
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK02431

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá,
ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben
vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás
esetét is:

Kbt. 6.§ (1) c)

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

harmadik rész, a XIV. fejezet különös szabályai szerint

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség
szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:

15000000 HUF figyelembe véve a Kbt. 18.§ (2) és (3) bekezdését

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt
kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek
közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

2013.04.11

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező
kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

igen

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési
díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

nem

 

Egyéb közlemény:

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

 
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)
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Hivatalos név:
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Postai cím:
Kalotaszeg utca 31.

Város/Község
Budapest

Postai
irányítószám:
1116

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Közbeszerzési Iroda

Telefon:
700-6328

E-mail:
kozbeszerzes@fotav.hu

Fax:
+36 14636538

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):

 

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)

Basic Design tervezési szolgáltatás a Főtáv Zrt számára

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

A vállalkozási (tervezési) szerződés tárgya az Észak-budai fűtőmű vízgazdálkodási
hatékonyságának fokozása, vízelőkészítésének korszerűsítése, az elfolyó vizek
felfogása, kezelése, a különböző formában termelt hőenergia nagyobb mértékű
hasznosítása, további energia-megtakarítási és hatékonyságnövelési lehetőségek
felkutatása, illetve az üzemeltetés különböző paramétereinek automatizálása, mely
megoldások révén a vízfelhasználás és a termelt hő hasznosítása optimalizálható, az
élőmunka igény csökkenthető.

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

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 71320000-7   

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
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III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett
hirdetményben szereplő információval egyezően)

K-22/2013

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: 5431 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
 
A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/04/09 (év/hó/nap )
 
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/04/11 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/04/30 (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)

--------------------  (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? [ ] igen [x] 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)
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IV.2.1) Dátumok módosítása

A  módosítandó  dátum
helye  a  közzétett
hirdetményben

A következő helyett A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
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IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és
opciót beleértve)

A következő helyett:

A  vállalkozási  (tervezési)  szerződés  keretében  egy  darab  „basic  design”
szintű  tervdokumentációt  kell  benyújtani  a  II.1.5.  pontban  meghatározott
műszaki  tartalomra  vonatkozóan,  az  ajánlattételi  dokumentáció  részeit
képező  mellékletek  szerint  meghatározott  formában  és  tartalommal.  A
tervezési feladat tehát a II.  1.5.  pontban leírt folyamatokhoz kapcsolódó –
gépészeti,  villamos  erőátviteli  és  irányítástechnikai  megoldások  „basic
design”  szinten  történő  kidolgozása,  tehát  az  automatizáltság,  és  a
monitoring  (Win  CC)  rendszer  fejlesztése.  Jelen  közbeszerzési  eljárás
tárgyaként meghatározott több szakágat is magában foglaló „basic design”
szintű tervdokumentáció, az alapját kell, hogy képezze a későbbi kiviteli terv
elkészítésének  és  a  kivitelezésnek  is.  Tehát  felöleli  a  későbbi  kivitelező
szállítási  terjedelmébe  tartozó  berendezésekhez  szükséges  gépész-,
elektromos  és  irányítástechnikai  és  adatátviteli/távközlési  technológiai
rendszerek  megtervezéséhez  és  csatlakoztatásához  szükséges
részdokumentációk összességét.
Ezen  dokumentáció  alapján  egyezteti  a  későbbi  Megrendelő  és  későbbi
kivitelező  véglegesen  a  csatlakozási  pontokat,  a  szállítási  terjedelmet,  az
alkalmazandó műszaki megoldásokat, amely alapján a kiviteli terveket el kell
készíteni,  a  berendezéseket le  kell  gyártani,  fel  kell  szerelni,  üzembe kell
helyezni, az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásait teljesíteni.
Opcióként  a  basic  design  tervdokumentációban  alkalmazott  műszaki
megoldások és koncepció függvényében az egyes szakágak mellett építészeti
szakágra vonatkozó tervfejezet benyújtása is szükséges lehet.

A következő irányadó:

A  vállalkozási  (tervezési)  szerződés  keretében  egy  darab  „basic  design”
szintű  tervdokumentációt  kell  benyújtani  a  II.1.5.  pontban  meghatározott
műszaki  tartalomra  vonatkozóan,  az  ajánlattételi  dokumentáció  részeit
képező  mellékletek  szerint  meghatározott  formában  és  tartalommal.  A
tervezési feladat tehát a II.  1.5.  pontban leírt folyamatokhoz kapcsolódó –
gépészeti,  villamos  erőátviteli  és  irányítástechnikai  megoldások  „basic
design”  szinten  történő  kidolgozása,  tehát  az  automatizáltság,  és  a
monitoring  (Win  CC)  rendszer  fejlesztése.  Jelen  közbeszerzési  eljárás
tárgyaként meghatározott több szakágat is magában foglaló „basic design”
szintű tervdokumentáció, az alapját kell, hogy képezze a későbbi kiviteli terv
elkészítésének  és  a  kivitelezésnek  is.  Tehát  felöleli  a  későbbi  kivitelező
szállítási  terjedelmébe  tartozó  berendezésekhez  szükséges  gépész-,
elektromos  és  irányítástechnikai  és  adatátviteli/távközlési  technológiai
rendszerek  megtervezéséhez  és  csatlakoztatásához  szükséges
részdokumentációk összességét.
Ezen  dokumentáció  alapján  egyezteti  a  későbbi  Megrendelő  és  későbbi
kivitelező  véglegesen  a  csatlakozási  pontokat,  a  szállítási  terjedelmet,  az
alkalmazandó műszaki megoldásokat, amely alapján a kiviteli terveket el kell
készíteni,  a  berendezéseket le  kell  gyártani,  fel  kell  szerelni,  üzembe kell
helyezni, az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásait teljesíteni.

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

A következő helyett:

Vételi jog (opció): [x] igen [ ] nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
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Opcióként  a  basic  design  tervdokumentációban  alkalmazott  műszaki
megoldások és koncepció függvényében az egyes szakágak mellett építészeti
szakágra vonatkozó tervfejezet benyújtása is szükséges lehet a basic design
tervdokumentáció  keretében.  Az  opcionális  építészeti  jellegű  feladatok
(bővítés,  átalakítás)  miatt  a  III.2.3.  műszaki  szakmai  alkalmasság
minimumkövetelményeként  a  tartószerkezeti  tervezési  jogosultsággal
rendelkező szakember követelmény.

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: 55 (a szerződés megkötésétől számítva)

A következő irányadó:

Vételi jog (opció): [] igen [x] nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

Az épitészeti  szakág  nem lesz  tárgya a tervdokumentációnak,  így  a teljes
mennyiség tekintetében nincs opció.

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A következő helyett:

A  (tervezett)  időtartam  hónapban:  vagy  napban:  55  (a  szerződés
megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

A következő irányadó:

A  (tervezett)  időtartam  hónapban:  vagy  napban:  85  (a  szerződés
megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.1.3)  A  közös  ajánlatot  tevő  nyertesek  által  létrehozandó  gazdasági
társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

A következő helyett:

A Kbt. 27.§ alapján ajánlatkérő nem követeli meg de lehetővé teszi gazdasági
társaság, illetve jogi személy létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes
Ajánlattevőktől,  azonban  közös  ajánlattétel  esetén  az  Ajánlattevőknek  a
vezető  céget,  és  az  Ajánlattevők  nevében  képviseletre  és
kötelezettségvállalásra jogosult tagot, személyt ajánlatukban meg kell jelölni,
illetve  a  szerződésszerű  teljesítéséért  egyetemleges  kötelezettséget  és
felelősséget kell vállalniuk. A megállapodásnak különösen tartalmaznia kell,
hogy  az  Ajánlattevők  külön  is  egyetemleges  felelősséget  vállalnak  a
szerződés teljesítéséért, mint oszthatatlan szolgáltatásért

A következő irányadó:

Ajánlatkérő  közös  ajánlattevők  (konzorcium)  ajánlatát  is  elfogadja.
Ajánlatkérő a  nyertes  ajánlattevőtől  nem követeli  meg gazdasági társaság
illetve  jogi  személy  létrehozását,  de  közös  ajánlattétel  esetén  a  közös
ajánlattevőknek  megállapodást  (konzorciális  szerződés)  kell  kötniük
egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az
Ajánlatkérővel  való  kapcsolatát  Közös  ajánlattétel  esetén  a  nyertes
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Ajánlattevőknek a vezető céget, és az Ajánlattevők nevében képviseletre és
kötelezettségvállalásra jogosult tagot, személyt ajánlatukban meg kell jelölni,
illetve  a  szerződésszerű  teljesítéséért  egyetemleges  kötelezettséget  és
felelősséget kell vállalniuk. A megállapodásnak különösen tartalmaznia kell,
hogy  az  Ajánlattevők  külön  is  egyetemleges  felelősséget  vállalnak  a
szerződés teljesítéséért, mint oszthatatlan szolgáltatásért.

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

A következő helyett:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:

P/1.  Ajánlattevő csatolja a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) c)
pontjában  leírtaknak megfelelően:  az  eljárást  megindító felhívás  feladását
megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti évből származó teljes – általános forgalmi
adó  nélkül  számított  –  árbevételére  vonatkozó  cégszerű  nyilatkozatát,
amennyiben  ezek az  adatok  rendelkezésre  állnak (attól  függően,  hogy  az
ajánlattevő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés értelmében, ha az
ajánlattevő a  P/1.)  szerinti  irattal  azért  nem rendelkezik,  mert  olyan  jogi
formában  működik,  amely  tekintetében  az  árbevételről  szóló  nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény  és  igazolási  mód  helyett  bármely,  az  ajánlatkérő  által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az  érintett  ajánlattevő  a  kiegészítő  tájékoztatás  kérése  során  köteles
alátámasztani,  hogy  olyan  jogi  formában  működik,  amely  tekintetében  az
árbevételről  szóló  nyilatkozat  benyújtása  nem lehetséges  és  tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód  helyett  az  alkalmasság  igazolásának  ajánlatkérő  által  elfogadott
módjáról.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

A következő irányadó:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
P/1.  Ajánlattevő csatolja a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) c)
pontjában  leírtaknak megfelelően:  az  eljárást  megindító felhívás  feladását
megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti évből származó teljes – általános forgalmi
adó  nélkül  számított  –  árbevételére  vonatkozó  cégszerű  nyilatkozatát,
amennyiben  ezek az  adatok  rendelkezésre  állnak (attól  függően,  hogy  az
ajánlattevő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés értelmében, ha az
ajánlattevő a  P/1.)  szerinti  irattal  azért  nem rendelkezik,  mert  olyan  jogi
formában  működik,  amely  tekintetében  az  árbevételről  szóló  nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény  és  igazolási  mód  helyett  bármely,  az  ajánlatkérő  által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az  érintett  ajánlattevő  a  kiegészítő  tájékoztatás  kérése  során  köteles
alátámasztani,  hogy  olyan  jogi  formában  működik,  amely  tekintetében  az
árbevételről  szóló  nyilatkozat  benyújtása  nem lehetséges  és  tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód  helyett  az  alkalmasság  igazolásának  ajánlatkérő  által  elfogadott
módjáról.

és/vagy
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Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.  Az  eljárást  megindító  felhívás  feladását  megelőzően  lezárt  utolsó  3
üzleti  évből  származó  teljes  -  általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  –
árbevétele eléri vagy meghaladja összességében a nettó 20.000.000,- Ft-ot

A következő irányadó:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.  Az  eljárást  megindító  felhívás  feladását  megelőzően  lezárt  utolsó  3
üzleti  évből  származó  teljes  -  általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  –
árbevétele eléri vagy meghaladja összességében a nettó 30.000.000,- Ft-ot

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.4) Egyéb információk

A következő helyett:

32)  Az  ajánlati  felhívás  II.3)  A  szerződés  időtartama  vagy  a  befejezés
határideje pontjában feltüntetett 55 munkanap, nem a vállalkozó teljesítési
határidejét  jelöli!  A  vállalkozó  számára  rendelkezésre  álló  határidő  a
szerződés  aláírását  követően  40  munkanap,  mely  határidő  a  terv  első
benyújtását jelenti. A basic design tervdokumentáció benyújtását követően a
Megrendelőnek  10  munkanap  áll  rendelkezésére  a  tervdokumentáció
jóváhagyására. Abban az esetben, ha a Megrendelő tervzsűrije szakmai vagy
egyéb  kifogásokat  tesz  a  tervvel  kapcsolatban,  ezek  javítására  a
vállalkozónak  5  munkanap  áll  rendelkezésére.  Jelen  pontban
meghatározottak irányadóak az opciós rész tekintetében is.

A következő irányadó:

32)  Az  ajánlati  felhívás  II.3)  A  szerződés  időtartama  vagy  a  befejezés
határideje pontjában feltüntetett 85 munkanap, nem a vállalkozó teljesítési
határidejét  jelöli!  A  vállalkozó  számára  rendelkezésre  álló  határidő  a
szerződés  aláírását  követően  40  munkanap,  mely  határidő  a  terv  első
benyújtását jelenti. A basic design tervdokumentáció benyújtását követően a
Megrendelőnek  10  munkanap  áll  rendelkezésére  a  tervdokumentáció
jóváhagyására. Abban az esetben, ha a Megrendelő tervzsűrije szakmai vagy
egyéb  kifogásokat  tesz  a  tervvel  kapcsolatban,  ezek  javítására  a
vállalkozónak 5 munkanap áll rendelkezésére. Ajánlatkérőnek 30 napja van
kiegyenlíteni  az  ajánlattevő (tervező)  által  benyújtott  számlát.  A  nevezett
pontban  meghatározott  85  napos  határidő  tehát  a  szerződés  időbeli
hatályát(időtartamát)jelöli.

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A  IV.2.2)  szakaszból  szükség  szerint  több  példány
használható] --------------------------
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IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: [ ] igen [x] nem

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):

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

IV.2.3.4)  A  módosított  dokumentáció  beszerzésének  határideje  (adott
esetben):
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

 

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
A  következő  időpont
irányadó

Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

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 : 2013/04/11 (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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