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Tisztelt Ajfnlattev6!

A Tiszafijvirosi Int6zmdnymiikiidtetd Kiizpont 3580 Tiszaulvdros, Bethlen G. rit 7.,(a tovdbbiakban: ajdntatk6r6) ezriton kdri fei ajdnlattltebe az 6n 1ltalk6pviselt c6get,
mint Ajrinlaffev6t (a tovribbiakban: ajrinlattev-6) a jelen ajdnlatk6r6sben nevezetr, a
kdzbeszerz6si 6rt6khathrt el nem 616 6rt1kfibeszirz6s sorin jelen ajrinlatkdr6sben
el6frtak szerint 6s az abban foglalt felt6telek f,rgyelembev6teldvel.

Beszerzds megnevezdse:

,,,HACCP rendszer 201t. evi feliilviagdlotdnak elv1gzdse, o konyhai dolgoztik
oktotdsa, dokumentdcihk aktualizdttisa, finellenfirzdsi tem kfiszftdse,'

l. Az ajrflnlatk6r6 neveo cime:

T iszai$v aro s i Intdzm6nymiikrldtet6 K<izp ont
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7.
Tel.;49/548-300
Fax:49/340-871

Tovrflbbi informfci6k a kiivetkezf cimen szerezhet6k be:

Tiszarijvarosi Int6zmdnymiikcidtet6 K6zpont
cim: 3580 Tiszai$vhros, Bethlen G. rit 7.
Kapcsolattart6 : Molnrir Judit
Tel.:491548-326
Fax:49/340-871
E-mail cfm: tik@tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6r6s t6rgya:

"HACCP 
rendszer 2018. evi feliilvizsgdlaftrtnak elvigzise, a konyhai dotgozdk

o ktat ds a, do k um e nt dc id k a H u a ti zri I tis a, 6 n ell en fr zds i t e m kis zit i s e',

A beszeru6s r6szei, amelyekre ajanlatot lehet tenni: a rdszekre tiirtdnf ajdnlatkfirds
nem indokolt

A miiszaki/szakm ai d okumentrflcirf rendelkez6s re bocs{tisf nak m6 dj a :

Miiszaki/szak'rnai dokumentrici6 jelen beszerz6s sori{n nem kdsziilt. A miiszaki
tartalmat az ajinlatkdrds I 3. pontj a tartalmazr a.



3. A megkiitend6 szerzdd6s meghatfrozilsaz

Megbfz6si szeruldls ,,HACCP rendszer 2018. dvi feliilvirsgdlatdnak elvdgzdse, a
konyhai dolgozdk oktatdso, dokumentdcidk aktualiztfldsa, finellenfirzdsi terv kdszitd-
se" tftrgydban.

4. Aszerzdd6s iddtartama vagy a teljesit6s hatrflrideje:

A megbizfsi szerz6d6s hatirozott id6re, a jelen ajinlatkdr6s tfrgyf t klpez1 meg-
bwfis teljesit6s6re jiin l6tre. A nyertes ajfnlattev6 (Megbiz ott| aiiienhtk6r6s t6i-
gy6t k6pez6 feladatokat az alibbi hatfriddkig kiiteles elv6gezni:
- a HACCP rendszer feliilvizsgiiat elv6gz6s6nek 6s a f6z6-, itletve tflal6konyh6n-
k6nt elk6s zitett j egyz6kiinyvek ftadisrf, nak hatiridej e : 201 8. m6j us 3 1.
- a HACCP dokumentici6 aktualizflisSnak hatirideje (amennyiben sziiks6ges):
2018. mijus 31.
- a konyhrf,k iinellenfirz6si terve elk6szit6s6nek hatfrideje: 20L8. m6jus 31.
- a konyhai dolgoz6k r6sz6re tartand6 HAccP/higi6niai ismeretielfjit6 oktat6s
megtartfs{nak hat6rideje: 2018. augusztus 31.

Ajrinlatkdr6 (Megbiz6) 6s a nyertes aj6nlaltev6 (Megbizott) a HACCP rendszer
feltilvizsg6lat elv6gzdsdnek konyhr{nk6nti id6pontj6t 6s a HAccP/higidniai
ismeretfehijft6 oktat6s megtartiisrinak id6pontjr{t el6zetesen egyeztetik egymdssal.

5. A teljesft6s helye:

F6zSkonyhrik:
"Napsugiir " bolcs6de konyha 3580 Tiszarijv6ros, M6ty6s kir6ly it34.
"Eztisthid" Gondoz6hdz konyha 3580 Tiszarijvriros, Bart6k B6la rit 1-3.
Kdzponti Etterem 6s konyha 3580 Tiszarijvriros, Kazinczy itt2.
B6bita Ovoda konyha 3580 Tiszafjvriros, Kazinczy Ferenc rit 1.
Tiinddrkert 6voda konyha 3580 Tiszarijvrlros, Alkotminy k6z l.
Szivrirv6ny 6voda konyha 3580 Tiszaujvarot, pujtir koz 13.
Szdchenyi Istvrln Iskola konyha 3580 Tiszarijvi{ros, De6k Ferenc ter 16.
Hunyadi M6ry6s Iskola konyha 3580 Tiszai$varos, Alkotminy kdz2.
E<itvris J6zsef Gimniniumkonyha 3580 Tiszarijvaros, Munkricsy M. rit 13.
Szederinda 6voda konyha 3580 Tiszarijvriros, D6zsa Gy6rgy utca 9.

T6lal6konvhdk:--
"Oszir6zsa"'Gondozi{si Kdzpont 6s melegitSkonyha 3 5 80 T iszaijv iros, Irinyi J . it 2.
Tiszaszederkdnyi Id6sek Klubja 6s t6lal6konyha 3580 Tiszat$viros, Bocskai I. ft 31.
,,Es6ly" Napktizi Otthon trilal6konyha 3580 Tiszarijvaros, D6zsa Gy. it2.

6. Az ellenszolg hltatis telj esit6s6n ek felt6telei :

Ajrinlatk6rl a szerzdddsben meghatr{rozott m6don 6s tartalommal tcirt6n6 teljesft6st
kdvet6en, a teljesitdsigazolds szerint ki6llitott szfumla alapjdn, a szdmla ajinlatkeil5
r6szdr6l tdrtdn6 kezhenreteldt ktivet6 15 napon beliil az ellenszolg6ltat6st 6tutal6ssal
teljesiti.

)



7.Kizfril okok:

Nem lehet ajdnlattevo az a termdszetes, jogi szemdly, vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 gazd6lkod6 szewezet, aki vagy amely:

a) a szerz6ddssel drintett szervezettel kdzszolgiilati jogviszonyban,
munkaviszonyban vagy munkavegzdsre irrlnyul6 .gyJU jogviszonyban rill (a
tovribbiakban: drintett dolgoz6/munkatiirs),

b) az 6rintett dolgoz6 kdzeli hozzifiartozoja,
c) az a gazd6lkod6 szervezet, amelyben az lrintett dolgoz6, vagy annak k6zeli

hozzdtartoz6jatulajdonirdszesed6sselrendelkezik,
d) egy 6vn61 rdgebben lejrirt ad6-, vilm-o vagy t5rsadalombiaositasi jrirul6kfizet6si

kdtelezetts6g6nek nem tett eleget,
e) akinek az dnkorm 6ny zati ad6hat6s6gn6l nyilvr{ntartott ad6tartoz1sa van,
0 aki ellen cs6d-, felszirmolftsi eljrinis van folyamatban, aki v6gelsz6mol6s alatt

6ll,
g) akinek tevdkenyseglt a c6gbir6s6g felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgiegyz6kben,
i) aki nem rendelkezik a tev6kenysdg folytatrlsahoz el6irt enged6llyel,

j o go s itv 6mry aI, i I I etve szew ezeti, kamarai tag s 6ggal,
j) aki koriibbi, az dnkorminyzattal kdtdtt szerulddsdnek teljesitdse solln srilyos

szerz6dds s ze glst kdvetett el,
k) akinek az ad6szdm6t a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal felfiiggesztette, illetve tri-

rolte,
l) aki nem min6siil 5tl6that6 szervezetnek,
m) aki a jelen ajinlatk1rls kdzzdt6tel6t6l visszafeld szilmitott k6t 6v soriin az 6n-

kotmfnyzattal, vagy az <inkorminyzat gazdasilgi t6rsasdg6val vagy nt61a6n6-
ny6vel kdtdtt szerzildls1nek teljesit6se sori{n szerz6d6si k<itelezettseget nem tel-
jesftette, amely folyt6n vele szemben meghirisuhisi kcitbdrig6ny keriilt drvdnye-
sitdsre, vary ateljesft6si v6ghatr{rid6hiiz kdpest legalibb 2 alkalommal 10 napot
meghalad6 kdsedelembe esett, amelyek folyt6n vele szemben kdsedelmi k6tber-
igdny keriilt 6rvdnyesitdsre,

n) aki akizar6 okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozott.

A mgekdvetqlt igazoldsi m6d:
A kizar6 okok fenn nem 6ll6sAr6l az ajfinlaltev6knek nyilatkoznia kell ajrinlatinak
benyujt6sfval egyidejiileg az ajdnlatk6rds mell6kletEtkepez6 nyomtatviinyon.

8. Az ajfnlaft6teli hatirid6:

2018. dprilis hd 16. nap 13:00 dra

g. Az,ajinlat benyrtjtrflsfnak helye, m6dja:

Tiszatjv tuosi Int6zm6nymiik0dtet6 K0zpont
Kazincry Kdzdss6giHAz
3 5 8 0 Tiszarij viiros, Kazinczy irt 3 . 7 3 / 2. szoba
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Moln6r Juditnril

Az ajdnlatpostai fton, vagy szemdlyesen munkanapokon H - CS: 8:00 6s 16:00 6ra, p:
-8:00 6s 13:30 6ra ktiztitt, az ajfnlatt6teli hat6rid6 lejrinanak napjrin g:00 6s 14:00 6ra
krizdtt adhat6le.

Az ajhnlatot zdrt boritdkban, I eredeti p6ldrinyban kell benyrijtani. A borft6kon fel kell
tiintetni a kdvetkez6 szdveget:

- 
"HACCP rendszer 2018. ivifeliilvizsgdtatrinak elvigzise, a konyhai dolgoztik
o kt at ds a, do k um e nt dci d k a kt ualizdt ris a, ii n e ll en Arz* i t e ry k i s zfi d s e "
Az aidnlattdteli hatdridd el6tt (2018. 6prilis h6 16. nap. 13:00 6ra) nem
bonthatdfel!

- az ajdnlattev6 nevdt ds sz1khelydt
' ,,Ihat6ban nem bonthat6fel, azonnal a cimzetthez tovdbbitand;".

Az aj6nlatk&6 az ajdnlatot akkor tekinti hatdridln beltil benyfjtottnak, ha annak
kezhewdtele az qdnlattlteli hatririd6 lej6rt6ig, a bont6s megkezdds6ig megt6rt6nik. A
pojtai kiildem6nyek elininyft6s6b6l, elveszt6s6b6l ered6 dsszes kociazat aj6nlattev6t
terheli. Ajrinlattev6 felel6ss6ge, hogy ajfnlatamegfelel6 csomagoliisban, form6ban 6s
id6ben keriiljcin benyfjt6sra. Ajrinlatk6r6 csak az el(5irt hatArid6ig a megjel6lt helyre
leadott ajr{nlatokat tudja drtdkelni. A hatrlrid6ntlllrkezett aj1nlatot e*enytelenek.

I0. Az ajrflnlatok felbontisinak helye, ideje:

Tiszarijvilrosi Intdzmdnymtikiidtet6 K0zpont
Polgrirmesteri Hivatal
3580 Tiszarijv6ros, Bethlen G. ft 7.
201. sz. helyisdg

D6tum: 2018. dprilis hd 16. nap 13:00 dra

It. Az ajinlatok elbirikflsrflnak tervezett id6pontja:

2018. dprilis hd 18. nap

12. Szerz6d6skiit6s iddpontj a :

2018. dprilis hd 20. nap

13. Miiszaki tartalom:

Aj6nlat a jelen ajr{nlatkdrds 5. A teljesftds helye pontjdban meghatdrozott fbzb-, illetve
trilal6konyhiikon elvdgzendl ak[bbi feladatok risszess6g6re tehet6, azaz a f(52(5-, illetve
tdlal6konyhdk mindegyik6n v6llalni kell az al6bb felsorolt <isszes feladat elv1gz6s6t.

A nyertes ajdnlattev6 (Megbfzott) rlltal elftitand6 feladatok:



- a HACCP rendszer 2018. 6vi feliilvizsgillatfunakelv6gzdse 6s a feliilvizsgilLat1ljegy-
z6kdnyv kdszitdse,
- a konyhai dolgoz6k tlszdte egy alkalommal FIACCP/higi6niai ismeretfelijit6 oktat6s
megfartdsa,
- a FIACCP dokumentdci6 akfializilllrsa (amennyiben sziiks6ges), 6s- a konyhiik 6nellen6rz6si tervdnek elk6szft6se.

Kdrjiik a Tisztelt Ajrlnlattev6ket, hogy ajinlafitkat a 4. sz6nu melldkletkent csatolt
fjanlali tapon tegydk meg. Az ajfunlatmegadrisa soriin a megbizdsi dijat feladatonk6nt
ttitti'n-ttiton kdrjiik megadni, tovriUba kdiiik, hogy a HaCcp rendsier feliilvizsgdlat
6s jegyz6k6nyv k6szft6s, a HACCP dokumentacio attualizdldsa 6s az 6nellen6rz6si
terv elkdszitdse vonatkozdsirban a megbizfusi dij f6z6-, illetve t6lal6konyhiink6nti 6sz-
szeglt is sziveskedjenek megadni. et 4^tuti lap mindtisr.r.tt uj,a"iuti iir sor6ban
pedig k6rjiik a feladatonkdnt megadott megbfz6si Oijut dsszesen 6sszeg6t szfveskedje-
nek megadni.

Az 6wfinyes ajrinlatok elbir6l6sa a legalacsonyabb osszegii ellenszolg dltat1sttartalma-
z6 ajdnlat elve alapjrin t6rt6nik.

Az elbirilhisn6l a minddsszesen ajanlati 6rak keriilnek cisszehasonlit6sra. Az aj6nlatok
dsszehasonlithat6s6ga 6rdek6ben a mindiisszesen ajrinlati ir az dsszes konyhi vonat-
kozilr;i$an elvdgzend6 HACCP dokumentrici6 aktualiziifusinak dijdt tartalmaz.za. Is-
m6telten felhfvjuk azonban a figyelmet, hogy a IIACCP dokumentrici6 aktualiz1i1sa
fbla-datot alyertes ajhnlattev6nek (Megbizottnak) csak akkor kell elvdgeznie, ameny-
nyiben sziiksdges, 6s Yizirllag azon konyhr[k vonatkoz6s6ban, amelyJk tekintet6bin
sziiksdges. Ennek megfelel6en drtelemszerfien megbfziisi dij csak a feladat elv6gz6se
esetdn illeti meg a nyertes ajr{nlattev6t (Megbizottat), az Ajinlati lapon konyhatipu-
sonkdnt megadott megbiz6si dij 6s az 1rtitett konyhrik tipusa, valamint szimialapul-
vdteldvel szrlmftott cisszegben.

K6rjiilq hogy irajfrl'latukat a fentiek figyelembev6teldvel tegydk meg.

14, Alkalmassrf,gi kdvetelmdny:

Ajrinlattev6 ismertesse az el6zb k6t 6v Q016.,2017.6v) legielent6sebb, a jelen beszer-
zfls titgyinak megfelelS (IIACCP rendszer feliilvizsgrilati feladatok elvdgz6se) refe-
renciilit. A nyilatkozat tartalmazza legal6bb a szerz1dlst krit6 mr[sik f6l nev6t, sz6khe-
lyfit, a szerzildls tngy6t" a teljesitds hely6t, idejdt, a kapott ellenszolg6ltat6s neff6 6sz-
szegfit, a referencifit ad6, vagy azt meger6siteni tud6 szem6ly nevdt, 6s eldrhet6s6g6t,
tovdbbil nyilatkozni kell arr6l, hogy a teljesitds az eldiriisoknak 6s a szetzi5ddsnek
megfelel6en tcirt6nt-e. A referencir{k bemutatrisiihoz az 5. szdm|mell6kletet szivesked-
jenek haszn6lni.

Alkalmatt^n azajfnlattev6, amennyiben a vizsgilltid6szakban QArc.,2017.6v) nem
rendelkezik dsszesen legaldbb nett6 800.000 Ft 6rtdkii a jelen beszerzls trirgyr[nak
megfelel6 (HACCP rendszer feliilvizsgillati feladatok elv6gz6se) pozitiv tartalmri
referenciiival.



15. Kiildnleges el6irrflsok:

Ajrinlattev6 teljes felel6ss6ggel tartozik az |ltalafoglalkoztatott munkatdrsakert.

16. Hi6nyp6tl6s 6s helyszini megtekint6s lehet6s6ge: biztos{tott/nem biztosftott
(Igen vdlasz esetdn: Aidnlatkerd a hidnyphtht ldtrtatAgrt tiztositja, azonban o
hidnyphtlds nem eredmdnyezheti az ajdntaiitblruilrirro keratd turtalmiLlemei (ajdn:lati
dr) mddosftdsdt.)

El6zetes telefonon tiirt6n6 egyeztet6s ut6n a konyhfk megtekinthetdk

Kapcsolattart6: Molnrir Judit
Tel-. sz6m : 7 0/333 -77 3 |

1 7. Kie g6s zit6 tfij fikoztatfs k6r6s h atrfl rid ej e :

2018. dprilis hd 12. napja 12:00 dra

Az Ajr{nlattevl az ajdnlatkdr6sben foglaltakkal kapcsolatban ir6sban kieg6szit6
(6rtelmez6) tailkozlati4st kdrhet. Ajrinlatk6r6 a belrkezett kieg6szitb t6j€koztat6s
kdrdsekre vonatkoz6 u6lasz6t a honlapjdn (www.tik.tiszaujvaros.hu), tov6bb6
Ti szafjvaros honlapj iin (www. tiszauj varos. hu) teszi k6zz1.

18. Egy6b informfci6k:

18.1 Az ajinlattltet megt<irt6ntdvel Ajr{nlattev6 ho:,elSjwulneve, sz€khelye , ajinlati Ara
6s az elj6nis lefolytatrisa sori{n 6rt6kel6sre keriild ery6b szempontok nyilvlnossrlgra
hozatalifrtoz.

1..8.2 Aj6nlatkdr6 felhivja Ajr{nlattev6 figyelmdt affa, hory Tiszarijviiros Vi{ros
Onkorm6nyzata, Polgrirmesteri Hivatala, iinkormrinyzati int6zm6nyei 6s
iinkormdnyzati tulajdonri gazdas6gi t"irsasrlgai minden olyan tiszafjvrirosi gazdasdgi
tevdkenysdget folytat6 v6llalkoz6s visszterhes szeruSdds6nek ( kivdve a kozbeszerz6si
t0rv6ny szerint, valamint Tiszarijv6ros Vi{ros Onkormdnyzata Polgrlrmesteri Hivatala"
dnkormrinyzati nt1zm6nyei 6s rinkormr{nyzati tulajdonri gazdas{ryi tr{rsasrlgai egym6s
k6z<itt megkdt6sre kertil6 szerz6d6seit) a megkdt6s6re, amelyek eset6n a fentebb
felsorolt szervezetek fizetdsi kdtelezettsdge a nett6 300 E Ft dsszeget el6ri, vagy azt
meghaladja, csak az alilbbi feltdtelek -egl6te esetdn keriilhet sor. Eien feltdtelekr6l a
misikszerz6d6feletszerz6ddskdt6sel1tttitiekortafiisziiksdges.

- A szerz6dfls melldkletdtk1penahatirozat 1. mell€klete szerinti nyilatkozat.
A szerz6d6s egy pontjdban riigzitdsre keriil az alilbbi feltdtel:
,A .. . (szerz6d6 fel) hozz6$iral, hogy az rinkormfnyzatPolgi{rmesteri Hiva-

tala/ nt9rcnfinye/ gazdasdgi tarsas6ga ( a megfelel6 alkatmazand6) a szerzldds mell6k-
letltk1pez6, alejirt hatriridejii tartozisokra vonatkoz6 nyilatkozat val6dis6g6t ellen-
6rv.ze. Amennyiben nyilatkozatottev6 felnek jelen szerzSdls p4crztigyiteljesit6se el6ff
a nyilatkozaton meghat6rozott szewezetek fel6 lejr{rt hat6ridejii tartozdsa, ad6fizet6si
vagy bevall6si k0telezetts6ge van 6s azt a szfrnl6n szerepl6 (sz6mla hir{ny6ban a szel
z6ddsben meghatiirozott) fizetdsi hatr[ridd id6ponlj6ig nem rendezi,hozzSjdrul atarto-
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z6s dsszeggnek az tinkormiinyzat ad6hat6s6ga, Polgrirmesteri Hivatala, int1zrn6nyei 6ssaj6t tulajdont gazdas6gi t6rsasrlgai fel6 a tegtonaUUi esed6kess6gii, azonos esed6kes-
s6gesetdnariinyosant<irtdn6kompenz6lSsilhoz,illetvebesz6mit6{6rhoz.
TisS-ujvrir-91i galdas6gi tevekenysdget folytat6 villalkozlrsnak kell tekinteni Mt,ame]v sz6khellyel,, u.agy ^tglephellyel rendeikezik Tiszarijviirosban, vagy ideiglenesgazdasilgi tevdkenys d get folytat

A twtozirsmentessdgre vonatkoz6arL az ailnlrttevlknek jelen ajr{nlatk6r6s mell6kletdt
kepezil nyomtatvrinyon kell nyilatkoznia, amely majd a megkoien d6 szerz6d6s r6sz6tfogia k6pezni.

,1s'3 Ajdnlatkdrd fglhwja Ajrinlattev6 figyelmlt ana,hogy a megk6tend6 szeru6d6s
6rv6nyessdg6nek felt6tele, hogy az illlarfiiutartdsrol sz6l6 2011. Evi CXCV. torv6ny
41. $ (6) bekezd6s6ben foglaltak szerint Ajrinlattevl 6ttdthat6 szeryezetnek min6siil-jdn, illetve jelen szerzlddsb6l ered6 kdvetelEseinek teljesitdsdre/kifizet6s6re Ajrinlatk6-
16 csak a fenti jogszabillv szerinti feltetel fenn6ll6sa esetdn jogosult. Ajrinlattev6 k6te-
les a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. dvi CXCVI. tcirvdny E- S tfl bekezd6s l. pontj6-
ban foglalt felt6teleknek t6rt6n6 megfelel6s6g6t 6rint6 brirmely villtozSsthalad6ktala-
nul, friisban bejelenteni AjrinlatkerO fele. ajailauev6 tudom6sul veszi, hogy a val6Jlan
tartalmf nyilatkozat alapiankdtdtt szerz6d€stAjrinlatkdr6 azownlinxan'-ifelmondja
vagy - ha a szetz6dds teljesitdsdre m6g nem keriilt sor - a szerzlddst6l el6ll.

18.4 Aj6nlattevdnek furajinlatdtfix dsszegii iltalanyarkent kell meghak{ro znia, anely -
figyelembe vdve a helyszfni kitrtilm6nyeket 6s adottsdgokat - magilban foglalja a
szerz6d6sszetii teliesitdsdhez, a szakszer,ii 6s komplett megval6sitttsahoz rrUkreg.,
valamennyi kiiltsdgdt 6s mindenlemii 9ry6b kiadr{st.

18.5 Ajdnlatkdr6 fenntartja az ajinlatklr6s eredm6nytelennd nyilvr{nit{srinak jog6t 6s
nem terheli szevild1sk<itdsi kdtelezettsdg.

18.6 Felhivom a Tisztelt Ajrinlattev6k fig5retn6! hogy rdszletes irajinla1tkat az
Ajrinlatk6r6 6ltal rendelkez6sre bocs6toJt jellemzb mennyis6gek, adatok alapjrin
6rtelemszerfien tegy6k meg.

Felhfvjuk szives figyelTdt a jelen aj6nlatk6rdsben foglalt el6irr[sok 6s feltdtelek alapos
6ttekint6s6re 6s k6rem, hogy ajinlatata leirtak figyelembevdtel6vel tegye meg.

Tiszafjvrlros,20l8. 6v 6prilis h6 06. nap



Mellekletd<:
1. Nyilatkozat t.izarb okok hatrfllya akf, amr tartoz6s6l
2. Tartoaismentess6gre vondkoz6 nyilatkozat
3. AUAtnatOs@i nyilatkozat
4. Ajqlati lap

az el6z6 ket 6v legielent6sebb, a beseer*

I

t6rgrfuak megfcle$ re-


