
 

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  

  

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.  

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

  

TÁJÉKOZTATÓ  

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL  

  

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

  

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

  

  

  

  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
Heves Megyei Önkormányzat  

Postai cím: 
Kossuth L. u. 9.  

Város/Község  
Eger  

Postai irányítószám: 
3300  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: 
Terület- és Intézményfejlesztési Iroda  

Telefon: 
36/521-330  

E-mail: 
kozbeszerzes@hevesmegye.hu  

Fax: 
36/521-331  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL): 

  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 



Központi szintű [ ]  Közszolgáltató [ ]  

Regionális/helyi szintű [x]  
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. 

§ b)–c) pont] [ ]  

Közjogi szervezet [ ]  Egyéb [ ]  

  

I.3 .) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE  

I.3.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

[x] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Egészségügy   

  

  

I.3.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

[ ] Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  

[ ] Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 

szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

[ ] Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]  

  

  

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen 

[ ] nem [x]  

  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 



II.1) MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

„’Szervezeti és infrastrukturális megújulás - Markhot Ferenc Kórház’ című TIOP-

2.2.4/09/1-2010-0027 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése”  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, 

amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)  

a) [ ] Építési beruházás  b) [ ] Árubeszerzés  c) [x] Szolgáltatás  

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 

kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási kategória száma 

12  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

  

  

[ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió  

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye 

NUTS-kód  

A teljesítés helye 

Eger  

NUTS-kód HU312  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)  

Keretmegállapodás megkötése [ ]  

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések [ ]  

II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás  

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Tárgyalásos 

II.1. 5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége  

”Szervezeti és infrastrukturális megújulás – Markhot Ferenc Kórház” című TIOP-

2.2.4/09/1-2010-0027 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése” 

 

Teljes mennyiség:  

 



• az alábbi részletezés szerint a kiviteli tervek készítése a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 

szerinti tartalommal [a kiviteli tervek alapján ajánlatkérő le kívánja bonyolítani a kivitelező 

szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a Kbt. előírásai szerint, ezért a 

kiviteli tervek meg kell feleljenek az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos 

részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet, valamint a Kbt. 58. §-a 

vonatkozó előírásainak]; 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas építészeti kiviteli terv 20 példányban és elektronikus 

adathordozón (CD/DVD) 3 példányban kivitelező kiválasztására is alkalmas statikai 

kiviteli terv 20 példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas épületgépész kiviteli terv 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas elektromos kiviteli terv 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas hírközlési terv 20 példányban és elektronikus 

adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas biztonságtehcnikai terv 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas belsőépítészeti terv 20 példányban és elektronikus 

adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

- kivitelező kiválasztására is alkalmas orvos-technikai terv 20 példányban és elektronikus 

adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

- a meglévő konyhaépület tűzvédelmi és statikai felülvizsgálata 20 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

- sugárvédelmi engedélyezéshez szükséges műszaki tervek 20 példányban és elektronikus 

adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

• a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás menetében részvétel a kiegészítő 

tájékoztatás megválaszolásában 

• a kivitelezés időszakában (2011. 01. 01. – 2012. 09. 15.) legalább havonta egy 

alkalommal – illetve szükség szerint – részvétel a kooperációs értekezleteken, az ott 

felmerült szerkezetegyeztetések, terv- és adategyeztetések, tervmódosítások elvégzése 

• A kivitelezést követő garanciális időszakban tervezői felügyelet ellátása az éves 

garanciális bejárások alkalmával, illetve szükség szerint 

• a beruházással érintett területek parkosítási, közmű és közlekedési terveinek elkésztése; 

20 példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban; 

• árazatlan költségvetés (szakágankénti bontással, munkanemenkénti összesítővel, 

főösszesítővel, elektronikus változatban is) 20 példányban és elektronikus adathordozón 

(CD/DVD) 3 példányban; 

• árazott tervezői költségvetés (az árazatlan költségvetési kiírással azonos formátumban és 

műszaki tartalommal) 5 példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 

példányban. 

• közmű egyeztetések dokumentációja 

• szükség esetén hatósági jóváhagyások beszerzése  

II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben) 

Fő tárgy 71320000-7     
 

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE  



II.2.1) A szerződés(ek) értéke  
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes 

szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre 

vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás 

eredménye szakaszt kérjük kitölteni)  

ÁFA 

nélkül 

ÁFÁ-

val  

ÁFA 

(%) 

Érték (arab számmal) 119.250.000,- Pénznem HUF  

  

[ ]  

  

[x]  

  

25 , 0  

  

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása 

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása 

  

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája  

III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben 

ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást] 

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Gyorsított meghívásos 

[ ] Versenypárbeszéd 

  

  [ ] Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

[ ] Gyorsított tárgyalásos  

[x] Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

[ ] Keretmegállapodásos  

  

III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén   

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót 

tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 

meghívásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett meghívásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos 

  [ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót 

tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 

tárgyalásos 

[ ] Előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos 

  

  

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a 

Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor 

igen [ ] nem [x]  



III. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén 

(egyszerű eljárás) 

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]  

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]  

III. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén 

(egyszerű eljárás) 

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]  

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]  

III. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta 

választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor 

igen [ ] nem [ ]  

III. 1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott 

esetben) :  

A Heves Megyei Önkormányzat jogelődje által alapított Heves Megyei Beruházási Vállalat 

1980. január 31-én vállalkozási-tervezési szerződést kötött a Középület Tervező Vállalattal 

a Megyei Kórház kiviteli terveinek elkészítése tárgyában.  

A tervezési szerződés 8. pontja szerint „megrendelő a szerződés alapján szolgáltatott 

dokumentációt nyilvánosságra nem hozhatja, csak a megbízásban megjelölt célra és csak 

egyszeri megvalósításra használhatja fel”.  

A Középület Tervező Vállalat jogutódja a Középület Tervező Rt. , 2006. november 16. 

napján kelt szerződésben a Megyei Kórházra vonatkozó tervdokumentációk kizárólagos 

felhasználási továbbtervezési átdolgozási jogát átadta a TUS Építész Tervező Kft. részére, 

aki ezáltal a Megyei Kórházra vonatkozó tervdokumentáció terveinek átdolgozását és 

továbbtervezését kizárólagosan megszerezte.  

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a tervező kizárólagos joga, hogy 

a tervet átdolgozza, vagy továbbtervezze magasabb szinten, illetve, hogy erre másnak 

engedélyt adjon. 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján  

„Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 

b) a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos 

jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.” 

A fentiekre figyelemmel a Heves Megyei Önkormányzat 2009. november 27. napján 

tervezési szerződést kötött a TUS Építész Tervező Kft-vel „’A Markhot Ferenc Megyei 

Kórház struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztése a fekvőbeteg 

szakellátásban’ tárgyú pályázathoz kapcsolódó engedélyes tervdokumentációjának 

elkészítése” c. projekt tekintetében az engedélyes tervdokumentáció elkészítésére 

vonatkozó tervezési munkák elvégzésére. 

Mindezek előrebocsátása után a Heves Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Kbt. 125 

§ (2) bekezdés b) pontja alapján közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény közzététele 

nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményez, amely során az ajánlattételi 

felhívást közvetlenül a kizárólagos jog jogosultja TUS Építész Tervező Kft. (1037 



Budapest, Kékfestő u. 32.) részére küldte meg.  

III. 1.1.8.) A hirdetmény fajtája 

Ajánlati/részvételi 

felhívás/ajánlattételi felhívás 
[ ]  Időszakos 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

[ ]  Előminősítési 

hirdetmény 
[ ]  

  

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat [ ] a következő részszempontok alapján 

 

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]  

  

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-

ben? igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):  

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -  

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

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]  

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -  

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

Egyéb korábbi közzététel [ ]  

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -  

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

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-



ben? igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):  

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]  

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

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

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]  

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

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

Egyéb korábbi közzététel [ ]  

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

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

  

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE  

A SZERZÕDÉS SZÁMA: 1 MEGNEVEZÉSE TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  

IV.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2010/08/30 (év/hó/nap) 

IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 1  

IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME  

  

Hivatalos név: 
TUS Építész Tervező Kft.  

Postai cím: 
Kékfestő u. 32.  

Város/Község  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1037  

Ország: 
Magyarország  

E-mail: 
tus@t-online.hu  

Telefon: 
326-1880  

Internetcím (URL):  Fax: 
326-1880  

 

IV.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)  

  ÁFA 

nélkül 

ÁFÁ-

val  

ÁFA 

(%) 

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott 

esetben)  
  

[x]  

  

[ ]  

  

,  



Érték (arab számmal) 100.000.000,- Pénznem HUF  

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege  

Érték (arab számmal) 119.250.000,- Pénznem HUF  

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab 

számmal) 119.250.000,- / legmagasabb ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlat(arab számmal) 119.250.000,- Pénznem 

HUF  

  

[ ]  

[ ]  

  

[x]  

[x]  

  

25 , 0  

25 , 0  

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát  

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x]  

IV.5 ) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [ ] nem [x]  

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő 

teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:  
Arány (rész): , (%) 

Nem 

ismert [ ]  

A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével 

történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)  

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott 

tett? igen [ ] nem [x]  

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan 

alacsony volt? igen [ ] nem [x]  

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) --

----------------- 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?  

igen [x] nem [ ]  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 

egyéb hivatkozási adatot:  

TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027  

V.2) T OVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)  

Dátum: 2010/08/09 (év/hó/nap) 

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek 

indoka 



V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése 

szerinti minősítése  

mikro vállalkozás [x] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [ ] egyéb [ ]  

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös 

ajánlattétel miatt több ----------------- 

nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)  

V.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, 

valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)  

Név: 

Cím: 

Ellenszolgáltatás összege: 

  ÁFA 

nélkül 

ÁFÁ-

val  

ÁFA 

(%) 

Érték (arab számmal) Pénznem  [ ]  [ ]  ,  

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több ----------

------- 

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)  

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a 

benyújtott részajánlatok száma 

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)  

TUS Építész Tervező Kft. (név) 1037 Budapest, Kékfestő u. 32. (cím)  

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott 

esetben) 

-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) 

-------------------------------  

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab 

számmal) 

V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési 

Döntőbizottság  

tájékoztatásának napja  

Dátum: 2010/07/14 (év/hó/nap) 

  

V.2.7) Egyéb információk: 

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/08/11 (év/hó/nap) 

  

  

 


