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Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH
regisztrációs szám: 1003295528; pályázati azonosító: 1640378076.
Kiegészítő munkálatok

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126
Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2014.10.29.
Iktatószám: 22772/2014
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Szentantalfa Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 8272 Szentantalfa, Kút u. 1. (Hrsz.: 282)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fazakas és Fiai 2011 Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Szentantalfa Község Önkormányzata

Postai cím: Fő utca 39.

Város/Község: Szentantalfa

Postai irányítószám: 8272

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Kiss Csaba

Telefon: +36 87479499

E-mail: csaba.kiss.sztfa@gmail.com

Fax: +36 87479499

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentantalfa.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
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Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
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Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH regisztrációs szám:
1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. kiegészítő munkálatok

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

8272 Szentantalfa, Kút u. 1. (Hrsz.: 282)

NUTS-kód: HU213

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH regisztrációs szám: 
1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. kiegészítő munkálatok 
Ajánlatkérő a 103/2013. (XI.08.) VM rendelet szerint, a vidéki gazdaság és lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatás jogcímére 
támogatást nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Az 297/1901/74/6/2013 
iktatószámú támogatási kérelem alapján, 1003295528 ügyfél-regisztrációs számon pénzügyi 
támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Kormány által 
biztosított forrásból. 
JELLEMZŐ MŰSZAKI ADATOK: 
Tétel szövege 
Menny. 
Egység 
Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, 
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,20x20 - 40x40 
cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és
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beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 
szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 
87,47 
m2 
Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába 
(meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves. (színpad bontás) 
19,87 
m3 
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig 
6,5 
m3 
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvény felett 
18,5 
m3 
Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 
18,5 
m3 
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 
dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály 
0,7 
m3 
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C12/15 
- XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági 
modulussal 
7,2 
m3 
Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig 
2 
m3 
Hátsó lépcső javítása, simítása 
7 
db 
Vasbeton fedkő, fedlap készítése, fedkő cementhabarcs simítással, zsaluzással, betonacél 
szereléssel, beton kézi tömörítésével,X0b(H), XN(H) környezeti osztályú,kissé képlékeny 
konzisztenciájú betonból, 10 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton 
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal 
0,7 
m2 
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem 
termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, 
kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 25-ös zsaluzóelem, 
11 
m2 
250/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél 
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Pillérfalazat készítése, vasbaton maggal, ciklopkő felhasználásával, nyers ciklopkőből, falazó, 
betonba falazva 
1,1 
m3 
Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, 
mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes 
mészhabarcsból 
0,375 
m3 
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, természetes anyagú termékekből, nyersen maradó 
felülettel, terméskőből, falazó, betonba falazva 
0,4 
m3 
Acálvázas kapu készítése és elhelyezése 
1 
db 
Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Baumit 
Lábazati alapvakolat Cikkszám: 151803 
1 
m2 
Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél járócserép elhelyezése és 
rögzítése 
20 
db 
Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig 
Ablakpárkány PREFALZ® alumínium szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 35 cm 
29 
m 
Fa tetőtéri ablak, válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnnyal, középső tengely körül 
teljesen átforduló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített résszellőzővel, zárt állapotban 
is szellőztethető, alumínium külső borítással, egy lakkréteggel felületkezelve edzett üveg, 
Méretkód: M08, M10, P06, P08, S06, S08 (1 m2 felett) GZL típusú VELUX tetőtéri ablak, Fa, M08. Az 
ablak tokkülmérete: 78x140 cm., Termékkód: GZL M08 1059B 
1 
db 
Alumínium burkolókeret egy ablak beépítéséhez VELUX EDS M08 típusú Burkolókeret Sík tetőfedő 
anyaghoz (max. 8 mm vastag) Az ablak tokkülmérete: 78×140 cm., Termékkód: EDS M08 1000 
1 
db 
Fa korlát lépcsőfeljárónál 
14,8 
m 
Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 10 cm vastagságban Nyers homokos kavics, 
NHK 0/125 Q-T, Délegyháza 
18 
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m3 
Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül,
betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm
, Cikkszám: HUTJS2765 
12 
m 
Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül,
betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor K szegélykő kopóréteg
nélkül 25x15x25 cm, szürke 
30 
m 
Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, homokos kavics
alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás
Téglakő Kft. TÉGLAKŐ±® elem, esztétikus, tartós betontermék, 
158,5 
m2 
240×120×50 mm, sárga-piros 
 
Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta
lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, 
1,3 
m3 
Villámhárító rendszer kiépítése jegyzőkönyvvel 
1 
db 
 
A műszaki meghatározásban illetve a költségvetési kiírásban esetlegesen található típus, illetve
gyártmány megnevezések kizárólag a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása miatt lehetséges a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, az ajánlat azzal egyenértékű (vagy jobb minőségű) tárgyat
tartalmazhat.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45262690-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)

Érték: 4395330

Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,
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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

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
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III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

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

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

VAGY

 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

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

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

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

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

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

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

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

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

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

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

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

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

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása
Szentantalfán, MVH regisztrációs szám: 1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. kiegészítő
munkálatok

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2014/10/21 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Fazakas és Fiai 2011 Kft.

Postai cím: Kossuth L. u. 20.

Város/Község: Mencshely

Postai irányítószám: 8271

Ország: HU

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 4000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 4395330 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és
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a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 4395330 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4395330 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Fazakas és Fiai 2011 Kft. (név) 8271 Mencshely, Kossuth L. u. 20. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

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

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
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nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH regisztrációs szám:
1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. kiegészítő munkálatok

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: 2014/09/29 (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/26 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
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Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------


	Többfunkciós Szolgáltató Központ kialakítása Szentantalfán, MVH regisztrációs szám: 1003295528; pályázati azonosító: 1640378076. Kiegészítő munkálatok

