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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ajánlati/részvételi felhívása (8251/2006)
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR■
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: F■ út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Alsónémedi Nagyközség Polgármesteri Hivatala
dr. György Balázs polgármester
Telefon: 29/337-362
Fax: 29/537-221
E-mail: alsonemedi@monornet.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér■ általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): –
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ■ CÍMEN SZEREZHET■K BE
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltér■, kérjük töltse ki az A. I) mellékletet: –

A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A TOVÁBBI IRATOK A KÖVETKEZ■ CÍMEN SZEREZHET■K BE (a versenypárbesz
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltér■, kérjük töltse ki az A. II) mellékletet: –
AZ AJÁNLATOKAT VAGY RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZ■ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltér■, kérjük töltse ki az A. III) mellékletet: –

I.2) AZ AJÁNLATKÉR■ MÁS AJÁNLATKÉR■(K) NEVÉBEN FOLYTATJA LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X
II. SZAKASZ: A SZERZ■DÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkér■ által a szerz■déshez rendelt elnevezés
Alsónémedi nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése

II.1.2) A szerz■dés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –,
a) Építési beruházás: X
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: X
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkér■ által meghatározott követelmén
Építési koncesszió: –
A teljesítés helye: Alsónémedi közigazgatási területén lév■ helyi utak
NUTS-kód: HU 102
b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
c) Szolgáltatás: –
Szolgáltatási kategória: –
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
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II.1.3) A hirdetmény a következ■k valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása: –
Keretmegállapodás megkötése: –

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattev■vel: –
Keretmegállapodás egy ajánlattev■vel: –
A tervezett keretmegállapodás résztvev■inek létszáma:
vagy (adott esetben) maximális létszáma:
A keretmegállapodás id■tartama:
Id■tartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes id■tartama alatt (csak számokka
A keretmegállapodás alapján megkötend■ szerz■dések értéke és gyakorisága (amennyire l

II.1.5) A szerz■dés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerz■dés keretében Alsónémedi belterületén a felhívásban meghatározott u
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
F■ szójegyzék
F■ tárgy:
45.23.32.52-0
További tárgy(ak):
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészít■ szójegyzék (adott esetben): –

II.1.7) Részekre történ■ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk mega
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): –
egy részre: –
egy vagy több részre: –
valamennyi részre: X
II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Igen: –
Nem: X
II.2) A SZERZ■DÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetb
El kell készíteni az alábbi utcák/útszakaszok építési feladatainak (részletek a dokume
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A kivitelezés f■bb közelít■ m■szaki mennyiségei:
01. rész: Széchenyi u. (kb. 474 fm)
– útburkolat szélessége: 6 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 2844 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 15 cm Ckt., 10 cm homokos kavics
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottk■b■l készült padkával, burkolt vízelvezet■ árok
02. rész: Liliom, Orgona (Arany–Árpád u. közötti szakasz), Temet■, Nefelejcs, Kápolna
– útburkolat szélessége: 5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 15 275 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 5 cm 0/20 zúzottk■, 20 cm 0/55 zúzottk■
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottk■b■l készült padkával, burkolt vízelvezet■, vag
03. rész: Alsóerd■sor, Határ u. (összesen kb. 990 fm)
– útburkolat szélessége: 5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 4950 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 5 cm 0/20 zúzottk■-kiegyenlítés, meglév
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottk■b■l készült padkával, burkolt vízelvezet■, vag

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen: –
Nem: –
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: –
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétl■d■ jell
hónapokban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
II.3) A SZERZ■DÉS ID■TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Id■tartam hónap(ok)ban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
vagy: kezdés: 2006/06/20 (év/hó/nap)
befejezés: 2006/10/31 (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZ■DÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerz■dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
1. Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerz■désben rögzített határid■vel kapcso
2. Meghúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a munka megrendel■nek fel nem róható okból
3. Ajánlati biztosíték: az ajánlattev■ választása szerint teljesítheti vagy 4 000 000
4. Jótállás: az elkészült m■re a befejezést követ■en minimum 1 év, maximum 5 év telje
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III.1.2) F■ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogsz
Ajánlatkér■ el■leget nem fizet. Teljesítésigazolást követ■en egy részszámla benyújtás

III.1.3) A közös ajánlatot tev■ nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illet
Az ajánlatkér■ a nyertes közös ajánlattev■kt■l nem követeli meg gazdasági társaság lé

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerz■dés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott e
Igen: –
Nem: X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: –
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattev■/a részvételre jelentkez■ személyes helyzetére vonatkozó adato
Az el■írások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási m
Az eljárásban nem lehet ajánlattev■, vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés
Az ajánlattev■ és az eljárásban 10% felett igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles a
A Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja igazolására az ajánlattev■nek csatolnia kell az aj
A Kbt. 60. § (4) bekezdésének fennállása esetén a Kbt. 66. § (2) bekezdés, illetve a K

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattev■ és a Kbt. 71.
– számlaszám megnevezése,
– mióta vezeti az ajánlattev■ bankszámláját,
– számláján 2004–2005. évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, ha igen mikor és
A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt számviteli jogszabályok szerinti éves b
A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 2003., 2004., 2005. években a teljes for
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattev■, amennyiben a 2004–2005. években el■fordult 30 napot megha
Alkalmatlan az ajánlattev■, ha éves beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye 20
2003., 2004. 2005. évben a vállalkozás teljes forgalma nem éri el évente a nettó 500 m

III.2.3) M■szaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattev■ az elmúlt 3 év (2003., 2004., 2005.) legjelent■sebb befejezett – a köz
A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illet■leg m■szaki felszere
Azoknak a szakembereknek, vezet■knek a megnevezése, képzettségük ismertetésével, akike
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
2003., 2004. és 2005. években nem rendelkezik legalább kett■, egyenként nettó 100 mill
Nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illet■leg m
Nem tud a teljesítésbe bevonni 1 f■ minimum, 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkez■,
Az ajánlattev■nek (közös ajánlatot tev■knek), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át
III.2.4) Fenntartott szerz■dések
A szerz■dés védett m■helyek számára fenntartott?
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Igen: –
Nem: X

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ■DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELE

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
Igen: –
Nem: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ■ hivatkozás: –
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen k
Igen: –
Nem: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt: X
Meghívásos: –
Gyorsított meghívásos: –
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: –
Tárgyalásos: –
Megtörtént-e már a részvételre jelentkez■k kiválasztása, megjelölése?
Igen: –
Nem: –
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkez■k nevét és címét a VI.3) Továb
A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése: –
Gyorsított tárgyalásos: –
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: –
Versenypárbeszéd: –

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkez■k létszáma vagy kerets
Létszám:
vagy: minimum és (adott esetben) maximum
A jelentkez■k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: –

IV.1.3) Az ajánlattev■k létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd so
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék
Igen: –
Nem: –
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel■t jelölje meg)
A legalacsonyabb összeg■ ellenszolgáltatás: –
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vagy:
Az összességében legel■nyösebb ajánlat az alábbiak szerint: X
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell me
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár (HUF)
55
2. kedvez■bb fizetési határid■ a részszámla és a végszámla vonatkozásában ( + napokba
30
3. jótállási id■tartama (év) (minimum 1 év – maximum 5 év)
10
4. késedelmi kötbér (minimuma a bruttó szerz■déses végösszeg 0,5% – maximum a 3%-a nap
5
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
Igen: –
Nem: –
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésr■l (ha szükséges)
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkér■ által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerz■désre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén:
El■zetes összesített tájékoztató: –
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Ajánlati/részvételi felhívás: –
vagy:
Egyszer■sített ajánlattételi felhívás (DBR): –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Egyéb korábbi közzététel: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertet■k (versenypár
A dokumentáció beszerzésének határideje:
Dátum: 2006/05/29 (év/hó/nap)
Id■pont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén:
Ár (számokkal): 100 000 Ft + áfa
Pénznem: HUF
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A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát az Alsónémedi Önkormányzat Polgárme
IV.3.4) Az ajánlattételi határid■, illetve a részvételi határid■
Dátum: 2006/05/29 (év/hó/nap)
Id■pont: 10.00 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkez■k részére (ha is
Dátum: // (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
ES CS
DA DE ET EL EN FR IT LV
LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

X
Egyéb: –

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális id■tartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a köz
//-ig (év/hó/nap) vagy:
hónap(ok)ban: vagy napokban: 90
(az ajánlattételi határid■ lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2006/05/29 (év/hó/nap)
Id■pont: 10.00 óra
Helyszín: Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2351 Alsónémedi, F■ út 58.,
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek r
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT■ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL■D■ JELLEG■-E? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: –

VI.2) A SZERZ■DÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATO
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bárme

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.3.1) A hiánypótlás lehet■sége vagy annak kizárása: az ajánlatkér■ egyszeri hiánypó
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: a Kbt. által biztosított teljes k
VI.3.2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés id■pontja: 2006/06/12, 10.00 óra.
Az ajánlatkér■ az eredményhirdetésre jelen értesítéssel meghívja az ajánlattev■ket, m
VI.3.3) Nyílt eljárás esetén a szerz■déskötés tervezett id■pontja: 2006/06/20, 10.00
VI.3.4) A két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásána
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Dátum: // (év/hó/nap)
Id■pont: –
Helyszín: –
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: –
VI.3.5) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési id
VI.3.6) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér■ által el■írt alapvet■ sz
VI.3.7.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel felté
Igen: X
Nem: –
VI.3.7.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: a
VI.3.8.1) Az összességében legel■nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja e
VI.3.8.2) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér■ megadja a VI.3.8.
VI.3.9) A III.2.2) pont és a III.2.3) pont szerinti feltételek és ezek el■írt igazolás
Igen: X
Nem: –
VI.3.10) Meg kell jelölni az ajánlatban:
a) Az ajánlattev■ által a szerz■dés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz száza
Igen: X
Nem: –
b) A közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattev■ harmadik sze
Igen: X
Nem: –
VI.3.11) Egyéb információk:
Az ajánlattev■ként szerz■d■ félnek rendelkeznie kell a Kbt. 306. § (2) bekezdése szer
Az ajánlati biztosíték teljesíthet■: az ajánlattev■ választása szerint vagy 4 000 000
Amennyiben az ajánlatkér■ megnevez második legjobb ajánlattev■t, az ajánlatkér■ a nye
Az ajánlatkér■ 2006/05/03-án 10.00 órakor helyszíni bejárást biztosít. Gyülekezés hely
Az ajánlattev■nek be kell nyújtania 90 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti vagy kö
Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati) kell benyújtani. A további formai
VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2006/04/06 (év/hó/nap)
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ száma: 001
MEGHATÁROZÁS: Széchenyi u. burkolat fejlesztése
1) A rész meghatározása: el kell készíteni a Széchenyi utca építési feladatainak (rész
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
F■ szójegyzék
F■ tárgy:
45.23.32.52-0
További tárgyak:
45.23.24.52-5
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45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészít■ szójegyzék (adott esetben): –

3) Mennyiség vagy érték: Széchenyi u. hossza (kb. 474 fm)
– útburkolat szélessége: 6 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 2844 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 15 cm Ckt., 10 cm homokos kavics
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottk■b■l készült padkával, burkolt vízelvezet■ árok
4) A szerz■dés id■tartama vagy eltér■ kezdési/teljesítési határid■ feltüntetése (adot
Az id■tartam hónap(ok)ban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
vagy: kezdés: 2006/06/20 (év/hó/nap)
befejezés: 2006/10/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekr■l: további részletek a dokumentációban találhatók.

A RÉSZ száma: 002
MEGHATÁROZÁS: útalap nélküli utcák szilárd burkolattal történ■ ellátása
1) A rész meghatározása: el kell készíteni az alábbi utcák/útszakaszok építési feladat
Liliom, Orgona (Arany–Árpád u. közötti szakasz), Temet■, Nefelejcs, Kápolna u.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
F■ szójegyzék
F■ tárgy:
45.23.32.52-0
További tárgyak:
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészít■ szójegyzék (adott esetben): –

3) Mennyiség vagy érték: össz. hossz. kb. 3055 fm
– útburkolat szélessége: 5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 15 275 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 5 cm 0/20 zúzottk■, 20 cm 0/55 zúzottk■
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottk■b■l készült padkával, burkolt vízelvezet■, vag

4) A szerz■dés id■tartama vagy eltér■ kezdési/teljesítési határid■ feltüntetése (adot
Az id■tartam hónap(ok)ban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
vagy: kezdés: 2006/06/20 (év/hó/nap)
befejezés: 2006/10/31 (év/hó/nap)
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5) További információ a részekr■l: további részletek a dokumentációban találhatók.

A RÉSZ száma: 003
MEGHATÁROZÁS: útalap nélküli utcák szilárd burkolattal történ■ ellátása
1) A rész meghatározása: el kell készíteni az alábbi utcák/útszakaszok építési feladat
Alsóerd■sor, Határ u.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
F■ szójegyzék
F■ tárgy:
45.23.32.52-0
További tárgyak:
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészít■ szójegyzék (adott esetben): –

3) Mennyiség vagy érték: össz. hossz. kb. 990 fm
– útburkolat szélessége: 5 m
– burkolandó felület nagysága: kb. 4950 m2 ±10%
– igényelt pályaszerkezet: 6 cm AB-12 aszfalt, 5 cm 0/20 zúzottk■-kiegyenlítés, meglév
Az utakat kétoldalt 1 m széles zúzottk■b■l készült padkával, burkolt vízelvezet■, vag

4) A szerz■dés id■tartama vagy eltér■ kezdési/teljesítési határid■ feltüntetése (adot
Az id■tartam hónap(ok)ban: vagy napokban:
(a szerz■dés megkötését■l számítva)
vagy: kezdés: 2006/06/20 (év/hó/nap)
befejezés: 2006/10/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekr■l: további részletek a dokumentációban találhatók.
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