
Taqá amok AÍlbeszezéíe Íányllós,Pztjdés
Aái at le hivás GyoEi'ot meqhivásos el]álás

l 1) Név cÍm és kap. soláÍanási p rn (ok)

Erna]| kozn6zffi Clli*ed!€dEJ'u

Azaja a{(éíó álb ános .me] W'E€qÍarlkdha'fu
kap.so atranás pon(ok]

dok (avÜ$nypáÍbszédÍe és a d

vonalkozók is) akövelkezócimén sorá(a ó poí(ok)
Azajánlatoka' Vaqy 'észvélélijélé n bÉnyúnani: Alenrem (e(
bp.s ananási pon(ok]

l2) Áz ajánlatkéÍó lípu*

4) seszeÍzés más aján lal kélő k nevé ben

'11) Áz a'ánl*ké Íó á'al a szeÍzódé shez Íendéll elÓeve!és:
Á (Eop.5lj 0/E/15. Eqésu 9egúgy'

e9az edzóek Véqrcra]lásához e Png

.12) Á szeÍződés llousaés aleliesalés h.lve

_ A]á.lal lelh ivás . c yoís ilo( 
'neg 

h iváso9 e já lás



A]ánlali 
'e 

lrivás _ GyÓlsiioü m0qhivásos e ]áíá5

2026 vsegrád ci,ella le ep

l 1.3) Kózbesrezége' kgdne zési Énd*dre (DsR) vonaüozó

Á hiÍdehény kóz besu e 2é5 meqvaósMsá6 rányul

l.1.4) Kedmegálapodásnvo
l '1 5) A szízódés Vaqy a beszeEés(ek) lóvid neghátlimzísá

nelqia meqlakaÍi'áí.éDó
nsÚuk. ól]oz ka!.solódóan meo éV'j on(qen berendeu és cseÍere úr

Íónloén beÍendezés szá ilásáva . lelepiléséVel. irzembe helyezéséVe a Íéqi bgendeu ás s e]lezésében
s a e ózóek vé0ÍehajÉsárjoz

e gngedheiel énJ szükséqos]áÍu ék

l.16) Közös kóz b esze Ízés i szóieqvzák (cPV)

l.r.a A kiizbe su eu ési meg ál lapod&Ía (G PA) vona'kozó inlo'má.iók
AszeÍzddésakorbeszezés meqá apodás(GpÁ]haláyaaálanozkigen

l 1.9 váhoáoka (arbnáiv ajánl*ok) Voná*ozó inlorná.iók
ÉlÍoqadhaiók Válloza'ok (alteínalíV a ánlatok): ]qen

l2) sueződésszéÍininennyiség
l.2.1) Teljesnénnyiség:

1db dq táls le Véte /áÚláoinílintgen bercrdezés beszeÍuese
Á Ggé endó (meg áVo be€ndaés Múml Ro gen Xh' qyádmáíyú. E
m!nkahely B 1i sebészet képelósiló L.rV4B qeneíáoí
A nve es ajan aÍevd leladala a a]ánratában megalán on ú] beÍendezés g

próbaü, em Lelo ylalása. keze éséne k FqyzókontaPed o khtása a h eo é
elendezés lesu e lelé 5e 

' 
e s, állíás a a

iioye enbevéle]éVe

l ra vfulijoqÍa(opcióÍ4vÓialkÓ:óinóoÍná.ió
Véte roq(opció) nem

l r3) MgghoszabbíáyáVona'
A szelzódes meohosszabbbaló: nem

lL 3) A szeÍzódésidőlaíamaVagyab.léjézés hátáÍid.je
íaoban 75 {a sze lzód é9 m eq koléséGl szám ifua)

ll 1) Az alvállalkozói s zeÍzódé ssel kapcsolatos féllétglek

]l 1.1) A szeÍződésl biztosíló m

Taqá mok . Arulreszetréíe úányuló szeÍzódés
. ÁJán a( le hivás Gyocilot meqhivásos elrá'ás
Kegészirésa EuÍópái L]íó Hjvalaos Lap]ához



- Aián ali fe hívás - cyÓÍsilÓÍ moqhivásos errálás

olbá (Ménéké r elÓdfr éÍ'yG énül e
nii{len késede mesen elGllnaD után a s,ezó{leses nerc éfék o'5 %'a
métrékénekle5ó halía 30 napikólbél nénék e Et').

lrbésE]esi'ésercndkDzókótbéÍ( at&ddílÚ {2mÚnkanao)elelnap

neoh úsulasik lbé' (Médeke] a sze'zódéses nenó énék $ !n'a)'

1'váLbzá: P hónaprólá ás (a [B l dópoíl]álól számilva).
2' vállÓzal:60 hónap ]t]lá ás (a Úzen je heyezéí !aoró átadá*álvétel dd po nt]álól szám iNa]

A sze2ódéí bziosiló mellékkolee,enségekÍe Vonalkozó egyéb rész e19

]l'1'2) Fó Íinan.zlÍozási és i zétés i ÍenéEle k éslvag y hivalkozás á vo ná kozó iog sááyi EndeIkaésék'é:

áy'ali íoÍóbó keÍül íianszíozásla Alámoqatás ménéke 100%.
Az arái atkéÍ''kénl sze2ödő Íél az a]

k írzáéssl Eljesit '
ümenlaoóÉnamzza.

Á nyéis a]ánra'Evó g91e ]gbb a y
kí21ésétkílrel á412011 ('23)KoÍnáíyÍendéc(57 ! (1)bekezdése. Vaamil a 57/Á.5 (1).(6) ]rekezdesei

a ápián Aránla[evónek d ejó eq k Í zetését kovelóen a hatáLyos ]o ggabá yo k nak m egte eld e őlegszám át

kell kbocsábn a k eóegoe loftén
háósáq íé adáok é á'ásáÍákÉól'l

Aián atéVó a szelzódés aláÍásáVa ludomásu Vesz 
' 
lro0y eLóleq qény é

es,ámoás'a4/2011 (. 2a') Komá
ha1ósá9 íe ádáok 0 álásáia k je ön 1a0ja ala 

'esz 
ecsei sz abá yozon

5záll{ó e ó eg qénylése eselén a 4/2011. 0'2B.) KoÍm' Íendelel 57/A 5 (3) bekezdóse a aprm a nyed6
a]ánlanevó köte es a megkó6n szeu ódés élszánolhaló ilsszégé ok r0 %

eőeq ku onbüdéÉ iutó tánoqaús ijsszeoeíok meqíele ó menéko a KoÍmány elrópa uniósloíások
lolh asz nálásával kaDcsolalo s úány''ó halcág E ddok e áásía k ]e ól' laqjajaváÉ 9óló Kbl P6's F)
bekezdé5e szelnlPlóeq Vsszalzelés b ncftékot nyú]En.

dvezményeze[re a Ko nánye!Íópa UnLós ÍoÍ6ok lelhasz|á 6áVal
ok e áásáÍa kle o 

' 
lag]a Eló e9 V s

lá6a5áq Vagy non pÍol 1 szeruezel E adó cé qjeq yzés Íé roqÓs J[ vezeló l szc éqvisel0 ének Vag y legalább 50
% os kozvel en lu áidÓnÍéssze Íende kezó lu a]donosának. Vagy eqyJfte

lula]doníéssze ÍendelkezólenészeÉs yemélyluk]domsámk kezs
ála Vá alkezesséq. VaamnlaÁht' 92'q (x) szel n( á a'nikezesséq s
b zlositékake (a/201x ' Ko r 57/A. t (3)) A ]r zlo siirk z ajánlanevó k

Erje.i reló b'meyk meg]elöl Vaqy a Kbr 126.5 (6) bekezdós a] pon(ban meqhaLnozo( íomában lletve
módon. (kbl. 126. 5' (6) bekezdés b) pÓí!a)
Fésu eEzabáVÓk lÍ'J/bdraa@futsz.t'i €lo&q dúlfuj
Áz genyekeóleq osszeqe a sze2ődés cljesi'éSákddóm k áJlibd vám á]jólkefu evonáía'

Iaoa ]am ok ' ÁrurreszeÍzé ye ányu ó 9eu ódés
.A]ánrat Jelhivás 6yoÉi'otlnéohivásoséliáÍó
K eqÉszí!-:s a EuÍópa L]n ó Hivatalos Lapjához



Áánal le hivas GvoÁiloftmeqhivásos elialás

A]án dkíó Íés^záná,ás
íék néÍés ieoyzókónwbeídokume

rcndezés aÉq (a]án atké'dné lerenkg územeó] bercndezésrrgu

AszaÍz'jdésszeÍü és a]ogszabályok

rcídekezésék'e: P(k 6130 511) (2) beke:dése 20[ éV cvl ' ldfuény 130.5 (1) (4) es (6) bekezdése.
4/2011'( 23 ] Kom]ányrcnde]el'
Agámlánie ke lu án aprc]ek a
KÉoF.5'6'0rE/15:Eoészseqüqvies
AkÍzeléseksolána,adózásrcnd]ebl5zóó2003éVxcl ldruéf,y 36/A 5 a ka mazása kolelezó

0q alásÓ k íehasz íálásának le ídié Íól

sz'j]ó 4/2011 (.2a ) Kom. 
'endee(

.1 3) A kózős ajánlabt bvó ny á9i táB*ág' iLlefoe jog] *ehély:
Aránlaüéllj ien Esz lehelóVé. hoqy a Dyenes a]áila(evó(k) asze?ódés le]e5i@se édekében qadálkodó

owc meq a nygEs a]án anevókló
9dzó'lés relÉslié$ 

'.rekében 
E, a( alom az ónálló a]ánla(evók eselébetr s lennál

l .1.4) Eqyéb külonlegés féhétrek
A'gzódésblr8sí'ésóÍek!megs

l .r.1) k4ánlatevőkéwé'ekejeléntkező széhélyés hely:eléÍé vonatkozóádalok (kÉáló okok). id.éíVéa
sakmai és cég ny í Ván(anáso kba tönénó bejegyzés Í9 vrnatkrzó é lő 

'áso 
kar is

ak a Kbt' 56 q (1) bekezdésében meohatáÍozo( k z'ó okok hatá ya alan á .

k Pl)'ásbm nem h hel ÉsaátdE ]ele kezó a a qad6áq Vgep ő. akVe szemben a Kbt 56' 5 (2)

bekezdésébén fre9haáÍ0z01l kizáÍó ok0k iéíná nak
Az oaoás modra] A310/2011 (x 23 ) KoÍm Íendelel211 6 ai Vaaminla kbl 5a' s (3)bekezdése

A k záó okÓk q 

'o 
ás átá be nyililot ny la'kozalo k a eliáÍás( ne oindíó le

qósben a MaqyarcÍszáqoí erelepedétqrdasáqi szel.plók
VÓ íalkÓzásában a x ijzbesze tr és É rcíló 2014 ' éVi 57 ' szám ában ( 16 5 '2014.án) neq|e enl a ( óu beszéízés'
Halósáq akozbeszezésL el'ás soÍán benyú]laidó kizáÍó okokkalkapcs

és ' EuÍópá GddsáqiTéGéqben lele epede I qad as aqj szele p ó k Wnalkozásában a Kozbeszetrés
É eslllj 2012. éV 61.számálran (16.rof ]én) meg]emt a Kózb*ézés Báósáq a kozb6D'ési eljáÍás
$ lán be nyújt dó 

' 
k zá'ó okokka k tÓkÍo] íy vánla ásokíó és adalokó

szólóidéVoíalkozó úlmüb'óiában ioolallak a meíékadók'
mé1. hDgy aKb'.75.5 (1)bekezdés b)pÓ^tra áápjáí ' árán aü&óiék

kb zám a a eljfusbólata Íószvae re É e kezdl. aVá á kozó( Vaqy a akamassáq iqazolaEábai résu(

Ío ok a, e]áíás soíán kovelkeze( b_é

Táqá anok . küb.szeízéye ranyuló 9ze'ódes
. Á]ár d lelhivás GyoEibftmeÚ'áÁc eliálás
( eqésziós a EuÍópa Lrn ó Hivaialos Lapiál'oz



Taqál amok _ ÁÍubeszéÍzóíe nányuló szeÍzód.s
AianlaIile h'Vás GVo lsú( meq hivásos elrárás

l'2'2) Ged6áqiéspénzuqyialkaha.gáq
oás mód Fl' A sáját vagy rÓge ddro'

z eljáláí meq ndiló Í3lhivás íéladásál kózvelle íül neq elózó ohó haÍom leza t]z et évrc Vonatkozó

szánv le ]oqszabáyokszelnt lreszá 
'o 

ólal (ha a oada3ágigerepló lé

e óí]a koz,élélelét) eg}suéÍű másolában (amemyiben akén beYámoó
meqsmÜheió. ab5zámoó benyúj' z aránaü.Íó e enó'zD

]oqs, abályok sz eí nt Ljeszam olo a aí a je]en 
'elh 

ivás ie ad ásálól szám ilo! élmúh

háÍom ezá(uzlel éV lé saáere ]ele tkezd rc Vo n alkozó számv te ]oqsabáyok vÜ d. a 9ámV E ró 9óó

A 310/20u (x l'r3 ) KÍn retr.re d 11 5. (2) . (3) bekezdé.e' Valam nta, {5) békezdése alkalm'andó a,

Á Kb'' 55.6' (5) bekezdés ének e só mondala szeinlieselben aftl.55. q. {5).l6) belezdése édi'ásarbe ker
le kzé$enbebnnyqb'

nye( ): P1' Á ká m5 a ÉsÜéE E re e kezó' há a sárál vágy rÓqé ódje a
e ]á'áí m eq nd iló Íe hivás íelad;6á1 z et évle Vonaüozó m éí eq sze l nt

AIo/,0Í(xl'23)Kím,€ndedl4q@bekezdásgszeÍn1éséteV
kozbes-zésiálqyábó (kórbeszet
nékü szam(ol) aóevéteLe meghal
A]áralkéÍóaakalmassáq követe ménynek Vaó megfu glést á Kbl 55' 5' (4) bekezdésében olóidak
Í qyelembevéGléVe bÍalia'

zos Íészvé'e rc je enlk0u ók kó2ü e9y l.elmeq'
ek a Íészvele rc]elentkezó b'me]y másszefueze( (vagy személy)
dhd' a kóDnk lemá ó kap.s d ]oqi ]elleqáó luqgd en! '

l2 3) Műsbk illgfoe szakmai a]kalmasság

Ml'Aze]ádstmeg|d(ólehivásleadásá'óVisvÁzámibn3éven(36lrónadbeLulEljesibnÍó qen

]esib leqjéenósélrb vá itásanak ny alko,a ran bnén'j smenelése'
(310/20u (xll' 23') KoÍm' Íendebr 15. ! (1) beke?dé5 a) po Í')
rqaoás mód (aleg]elenlósebb szá ncaiqaolássa lónénó q-olása]:
A no/20 ' (x l'r3 )Kdn ren.rc á 16' 5 (1) lrekezdes a)'b) ponljaé5 (2) bekezdése Á ny atkoza'naj.l

sze'zódesl kó tó m ás k lé] a la adon a kovetkezó adatoká': a leljé s i'és d ópÓnlra

(éVlhóhap loÍmálumban) a szezódóst koló móik lÉ freqnevezésé cine a szá hás díoya (koikél
meqnevezése). d é onszolqálbló neM osszeqe' bváblra nyÍalkoznike{ ó hooyat]Ésílésa
e dnásokiak és a sze2'jdésnek me

Kóze Íé9Váe re je mlk*ó ké Vaqy a vá alkDzóké 
'eliesited 

lefele í. a eselé lre n a sze 2 ódés Glies tésébljl
k záÍó aq csa* á részvélérÍé ie enlle

nálomnal koll béíyúj'an 
' 
ho(Jy

abból ajánlalké Íó meq lU dja á ap ilan a adoÍ szerzó dasbó a ÍészvéGlíe ]eLei üezó le/a Vá alkozola
esóte]esilés Íészálá^y( (tálqy .s a alr ho? Íe nde l enen9zo gá lalás o sszege) Amennyben a

b. min(aké ÍeieÍen.ia1áÍ9ya alk0Í
áíqÍa Voiaüozó ellenszo oáhalá5

Aánat íelhlVó. GVo6ilo(meqhivásos aliálás
K eqészíés ' EJrópa !n ó livalalos Lapiához



. Arán]a! lell]lvás . cy06jto( meolrÚá$s e ]aíás

M r. A ÍóVVáe je m&aésb m b g ke nyúrhni a meg ajánlan kíVá b' mókÍe VÓn álkÓzóaí a qyá ó
meqie]elljség ny aüozablés.baaosaáybasoÍoástó lüoqóei a 4/2009 (l 17') ElM rendeel alaprán
veségs a Ermék e smen (báÍmgly rem2li rendggbm akked'lál)
meqié]e óséq bnúsilványal
(310/2011' (x '23') Komr' 

'endeel!5' 
5 (1) l]ekezdes e) poÍra )
nyú]rMi a meqa]ánlan kivá E.mék

) További niomácók4') pÓntrában e
eÍóal ane yel a Íészvele Íeje en llez'j . éoszel l

óan a Ésnéte 
'e 

]e enlkezó á la cé0
yáíó]ának 

'BorcVezésé( 
alemék lipusát' m0 szaki param é(eíei( lólr')

meqa]áiánkíVánliémékmégielé&aránlarkéÍóálaaioeníellrivásV.3)Továtl]inÍoÍmációk1)poí!ában
e din mriszak kovelelményeknek

nyú]'m bvátbá a meqa]ánla kiván
a álámászlás'a a 0yá ó mconovoz a l (oyán'nány éíVaoy tpus)
latalmaó. a oyánó ála aláin (heesilen)mczakiada'apot(gyánó ÉÍmékleÍásq. amelyb6 a mgqa]ánani
kivá tlméke rcndkDzóan benyúibt mega]án ani k'án' músak

(31o]ro[ (x 23')kím rendeá 15'q (1)bekPudés o po )

AKbl.555(5)bekezdósóneke]sómondaraszeÍn(eselbenaKbL55'5'(5)_(6)bekezdéseéónásalbeken
] loq a t iy lalkozalokal a íészvelel ]elen(ke,ésben be ke ryÚ]lani.

Ájánlalkáó e]óí]a a 31o/2o11. (Xl.23')Kom. rcnderet17.5 (1)bekezdé
Az alkalm^sáq m nimlmko€dmónye()

3 éVei l36l]óiap) be u szetródésszeúenle]esicn óntgen beÍendezé

A íeÍeíencaasze2ódés Glje5itéséiekeqészeGVonalkozó akanassáqotiqazol.
lábbElJesítóskerulbemúdásÉ.am
' 129 9 (7) bekezdés és a310/2011 (x 23 ) liqye embe véle éVelke

oaoli az a ka mas9ág le léle nek való meqlPle éí.
Mr. Alkalmm a ÍésÜéEke]Bh k€zó.lra a mBqaián an kiván'leÍnek le

5oÍo ásló li]gqóen a4l2oo9 0 17 ) EUM rcndee'aap]án szlkséges
bámey nemzel rcndszeÍbenakke cE meqiéleóséq lanúskváínyal

iák l]ooyalemék meo'ele]a 4/2009 0 .l7') ElM

M3.Aka]nÁaÉséElÍe]elekezd.]raamegalánankíVánlálume0Í
V .3 ) TNébbi niÜmációk 4 ) pmljában elóid nús2ai kóVete ményekiek'
Ajánla&éÍd a alkah assá(lj kovelelményeknek Való negléle]éí aKbl 55 5 (a)bekezdésébgn e óinak

k M1' Mr.. M3' a ka móSáLq kdvet Í] énye knek kózós lé 
' 

VéGlÍe ]eLe

Aán a( le]hlV6. GVocilotneol]ivásos eliáás
K eqészGs a EÚÍópa Unó Hivaialos Lapiához



Taqá amok ÁrubeszezésÍe ÉnyJló yeuódés
. A án a( lelhivás . 6V0Ísllot mshlvásos eliáÍás

Az elóÍ( a ká mósáq kówtemény€ y nás szeNezer (Vagy szon. y)

kapacMs'a Émaszkodva s meglele]he'. a kÓziíúk tenná ó kapcaolal jog je egélól lúqgelleiúl.

n 24) Fe n nlaíoí sz. Íződ ésékÍ€

.9 szolgá]td&méqEndelés
0 .3.r) Ádot 

'oglalkozásh 
{képzedségle) vona'kozó inloÍmácaók

[.3.4 A 9dgááás blFsitésé

G}oGi@n meq]rivásos
A qydsíb eljíás alkalmaásáfak ndoko ása AiánldkéÍó pá yá2abr kíúán benyújtan a KÉoP 5'6'tl/É/15

' E oószséq ogyi eszkÖrök enelq á m egúkal llást . éDó lresze zésének támogalása z0 nosnószám ú pá y'ata'
Á pá yi'a( be nyújé9á n ak le tétele a nyeíes aián anwóW meg kdön íe Ételes sze 2ód é9 meq éle. A páy'a(
benÉ]táya Émen hdáÍ dó a nyill elj

séges h ánypdt ás és a bÍálal dóGnanáÍa s ezén gükséges a gyoísito!

e ]áÍás a ka maás'
Mra A z ajánlaíé'e lre vagy részvé'elíe l.lhÍvan d ó jele k.zók létszán a vaq y kere'szána
lvl3) Az 4ánlaíevők létzámán
lV2) BiÍaa'i sbmpon'ok
lvr1) BíÍádisénponbk

Az Összesséoében lege ónyósebb a]ánlat a a|ább]ak szeínt a alábbjakban meqadon .észszemponok
l Á]án d áÍ (ndló HUF) súlyszám 30
2' V zsqá ószeÍkezel aszlallap 

'n010likus 
hossznányú mozqatása' súlyszám 20

Mza Ehklrcnikus áÍl€jlésé vo
Elekimnik6 árejtés' foqnak a ka mzni mm

lV3) AdminiázÚa(vinlom&iók
lV3.1) Az ajánl*kéÍő ábl z alí

lV3 2) Azadot szeziidésÍevon

lV3.3) A dokuméntá.ió dsakie

A dokumentáciénlÉeúj kell nem

lv3.4) Ajlánlaíéte li vaq y Észvéléli hat&idó

lV3.9 Azajánlaíael íelhivás megküldése akivásztoti.len'kezők ÍészéÍe

lV3.6) A4ok) anvelv(ek), amely(ek)en aPáyá2atok(pályamüv.k)' illéí. ésaélel.jeléntkezések benyújthátók

lV3.7) Az 4ánlati kólóíség min

lV3 B) Az ajánlatok 
'elbontásának 

fehételei

_ A]ánlali lelhlvás . GyoÍsfton meobivásos e iáíás
Kieqés.íés z EuÍópa Unió H vab os Lapiá]roz



Tagá amok Áfubeszerzése ÍányJló szeÍzódés
.Aána( íe]hivás. cyo6ilotmeol]ivásos eliáÍás

Vl 1) A kozbészeÍzés isnétlódőFlléqércvÓiákozó infoÍmá.iók

Vl'2) Eü Íópai u n iós alapo kh Von atkozó in'orná.iók
línmvÍüonprc]*re és'aqypÍo

Hivalkozás apíoiekl(ek)íé éíVagy plooíaí(ok'a: KEoP.5 6 0/s15 "Eqaszséqüqy esrkózók én0Íq'a
meqlakar(áslcé]zó bP9zeuésének lámogalásí

Vl'3] Továbbiinloírádiók
r)Jeene]álása(bl405(3).(4]bekézdésealaAá|kelúlmegndMsÍa.aza]án]a el'j(ánogaláya'ányuo
génÍ (pályázád) kiván bmyÚ]lani a

'mÚ 
konsÚuk. Ó kelele í b. ül' ÁjaílalkéÍd íe hivrá a g&dóáq széÉplók

ligye mél aía hoqy a (bl.40.9 (4) bekezdése alapJán alámogaláslaÍáiyuó génye nem logadása. Vagy

le léle é a Támogatój oknal meqkölé5e
,]AFm erea a meqbkaÍfuás .é ú bs42és kap.sán a nyefts a]á

leszá ilásÍa ke'ü ó ÚiÍónlqen be'endezésa Íéq (meq éVó arán a1káóné uzemeló) cseÉ endó bercndezóshBz

Aánlahevónek u aján alában ny a'kozdd ken benyúj'm a É nn*kozóm. lrogy a meqa]ánldl berend*és
a Íeq (ne0 evó' aiánlarké Íó íel üze m eló) cse Íéle ídó beÍeidezeslrez néÍ

tben a a]áa al éruénylelen.
AjánlákéÍő a brcnd*és Vámíáss 1 a dokJme ác óbm Gnnar
me ékelekén0 

'áiékoaaÚ 
adalkéí( ábdia' Aneíiybeí a lészvé'éke re

meqleleéhez szúkségesnek álael ésél. aÍa ' ajánlalkéÍó a

A vazódést]gsíése slán a nyeftes a]án areVóké 9Üzddó lárek mé

eseÉn kÓíigáhiá á bécsü 1 énéÍoia Íélllásználási ódókekel A yenés ajáílaÍéVóké szeÍ2ódó Í.] kóléléssóqé
és Íeleósséqea|nak eqyénehú b zonyjüisa. hoqy a.seléendó belendezés eneQale haszná ásához kéDeí

E % G ménékáE]esílik
3') A dÓkuné á.ió rendélkézéí0 llÓ.salásáVá kap.so aos lovál]ll] ní0ínációk
Áz álvéte éló(a dokumentá. óba tónénó lreyszin beGknles ehetóséqe munkanapokon H.cs 3'00 ólábl
16.30ó'ág P 3 0o óÍától t4:oo óláig ado

ekÍm kus úon s b zosilja a alánláll

Ájan alkeíó egkésólrb a beleknlés
belekintéí kérc mgző áJIál meqadÓl( é ná cihre'Abébk és.éljállól

enlác Ó álvétele nem Velretó lioye emlre a? e ]áIásl]an Va o íészvétel

s 3 00óláió t630ólá9 P 3:0oóláló x400Vehelóátszemélyesenvaqy
meÚaalfraÓtúliáí téíicsme 6ei ieen íell]lv6l1' Donl]álran meladonc'mei Á doklmeíá.jóáNéleáe
arcszvéle hal'dó P]ánáigVan eháóséq A]ánlákéÍőadokummtá.ó'a]emlehíVásr'1pont99

eqkulrlés( kéÍelfrezó qazdóáo szeÍ
sGdmet {vaqy e ma

kél) cnamaó i.ásos iqénytejeenl n módon postáiúbn a meqadoÍ

A ánlalj lelh ivás . cyoÍsno( meqhivásose álás



Taqál amok . ÁíubeszeÍzéíe Íánvuló szezó.lés
Áián al le hivás cvo6ircn meq ríVá5o5 e árás

!ána megeone ma cimrc
umbÚ (M ÍÓsÓil WÓÍd 2003 dokune ur) és neí széÍkésáheó

e]eklíon kus l e lomátu]nbai (pdl) meqkud' A dokumeiláció le!edeme ])ia( a laxoi lóíénő meqkÚdés
s *aén a aján dkéÍ6 akkoltk i

imérc szöveqésen VisszaiqúÓlra
azal. hogy a meqkudó(dokumenláció €na mál le]esleÚe'lelembenés meqjsmelé5G alkalnas loímálran

négkÜldése soláí ' a]án alkéló a
kbl' 50. 5 (3) bekezdés elóíása gednjále' A dokumeiláció á!éle e az el]áláslran Való Íészvélel lelléGle

]ehfllkezésenkéni ega ább egy ÍéwádE ]eledkezónek Vaqy a Íésaáe

4 ) D qi'álB le VéEli áMláqi'ó fudqe

_ DÖnlheó V zsoá oszeík'Azet
Fer! BN* (oT)e rendPés
DÓnlheÚséo: +s9 lo k ] .17 lok h om ány bán (vá9y én a Eno m ányl s mao ában ioolaló lanonányban )

sága pad]ótó méNe] Max.9o cm
Úszóaszlallap méÍele: Min' 2oo x Min' 30cm
Asaallap no10Íkus kelesl Íányú mozqása: Min' 30cn

_ ÁszGnap ehedríása M n' 2oo kg

Fókusz képle VeVó trVo sáq M n 120 . 140 cn (enné táoabb énék e íoqadhato)
_ Mololos Íókusz.lilm láVolság beá (ás

_ Delefurmércle: M|' 41x Mh' 41 .m
Ddektrmátxmqysá!ap]reben:Min'500X500púel(Vaqya?Üza

_ 2 db llal monÍol TÍ kije zóve

pircl (Vaoy a szozal eíedményeve egyezdvaqy anná iaqyol)b)
_ Moí toíok 1 pjkus 

'ényele]e: 
Mrn 40o cd/m2

Képlálo ó kapa.lása 1021i1024 máÚül]an: Mh 25000 kép

Taoál amok . ÁÍulresze2éíe nánvuló szeíz'rdés
. Aián d le híyás Gyocibn meghíváss errárás

Keqészilés& EuÍopail'n ó H Valaos Lap]ához



Taoá mok. Áfubesze?éíe íányuló szeÍzódés
Á]ái a( le]hivás. GyoEi'otmeqhivásos eliáÍás

N*le06 l mmrj E ]esítmény] M n' 65 kW

maoában loq aló latoháíV]

Kiglókusz í'éÍe1.: Ma 0 6 mm

Rónlg encsd b úla hó kapacilása M 
'n. 

2200 kH Lr

5 )4ánalkéÍó a beÍende,es te opiléséVe élnleÍ helyszinen 23'5'2015 á
be]áíáí Gd Tá álkozás a kórh' (2026 VÉeqÍád. G]ze ]a le ep) ldbe]álaláná ' Á beráráyól kégzu t
]eqyzókonylb'"n doziten kéÍdéseke a Válaszokal a kiégésziló lájékozlaláí Aán alkéd a Kbr ben
meq haláozo halá'id di b elü k egész iló lá]ékozlatás ke ÍeGú belu iÍásban adla meq
6 ] Je en Íe híVás l'3') po n']ában neohaúrcót El]esí!-js] haÉÍt d a lelléloles szeu ódés halá ybalé pesé iek
időponljáló kezdód k A su eu ó dés akkoÍ lé p halá yb a an koÍ a Tám oqatói ok lat megkolésÍe ked 1 A

1 a a]án a'ké'óké nÚzódó 1á
haadékálaíul(! munkanapon be uD é ésiliá nyeíes a]ánlanevóként szeÍzódó ie er'
7 )A meg éV'j éoibercndezósesz hénerje ez^ike ea]ánalkéló

dójá ÍésuéÍe ae szálitás szándéko

PóbaÜzem m niná s iddtaÍama 7 nap G É]lesics ddlaÍhnába íog a En)
Az Jzembe lrelygzés (eljesiGs) teljésnek lek nlhelő] a ]eszá kásl és beszercéí koveló pól]auzem (és á
p'Óbauren idóknama alan e]Végze( ok'alxok)ós ahqalább 15 %4s eneíq anequkaÍilást gzoló máések
leío y1alásál és ezek dÓklmenláásá endl seleilezasét BszeÍe ésál és
dokJme nlál Plgálllásal kóVe 

''}e 

n '
a ') A lészvélé je enlkezése k le|Lj onlásáíak dó po ]a:
oátJm 03/00/2015Úráp/hónap/éV) ddpon']11:00

bilitácósszakkdfiáz(2026Vseqlád 6ze arelep) qagabi(álqyáó
A rcsrvétel ]élénrkezésekle]bontásánje]enléÚe]oqDsJllszeméyek A Kbl 62' 5 (2) bgkezdése szPÍ nr

9') A]án a'kéÍó a hiánypóllás le holóséo é1 a Kbl. 6 7. 5' 9zedi t bjzlosilia'
10 ) FÓ hivrJk a ÉsaéEkÉ ]eledkezók Í oyehé'' lrogy a a]ánlal,(éd nen 

'ende 
ol újább rr ánypóláí aía

szváerle relenüezó a Íészvé'el ]e enlkezésélren ko'állban nem szeÍgpló
q azdasáqi szere plól Vo| be a eljáÍásbá. és e gadság sz eíeDlóle le kinlsne] b nne szÚk9é9 es az ú]abb
h ánypól ás' Naalr ánypótássala Íészvé€ke]elenüezó a Észvéle ]e eilkezasben koÍábban nem 9zerep ó
qazd6as vaeoldlvon be ue]íásba' a gazdasáo szeÍep]óve kapcso
a h ánvpót ásban lre ke nVú bnj
1t') A résdáe ]emtk*ésrek bndmaíiakBlla Xbt' 60 5 (6) békezdése szé Í nl íé olvasólapola Kb( 62' 9
(5) rrekezdes szeinri rana Dmma
P')AÍéyváe le 

'k*srek 
la alhzn a ke a Észvéte re je enlkezd l(bl.60 5 (5)bekezdése sze'inli

Taqá amok ÁrulreszeízéÍe láíyÍló Szeuódés
. A]án]a íellrivás GyDÍsibn meghivásos e'aÍás
Kiegész(és a EÚópa Lrnió N varalos Lap]ához



Tagájlamok Arube9zeu ésÍe ányu ó szeződás
A]ánla! íellrivás cvo.sío( meqhivásDs e áÍás

13.) A ÉszváeLe]elen(kezóneka észvéle ]ee kezésében be ke nyú]'an a Kbt 40' 5 (1)bekezdés szeÍn'

a e óÍ1 álkahassáq kóvetéhényeknek íészvelelE ]elentkezó oná óan Vagy más szefuezet kapac lására
lamaszkodvaÍelelmeg tKbl'55'6 (5) bekezdé'RészvélekP]elen'kezóa

14 ) Fés^ae re ]e rk'órek nyia'kozalol ke l]eiyÚ]lania a Kbl 56 5(1)beke,désébenioqla1kz'ó
okokól a alvá a kozó(k) és/Vagy a k éNadGk)/szemé Íeo

15)A]elenlehiv.s ]l'2'2. ponl]álra báyokyginlibszámolóaana]elen
le]hivás 

'eladáÉáló 
szám fuoÍ e mú 1 jogszábá }Ók sze'ii l

6 (2)bekezdése szeinÚ tafumú kaleqía' KUfod honossá9ú q u dás á9i szélé pló .s ál0lj0 n íy a{kozalo(

nak me y ponla bna maza az eíe Vonalkozó adalokat Vaqy ha
penzügy besrámoLoia nen (aGlma
aap]án adiameq kúlön ny atkozatb ságiszélépijaszénéyes]oqá

ké'ienÉ úgy lulon ny dkoá(banad]ameqa

Ú.) Áz e óin áh mNsáqi kó€Élményeknek a ÍéSdáe É É e kezók lráÍmoly más sz.fue,o' (vagy sze]né y)

al]ooi]elleoéló luoqelenir ' Ebben az

a) ha4akaLmas9ág gaoásakDÍb
9Üz6dés Eljesi'óse $rán léuyeqe ó d]aúl nyilalkozik' Íye| ryilatkozaÍ]ak
lékinlendd z s baaszeÍe,e(aVá alkozokeft neqje o ésÍe kefuh. Vagy
b) ha a a kalmassáa kovetelmény k iáüoz k d a]án atevó iy a(ko?il

te]esiés soíán alaszeNezetel' ameLynek ad alal az alk almasság

9Üz6dés Eljesi'ése $rán' vágy
c)aqazdasáq és pénzüqy akaí]ósáq iqazolóasolá|. a d ponbar íoglah e9elekó]eléóen a,kkoÍ h' lra
a adoÍ alkalmasság' kovélehények rem a€lesiÉskoÍ'ényeqe$n re

9e fuad ame yÉk ádá'á r a 4ánlaÍevó Vaqy íészvéle le ie enüezó a
akamósá€q-oá5álroziéhó árá.aPlk'64199.ábanÍoq]alakszerÍkere*úl'eleaa]ánlákéÍó'z

áVal €gy bibás €lesi'éséVel 6'ef
f )Az a]án dkéÍ6 rem káiuon1ényék. áda10k 0a0 ásálilletve a íészvéle le ie enlkezónek Vagy az

elendzéséÍeaz a]án alkéÍó magya
nqyeresn]ogo l'. AK'bs4zés Naiósáo aKbL 36. ! (5)bekezdése szelnl eleklíonikus. raloság

eéíhelóségéóla rczbesze2és Enesfuő 2014' éVi57' számábm {2014.
m áius r6.án) ú rm uialol adot k Áb 36 9 (6) b*'dé se a ap]án a

adatotnemi9ad ame yíek élleíóÍzéséíe az a]áNatkél'j maoyaÍ iye ve
9ÜzésBdósáqííúalórábaí

a adon ny'lváfuanáÉ nem szeÍepel a mósag gzolásában Íészr

tkezésbei meq ke ]e dn e az addl addho ténylrez hDzáende En

Taqál amok . Án'bes:eÍzéíe nány! ó szezódés
. Áján al le hivás Gyolsfuon neqhíVásos e ]áÍás
Kegészilésa EuÍópaiUíó H Valaos Lap]ához



raqállamDk ÁÍUbeszezésre

al a ny vánla á$ {a nyilvánlanás n Va ) al]o a ado ( ad ao( le nyl az

13.) Á ÉsÜéEke Fle kezórek a ré9váe F e kezésébm nyik&ün a
kápcsolá(a Ónd képv selóiéÉ '.éq
ko7besze2ése]álásso'anesaszelzddésle]iesGse5oÍánakapcsola1ol

kat(leelomzám td Yám ema cim) ameqkDlésrekeruló
sz.zódestaái'í ]oqosÚh képvse d l (eeÍonszám Gelar szam'
ema .im)' Valam nla Íészvelele ]elen(ezó .é qe s ada'a Géqreqyzéks
yám]el adóyám bankszám szám) kÜ úm tkinktel €' lroqy a kap

lészvé{ekéréleíüezó {ado( eselben kó,ös ÍeszvéGlíerebnrkezók)
vonarkozásában jogha'ályos kozlésn* m ndsu rek Az el]'ás bímely szakÁzáMn és a 9Ízddés E ]Psíése

naúlránkÚldótbálmyenevé.
éle le je enlkezj Eszéíe ]oohalá yosan

19') RésaélelÉFie kézóÉk alés elnyú]laniaacégny van6sáoró' a
biíósáq .eoeljalaíoles a Véoe számoláyólszóló 2000 év V lofuény 9. 5. (1)bekezdése sze nl .éqaáÍás
ny alkDzalál (a áiÍás címpé dánr1) V

elkezóslé bocá'ó szefuezet {az alka

oazdasáo szelep 
'j) 

ny a(ozala benyúÍásra kerul be kell nyújla r a kou os Íégvéle rc je enlkezók m ndeqy ke

rcnde kezéye bocsátó szefueze' (a a ka mÁSáLg iqaorásában Ésn
vevő q'dóáq szeÍep ó) á bÍósáqi .ó90 ]áÍáíól és a Véqe számo ásíó szóló 2006 éV V ldeény 9 9. (!)

belezdese sz éí nl céqa áíási ny alkozalál (a áÍó . in'p é dán!l) Vaoy alá iÍás mi lá1' egyén] Vállalkozó

,o ) Ammny ben Ésaáe € Fle ke lmelyke.avá alkozo eNe
kapác lása ( rc de kezéÍé bo.sátószefuezet(aalkaínósáq iqazolasában ÉsutVeVó g azdasáqi sze lep ó)

.éq]eqy, ék adaE'nak beje gyzés éVÉl kapc$lat *n vá bzás beie qyzés e ]áÍás VaR 1o yam ában a ÉsaéE re
]ek keu áshez c oln ke l a céqbkósáq]rou benyú]tÓd vá ozásbé]eqyzós

áí Amennyben I n.s Vállo?ásbe]egyzésioyamalban' úgyrcmlegÉs
ny ákoa enyújlása 9eségs
n')Ab-s Íéwáe re F e kezésÍe a xlJL 25' 5' e óÍásál ke
eseléí a korös leszvétele]elenüezók mjndegyke áta céqszefuen a]ái

reE kezésben benyúilan. amejy E
valam nl kozü ük eqy á kóz beszezés . ]álás ba a kó-s 

'é*VaeLe 
]ele nüezók i evéb en e ]áÍn ]oqo sU l

'észvelekerelenlkezj 
meo]eoésél lovábbá lanalmaza 21a ki]e Pnléí, hogy ab-s résaád€]eh kezók

a 9e2ódés E ]Psi'éséén eqyáem e éSzvÉie c ie e kezÉssel (Íészveleké

]elenlkezőkke ) kalcso a'osai 2 árái á*éÍó Íelhiv]a a í gyelmel a Kbl 26 5
67' 5' (3) bekezdésélren Íoq allak'a' A]án aüér'j le hivja a liqye]met a Kbt' 25' 5' (3) bekezdésének elóiÍásála

re ie mlk*ók 6opoírának kópv *L
{aleolvasólapra 

' 
álkáh&niké 'A ryana k képvseLelé be n len n nden

ny' alko2ahak eqyénel 
'je| 

laúlman a ke a kdG ÍévvádE ]ele ÍkPők meqF óÉsa aok rÉVéÉk és
.inének rneqádásáva A]eren ígllriváÁban elóiíkzáóokok VonaüÓzásábaí a közós lészvé{eké]eleMezój

22']A beadÓ! lészvelel jeenlke,es

íé loqyenek e láVo ilhatók' Valam n(a dsszelúzés a megbofuásr

Tagállamok Áfu begezésÍe
A]á^lati íelh ivás Gyolsito(
Kieqeszilés az Euópa Unió



Tagálamok Arulreszezé9re Íányu ó szeaődés
AiánLali le hivás Gvo6í1on meqhíVásos e árás

odaán Vaovesó lanaLom al ellálo( apjáí

lirele kezémek a e ején hda omre

a észvele j je enlkezesbén szeÍepló ap]án neolalá l'alóak' A lészvéte

]ele nüezésbe n a kózvet en ! va ame y kóVádés é eény* itésének a ap]áú 9o qá ó ny dbábká Gdon

elóií nyilaikod) gedd vaqy h b B

eqysz eíü m 60 aÚan s be|yú]l h atok' A 
'észvéleli 

]ele nüezés be n léVó m nd en Vala ne y ceg állal adon
ny a(ozalol avégén cégszed a áirássa]a]á ke irn a a ny alkozanevőne

]eh kezósvaamemyiaprál.ame alészwj'erc ieenlkezó kézreqvéVe

sziqnoiáVa ke e áln 9g8 a.éqs2Íű dáÍás' A ÉsaéEli]gefubzés
a ÉsaéE ]e mtk9és beadá$ eló

23)Aíészvéle ]eenlkezéseketaKbt 61 5 (1)bekezdésébPneóinaksrelfike enyú]lm 'l'1pmtan
tó.dénem módosithaló (pdÍ í e)Ío
enyújl a réVvétd' Fb czésébe
zvéleli]elenrkezése méqeqyezika íyonlabt íÓlmában béíyújd(

Íészváeli ]elenkezes eíedel pél.]ái nálran lrenyújlo( Észwte L ]e e lkezés
ésa e *ÍonkJslomában benyújld' Íés}ae ie mlk*és hnámába
a]ánalkéÍőanyohblÓtpéldánylbkinl]né ékadónák'AposdníeladoIlészvéléli]élentkezéséké(a

ón be benyÚto(nak' ha annak kézhe4éGléle a Észvéte halál 
']óeJáúil meqeLózóen sol ket Á ÉsaéEl ]ele akezés

li]éléíüerósok 1 poílbaí moq]éót
.imen aiánlalkeÍó Íévéló 1önénó álvételel n un kaiapo ko í m!nkaddbetr (ts.cs 3 00-16]30óláo. P 3:00

díáól 14:00 olalg) lr zlos4a a]án alkéÍó Eze eqyun a éSUéEL ]eLe kezések bmyÚ]lásáÉ a ésÜéE
ha'''dó gjánág Var ehdőség'
,4') Eqy Íésaáe É ie ikaó k záÍóLaq egy Ésnáe re eíüezés neqÉGléÍe io00sü r

25 ) A]ánlallé'lj Jelhlvja a liqye mela (lr| 26 5' elóíásala VaamhlKbl 28 5 (1) bekezdésébgn

b )A ÍóVvfu Fm'k*ésdsYeá

,')cégye.Ú aáiÍáské acéguy VánossáLqÍól a b iÍósáoi .éqe ráÍáíó ósaVéqelszámoáíó szóÓ2006 éV

eÍül ellooadáva' Acégszed aáíássa] eoyenénékÚnek kPÍulellogadása.
a céqiegyzé9e loqosüL' á la adon sábá yos Eljes bizmyi'ó Üe]ú maq

meghala muás Ú!án meghah mú0

23')Aíé*VeleleieenlkezésnyeVe:amaqy AE]esÉsaéE ]e mlkaéslmaqye nye wn ke bmyúrkn '
okiak a naqy& nyelvú .oÍdÍasál.

Aán]atkóó á Íészvéléké ]ele kezó állali Íe elós lodiláí 5 e logad]a A]á

íyelvei benyújbt Glokal dokumer jeedkezések biÍádasÍán uok
elyésségéé í a íél. ósséq lészvételíe ]ele nl kezól le óe

29') A kulonbDzd dev zák ÍoÍ nta 1óílenó áGzamitj6anál az e!álást meqhditó fe hivás le adásának napján

éfuénves Maqyaí Nemzel! Bank á la

A!ánlali Íe lrivás _ Gvo's(on meqhivásos e álás



Íaoállamok _ ÁÍUboszezésre
Ajánlali fe bivás ' Gyolsío(

u éÍ en éV be számoló éVek (ekinlelébe n a ü zler] éV ulolsó napián Íeie € rc ák €kinEtében a El]estés
dó po ]ában é fuényes dev zaá ío ya ]e e tezésb en sz éíepló. n om naqyar ÍoÍ ntban
(NUF) megadotösszelrektek etéb ozvelenÚ a kádésesdokumenfun

30 ) Ájan alke6 
'enn'adja 

maqának a Fqot hogy a bÍábbL É ]ésiÉsk tek ddéoeí qaküa;rm'
31.)A]Plentehivá9lran és aookum y ]d őp onl kjzép.e uÍópa (lreyi) idó

32.) Arán alkéó a 3t0/2011' (x .23 )KoÍm rendelet 20 5 (4)bekezdés a ap]án Jelhlv]a a észvélé le
je enlkezók Í gyehél hogy ajánlalk áq éspé]zlqyialkalna$áoamk
és múszaki ]etőleg szakma a kl'nassáqának Íelléle e l és i9&Ó ásál a minósibt a]án ahryók hiv dc
Éqyzókóbelönénó íelváerleháe ér képezó minós icsi sze npo okhoz képen sziqoÍúbban á apilotameg a
l .2 2] Plpon!ánakósá l'2'3)pDnljának M1 M2 M3 pont]a Vonalkozásában
I') k er]árás a]án atélel szakasza re F me'ó nyú]thá e' * rek
a 

'éVVáe F mll*ése éNényB' Az a]án anéE sÉn a lésaéGli Flen'ke,ésbéí logla bkhu képen ú]

aNána kozó. Vaoy ú]. a kapa.ilása 1 Íé
alo a közós ajáí atéIel éÍd3kében'

34') A íellrivás ll 1'9 pon']a vg n alánlalkéÍő a a]án at á'al kél Va loza

áNé'eldópon']álólyámiNa)b'tos(6a1eknle1ébenk.
onalkDzóan 60 hónap rolánás (az rjzembe he yezón 9aÓ ó áládás áíálgl

dópo|l]ától szam'Na) l]Dloí16a {ek n ' A tobbvállozalú a]ánlanáe] bválll)
le Éte ei a dokÚmenlációban ke'i] nek ála{lásra'
35 ) A kózbeszeÍzés elráÍás solán e
le has,nátkésuulék nem ajan haló meq'
36 ) 4án alkéÍő u Dsszesséqében leqe őnyöseblr a]ánlalol kivánja k Vá a
le oe ónyó sebb a] a( kivá aszÉsán * éné ke és szemp onlja e se tén a ajánlalo k ré52sz emponlo k s ze'nli
Éna m' elememékénékeese sonin ad
Au adhaló ponlsuám alsó ]ra(áG 1 le5ó halá1a] t00
3 7') Az d sszessóqóben leqelónyose bb a]ánlal k Vá aglásának énéke és sze n po nrja eselé n a m ódszeÍ
(mddsze'ek) isme etése ame ye 

' árán á(kéó meqadJaa36.)pont szelnl ponúal'ok kózot

A bilád Íés-4mpo okná uA]á k 100 a eokedvezólloíebb pédi91

A a]ánat árÍészempon'ná a kiu ed mk meqáLlkpiúya F =Ágq]obb/
AvÉsqát{Pmd Fmin)} Pmin ar
a pontská a Íels'j ha6ía] Pm n] a p0 lónyósebb ajánla' 

'aia 
m e eme

Ágglosszabb:a]eqeóny1eenebba]ána(lanahieleme AVzsqá.aVzs

mozqalá5a'lrÍaal rc9zszemponúa Összelüqqó a]ánat eenék édékeé
aió. AmPnnyben a meqa]fuon paÍamélel iqen'. (ua] & 6zta ap

l'ossz Étryban mo1oÍikÚsan mozqal]ráb) arán a'kÉó 1o0 ponlolad, amennybena megajánloÍ pa6/Íélel
.nem'(aza: a asztálap hossz 

'ánylran 
mololkusan nem mozqalhaló) a]an akéÍ'5 r pÓntÓlád

Aránlálkáó á po n bzámok kGzás á ozu a a súlyszám m al Az a alai d
aósszesseqáben leqéónydsebb' a

Taqá amok Áfubeszezéye
AránaiéhivásGyoÉibÍ

K eqészités az EÚíoDai!ió



Taoállamok-ÁÍubesze2ésíe ÍánW ó sze2ódés
Aiánlali le hivás _ Gvo6(on meqh'Vásos e áÍás

3a ) A Kbl !2 5. 9 (7) bekezdése a a 6ási sze Íe o ó nye essége eseÉn
áósége9Ü adóháóság'óa

nlaqyaÍadóhalósáqkózve(enübészoÍezhétanyéíésqúdásá0iszercp
kozót jooseqéy]génybevélee nékü '
3 ) &ren bá*zezési elj'ás egé9e srán a eL]áÍást megmdiló le hiváslran é5 a doklmenlaciÓbai kulon

n s a h lddméiy Íeladásámk nap]án haláyos Kbl. VonalkDzó elóÍágai és
VéqÍehanás Íende eG sze' í( kell e rám '

Vl'4) Jogoruosl&eljá.ás
Vl'4'1) Á j Óg oruosla'i éljálást lé b rnyollló .zeÍV

KózbevÍzésDontőbzodsá!

E-nar dortuituoqplíh

VL'42) Jogodoslali kéÍelnekbenyújlása
A Joq 0 fuÓs at ké le m ék bé nyújásán a* haláÍide]éÍe Vo nalkozó ponlos nÍo Ín ác ó JogoNoslali kéÍe en
lrenyú]thaló a KbL t37' g.ban 

'oqla 
bk szeí nt'

V '4 3) A joqoruosldi kérelm€k benyújlás'a Vondkozó inÍormáció
KózlrészeÍzés DóntóllizoÍsáq

MAGYARoRs2Á6
E.mail dolú.ó.zdEE@|al!

V 9 EhiÍddnényfekdásánákidőpo ja:

Tá9á amok. Ai!beszeÍzéíe íányuló szeÍzódé5
.Á]áiat lerhivás. Gyo6i'on meqhíVásos elrárás

K eqészités u EuÍópái L]n ó Hjvala os Lapjához


