazánépületből a fentieknek megfelelően 
áttelepítésre kerül az új konténer telepbe az újonnan telepítendő 4 MWh-os kazán mellé, a két 
2 MWh-s kazán ezt követően egy közös gyűjtőkéménybe kerül bekötésre, az újonnan létesített 
kazán külön pontforrásként önálló egyedi kéménnyel kerül kivitelezésre. Az újonnan 
beépítésre kerülő kazán vonatkozásában szükséges, hogy mind irányítástechnikai, mind az 
input oldali minőségi/műszaki követelmények vonatkozásában harmonizáljon a meglévő 
kazánokkal (gázminőség, égő nyomás, szabályozásba visszacsatolt paraméterek, stb). Az 
égőnek az ajánlattételi dokumentációban szereplő adatlapon szereplő alsó, illetve felső 
méretezési gázminőség (gázösszetétel) bármilyen arányú keverékével működnie kell! A 
jelenlegi kazánok Hoval típusúak, Weisthaupt égőkkel szerelve, az ajánlattevőnek a kiírásnak 
(adatlap, elvárások) megfelelő de ezektől eltérő típusok esetén, vizsgálati dokumentációval, 
bizonylatokkal szükséges igazolnia, az ajánlattételt megelőzően, hogy azok a jelenlegi 
(irányítási, technológiai) rendszerbe integrálhatók-e 
További feladatok: 
A létesítés során az alábbi feladatok is a munka részét képezik: 
• A kazánok előtt lévő cseppfogó után folyadékkiválás tapasztalható, ennek oka, hogy a 
meglévő cseppfogó nem válassza le megfelelően a folyadékot, ennek megoldására új 
cseppfogó beépítse szükséges a hozzá tartozó műszerezettséggel együtt minden kazán elé. 
• A fűtőgázvezetékben jelenleg csak egy nyomásszabályzó biztosítja a szükséges 
égőnyomást, meghibásodása esetén a kazánok nem tudnak üzemelni, ezért az üzemvitel
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biztonságosabbá tételéhez szükséges egy a jelenlegi műszaki paraméterével azonos
nyomásszabályozó ikerág kiépítése, váltási lehetőséggel, biztosítva ezáltal mindkét ág
egyenlő használatának lehetőségét. Azonos égésnyomás biztosítása esetén, egy két ágas
nyomásszabályozó kör kiépítése elegendő a 3 kazánhoz. 
• A gázellátó rendszeren található, nyomásszabályozó és mérőkör cseréje szükséges a
teljesítménynövekedés miatt. A rendszert úgy kell kiépíteni, hogy az ne legyen fizikai korlátja
a 3 kazán együttes üzemeltetésének. Az újonnan kialakításra kerülő nyomásszabályozónak
ellátás biztonsági szempontból ikerágasnak kell lennie, a mérés kazánonként történik (3 db),
PTZ korrekciós átszámítóművekkel (3 db), ami a jelenlegi irányítási rendszerbe kerül
bekötésre. 
• Az átalakítások során szükséges a meglévő és új tágulási tartályok vizsgálata/méretezése,
illetve cseréje/létesítése. 
• A gázellátó rendszerben a fűtőgáz előmelegítése hőcserélővel történik, a jelenlegi
hőcserélő felülvizsgálata és szükség esetén cseréje szükséges. 
• A jelenlegi kazánok alapján azokkal legalább azonos műszerezettség és
vezérlés/automatizálás kiépítése szükséges mindhárom kazán vonatkozásában. 
• A kazánok által megtáplált szekunder oldali rendszer esetében a tervezés során feltárt
olyan szűk keresztmetszeteket, amelyet ki kell váltani, cserélni szükséges 
• A meglévő kazánház elbontása szükséges, a kapcsolódó infrastruktúrával együtt 
• A meglévő két kazánház áttelepítése az új konténerlétesítménybe. 
• A kazánok összehangolása, cascade vezérlés kialakítása 
• Egységes felügyeleti rendszer létesítése 
• Teljes automatizálás kialakítása, távoli indítás, leállítás. 
A munkakezdés legkorábbi időpontja: 2014.10.31 
A munka befejezésének határideje: 2015.01.31. 
Ajánlatkérő a konkrét eszközöket a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdés
rendelkezésének megfelelően csak a közbeszerzés tárgyának pontos meghatározása
érdekében jelölte meg és azokkal egyenértékű eszközökkel is lehet érvényes ajánlatot
benyújtani. Az egyenértékűséget és az Ajánlatkérő meglévő – a megjelölt eszközökkel azonos
típusú elemeket tartalmazó – rendszerével való kompatibilitást az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell. 
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
 
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 140.000.000, Pénznem: HUF

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.3.1)

A következő helyett:

A tárgyalás tervezett időpontja: 2014.09.05. 10.00 óra.

A következő irányadó:

A tárgyalás tervezett időpontja: 2014.10.08. 10.00 óra.
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és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.4.6.)

A következő helyett:

V.4.6.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkezőnek a
felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie. Egy papír alapú példányban, “eredeti” jelzéssel, valamint egy darab a papír
alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen,
pdf formátumban benyújtania. A részvételi jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az
alábbi szöveget: „Technológiai központi fűtési rendszer átalakítása – Részvételi jelentkezés
2014.07.21.-én 10.00 óra előtt felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések bírálata a
nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.

A következő irányadó:

V.4.6.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezést a jelentkezőnek a
felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie. Egy papír alapú példányban, “eredeti” jelzéssel, valamint egy darab a papír
alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen,
pdf formátumban benyújtania. A részvételi jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni az
alábbi szöveget: „Technológiai központi fűtési rendszer átalakítása – Részvételi jelentkezés
2014.08.15.-én 10.00 óra előtt felbontani tilos”. A részvételre jelentkezések bírálata a
nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
--------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

Műszaki leírás

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

A részvételi dokumentáció átadása az „A” melléklet III. pontjában meghatározott címen, hétfőtől 
péntekig, 09.00-15.00 óráig, a részvételre jelentkezési határidő lejártának napján 9.00 órától 10.00 
óráig történik. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A 
dokumentációt Ajánlatkérő elektronikus formában bocsátja rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3) 
bekezdése esetén, amennyiben a részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, úgy a 
kérelemre vonatkozó levelet írásban (e-mailben, faxon vagy levélben) kell megküldenie az „A” 
melléklet 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell 
tartalmaznia: 
— Részvételre jelentkező neve, 
— Részvételre jelentkező levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri,
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— a Részvételre jelentkező e-mail címe, telefon és faxszáma, 
— az eljárást megindító felhívás hirdetményének KÉ - száma. 
A részvételi dokumentációt átvevők részére a módosított részvételi dokumentációt Ajánlatkérő
külön kérés nélkül megküldi.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2014/08/08 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/07/16 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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