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Tisztelt Képviselő-testület!
A Balatonboglár Városi Önkormányzat (mint Kedvezményezett) és a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága (mint Közreműködő Szervezet) között 2018. február hónapban támogatási szerződés jött létre a TOP-2.1.2-16—SO1-2017-00005 azonosító számú „Balatonboglár a zöld város” című projekt elszámolható költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozására.
A Támogatási Szerződésnek a „projekt mérföldköveit tartalmazó 4. számú mellékletében 2. sorszámmal szerepel az engedélyes tervdokumentációk elkészítése, kiviteli
tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés elkészítése, engedélyek megszerzése. A mérföldkő tervezett elérési dátuma: 2018. december 31.
A tervezett mérföldkő kitűzött határidőre történő elérése érdekében a tervezés
megkezdése időszerűvé vált.
A tervezés költségelőirányzata (becsült költsége) a projekt költségvetésében (a
Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletében): 19.370.079,- Ft + 5.229.921,- Ft ÁFA.
Az előzőekben írt becsült értékű tervezés esetében nem kell alkalmazni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvényt (a továbbiakban: Kbt-t).
A Kbt. 111. §. „Kivétek” című fejezetében felsorolásra kerültek azok az uniós értékhatárt el nem érő beszerzések, melyek esetében nem kell alkalmazni a Kbt.-t.
A felsoroltak között, a 111. §. r. és s. pontjaiban az alábbiak találhatók:




az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épületre
vonatkozó építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti tervezési
szolgáltatás, településtervezési vagy tájrendezési tervezési szolgáltatás megrendelésére - az ezekhez kapcsolódó szakági tervezési tevékenységekre kizárólag akkor, ha annak megrendelésére építészeti, belsőépítészeti, településtervezési vagy tájrendezési tervezéssel együttesen, ugyanazon tervezett építési beruházás tekintetében kerül sor;
a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV kódok által meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontban meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetében kerül sor;

A szolgáltatás megrendelésre 2018 évben irányadó uniós értékhatár
 árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén: 44.735.040,- Ft
 tervpályázati eljárás lefolytatása esetén ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás
pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:
44.735.040,- Ft.
A tervező kiválasztására elegendő három árajánlatot beszerezni a feladat teljesítésére alkalmas, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőtől.

Az ajánlattételi felhívást az alábbi tervezőknek javasoljuk megküldeni:
1.

Pór és Társa Bt.
Pór Péter ügyvez.
8630 BB Erzsébet u.104
porpeti@gmail.com

2.

Ripszám és Társa Bt.
Ripszám János ügyvezető
8600 Siófok, Szent László u.6
ripjano@gmail.com

3.

Nagy Építésziroda AG Kft
Nagy Attila Gábor ügyvezető
2092 Budakeszi, Gyöngyvirág u.26
nagyag69@gmail.com

Határozati javaslat
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a TOP-2.1.2-16—SO1-2017-00005 azonosító számú „Balatonboglár a
zöld város” című projekt tervezési feladatainak ellátására vonatkozó
ajánlattételi felhívásának az előterjesztéshez mellékelt tervezetét jóváhagyja.
2. felkéri a polgármestert, hogy a felhívást küldje meg az alábbi tervezők
részére:
Pór és Társa Bt.
8630 BB Erzsébet u.104.
Ripszám és Társa Bt.
8600 Siófok, Szent László u.6
Nagy Építésziroda AG Kft
2092 Budakeszi, Gyöngyvirág u.26

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. május 5.
Balatonboglár, 2018. április 20.
Gáspár László
referens

Ajánlatkérési felhívás
4.

Az ajánlatkérő neve, címe:
Név:
Balatonboglár Városi Önkormányzat
Címe:
8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
Kapcsolattartó: Gáspár László műszaki referens
E-mail címe:
gaspar-laszlo@balatonboglar.hu
Tel. száma:
85/ 550-333
Mobil száma:
30/ 2242-191
Fax:
85/ 350-469

5. Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége:
Tervezési szerződés tervezési szolgáltatás elvégzése Balatonboglár Városi Önkormányzat részére a TOP-2.1.2-16—SO1-2017-00005 azonosító számú „Balatonboglár a zöld város” című projekt megvalósításához. Az ajánlatkérési eljárás sikeres lezárásaként tervezési szerződés kerül megkötésre a csatolt szerződés tervezet alapján.
A projekt keretében tervezett építési munkák összköltsége:
bruttó 553 millió Ft
Ezen belül: Kultúrház és szabadtéri színpad felújítása
bruttó 275 millió Ft
Platán park fejlesztése
bruttó 232 millió Ft
Vörösmarty tér befejező üteme
bruttó
50 millió Ft
6. A tervezett építési beruházás leírása:
3.1.

Kultúrház és szabadtéri színpad felújítása

(1. rész)

Jelenlegi állapot:
A helyi védettségű kultúrház épülete 1942-ben épült, azóta komolyabb felújítás nem történt. Az épület jó szerkezeti állapotú, de a gépészeti, elektromos rendszerek, belső kialakítása, nyílászárói elavultak. Az épület nem akadálymentesített, hiányoznak tároló helyiségek és kisebb foglalkoztató termek. A fény-és hangtechnika elavult.
Az udvaron egy fedetlen szabadtéri színpad áll, gyepes, ülőhelyek nélküli nézőtérrel. A
színpad műszaki állapota rossz, a terméskő hátfalát támpillérekkel kellett megerősíteni. A
telek északi sarkában egy régi WC blokk épület áll romos állapotban, ez a szabadtéri
színpadot szolgálta a 80-as évekig. A színpadon valamikor komoly rendezvények folytak,
hosszú szünet után jelenleg a Kultkikötő tart nyári színházat, szabadtéri mozit.
A tervezett felújítás:
A kultúrház teljes felújítása szükséges a tartószerkezetek kivételével. Cserélendő a gépészeti rendszer, az elektromos hálózat, a külső nyílászárók, burkolatok. A vizesblokkok
teljes felújítása és átszervezése szükséges, valamint ki kell alakítani egy akadálymentes
WC blokkot. Át kell építeni a jelenlegi büfét, ki kell alakítani egy előtérrel összenyitható
kisebb termet, növelni kell a raktározási lehetőségeket. Szükség van a tetőtér kisebb beépítésére egy foglalkoztató teremmel, melyhez új lépcsőt kell felvezetni. A színháztér teljes belsőépítészeti megújítása, hang- és fénytechnikai fejlesztése szükséges.
A szabadtéri színpad szerkezetét újjá kell építeni és a színpadhoz további öltözők, vizes
blokkok, raktárak kialakítása szükséges. Az új épületrész a színpad mögött helyezkedne
el, fedett előtetővel összekötve a kultúrház épületével. A színpad fölé lefedés szükséges.
A nézőtér gyepes felületű, kertes hangulatát megtartva az ülőhelyek mobil székes kialakításúk a többcélú használat miatt.

A régi udvari WC épület raktár funkciót kap, ahol a színpadhoz szükséges kellékeket,
székeket tárolják.
A színpad melletti rézsűs, fás zöldterület szintén megújul, kiterjesztve a rendezvények
környezetét a zöldfelületek irányába is.
Az épület előkertjében meglévő murvás parkoló térburkolatot kap a vízelvezetés megoldásával. Megújításra kerülnek az előkertek zöldfelületei is.





3.2.

felújítandó meglévő épület
bővítmény
színpad felújítás, fedés
térburkolat
zöldfelület felújítás
összesen:

800 m2 x 220e =176 m
120 m2 x 350e = 42 m
180 m2 x 200e = 36 m
600 m2 x 18e = 11 m
10 m
275 m

Platán park (2. rész)
Jelenlegi állapot:
A területet a 70-es években töltötték fel a Balatonból és parkot alakítottak ki rajta, jelenleg a város egyik legnagyobb zöldfelülete értékes vízparti fekvéssel.
A partközeli részek szabad strandként funkcionálnak, a keleti felét lassan belakja a Platán
strand, de a nyugati és déli részek jelenleg eléggé kihasználatlanok a park elhanyagolt állapota miatt. A gödrös, murvás sétányok nem töltik be a funkciójukat, a gyepes felületek
sok helyen kikopottak, a felületek egyenetlenek, a növényzet folyamatosan pusztul, pótlásuk nem történik. A nyári rendezvények az éves komolyabb karbantartás hiánya miatt
erősen amortizálják a parkot. Valamikor öntözőrendszer működött és szép kiültetések díszítették a nagy felületeket. A 6 ha-os park állapota nem méltó az értékes központi fekvéséhez, ezért mindenképp beavatkozásra szorul. Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően nő a strand látogatottsága, ami parkoló hiányt is okoz a területen, ezért szükséges
további parkolók kialakítására. A terület a mélyebb fekvése és talajszerkezete miatt hajlamos a belvizek kialakulására, ami nagyon sok problémát okoz a nyári rendezvények és
a park fenntartás szempontjából. Ennek megoldása is alapvető feladat, a hosszú távú
fenntarthatóság miatt.
A tervezett felújítás:
A belvizek levezetésére a területen dréncsövezés készül a Balatonba vezetve. Ehhez a
mélyebb fekvésű területeken meg kell emelni töltéssel a terepszinteket is. A jelenlegi sétautak helyett egy nagy ellipszis alakú sétaút készül padokkal, térvilágítással, térkő burkolattal. Ez alkalmas babakocsis vagy akár görkorcsolyás használatra is.
A park kihasználását segítené egy gumiburkolatú futó- v. sportpálya is.
Az ellipszishez több irányból csatlakoznak bekötő sétányok a park minél jobb használhatósága miatt. A meglévő tornászlány szobor körül kisebb tér kerül kialakításra, leülő helyekkel, vízfelülettel, árnyékoló pergolával, virágágyásokkal. Megújul a teljes zöldfelület,
felújított gyepesítés, fák ültetése készül. Fontos a helyi klimatikus viszonyokat jól tűrő
fajok kiválasztása, amiben segít az eddigi parkban tapasztaltak felhasználása.
A park széleskörű használatához szükséges a közelben a parkolás fejlesztése is, ezért a
park közelében (Széchenyi u, Kikötő sétány) a meglévő utak felújítása mellett 110 fős
parkoló készül az utcák két oldalán. A park fenntarthatóság miatt célszerű a parkoló fizetőssé tétele.


felújítandó zöldfelület drénezéssel

45.000 m2 x 1 e =

50 m






3.3.

burkolt sétaút világítással, térbútorokkal
szobor tér vízfelülettel
50 fh parkoló (Kikötő u)
gumiburkolatú futópálya v. sportpálya
összesen:

Vörösmarty tér

2.500 m2
=
700 m2 x 40 e=
2.400 m2
=
1.200 m2 x 30e =

72 m
30 m
40 m
40 m
232 m

(3. rész)

Jelenlegi állapot:
A város főterén az utóbbi években több ütemben készültek felújítások. Elkészült a városi
piac, a tér déli részének rendezése, majd a tér közepének felújítása, ahol új szökőkút,
egyedi padrendszer és a „salád” c. szobor is elhelyezésre került.
A tervezett felújítás:
A felújítás során elkészül a meglévő, aszfaltos parkoló fásítása, a hősi emlékmű környezetének rendezése és a tér nyugati felén meglévő fás, ligetes terület környezetrendezése,
sétautak építése, térbútorok elhelyezése, világítás fejlesztése. A rendezés kiterjed a tér
északi felére is, ahol a Dózsa Gy. utca mellett meglévő kis park is megújul.

4.

a fejlesztés területe

9500 m2 = 50 m

A tervezési feladat meghatározása:
A 3. pontban részletezett építési program megvalósításáéhoz szükséges engedélyezési és
kiviteli tervek elkészítése, a vonatkozó jogszabályokban (az építészeti munkarészek vonatkozásában: a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 72. §-ában és 8. számú mellékletében,
valamint a kiviteli tervek tartalmára a Magyar Építész Kamara 1/2017.(01.13.) sz. MÉK
elnökségi határozatának megfelelően a 191/2009. (IX.15.) sz. kormányrendelet 2016.
december 31-ig hatályos 1. mellékletében meghatározottak szerint, az útépítési/parkoló
építési munkákra vonatkozóan: a 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében, az
engedélyköteles vízi létesítmények vonatkozásában: a 41/2017.(XII.29.) BM rendeletben)
előírt tartalommal.
A készítendő tervek tartalmának meg kell felelniük az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében előírtaknak.
Az engedélyköteles létesítmények kivitelezésének megkezdéséhez szükséges az építési
engedély megszerzése.

5.

A teljesítés helye:
Az ajánlatérő székhelye.

6.

A szerződés időtartama:
A szerződéskötéstől a tervszállítási határidőig.

7.

Az ajánlattételi határidő:
Az ajánlattételi határidő: 2018. május 15-én 12:00 óra, mely időpontig az ajánlatoknak az
ajánlatkérő székhelyére meg kell érkezniük.

A benyújtás módja: postai úton, vagy személyesen egy eredeti példányban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva.
Postacím: Balatonboglár Városi Önkormányzat, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat a TOP-2.1.2-16—SO1-2017-00005 sz. projekt
tervezési feladataira, az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel.”
8.

Tervszállítási határidők:


Az 1. rész

A Kultúrház és szabadtéri színpad felújításának tervezésére:
az engedélyezési terv készítésére: 2018. szeptember 17
az kiviteli terv készítésére: 2018. november 15



A 2. rész

Platán park tervezési munkáira:
az engedélyezési terv készítésére: 2018. október 1.
az kiviteli terv készítésére: 2018. december 17



A 3. rész

Vörösmarty tér tervezésére:
az engedélyezési terv nem készül (A tervezett építési munka nem
tartalmaz engedélyköteles tevékenységet)
az kiviteli terv készítésére: 2018. december 17.

9.

A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:
Az ellenérték kiegyenlítése a teljesítést követően a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében átutalással történik a számla kiállításától számított 15 napon
belül.

10.

Szerződést biztosító mellékkötelezettség:
Az Ajánlatkérő a tervszállítási határidőnek a tervező hibájából történő késedelmes teljesítése esetén napi 10.000,- Ft kötbérre tart igényt, mely kötbér részenként értendő.

11.

Az ajánlat tartalma:
Kitöltött és cégszerűen aláírt Ajánlattételi nyilatkozat.

12.

Alkalmassági feltételek:
Az ajánlattevő a feladat ellátására alkalmas, amennyiben:
Az ajánlattevő képes a Magyar Építész Kamara, vagy a Magyar Mérnöki Kamara kamarai névjegyzékében szereplő, a pályázati feladat szerint releváns engedéllyel rendelkező
tervező(ke)t biztosítani a jelen ajánlatkérésben foglalt feladatok ellátására.

13.

Az alkalmassági feltételek igazolásának módja:
Büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő a Magyar Építész Kamara, vagy a Magyar Mérnöki Kamara kamarai névjegyzékében szereplő, a pályázati feladat szerint releváns engedéllyel rendelkező tervező(ke)t munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszony keretében vagy alvállalkozóként biztosít, vagy
személyesen rendelkezésre áll a jelen feladat ellátásához, az építész(ek), tervező mérnökök nevének és kamarai névjegyzékszámának megadásával. (A nevezetteknek a kamarai
névjegyzékben szerepelnie kell.)

14.

Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő, aki az „ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem felel meg az „Ajánlat tartalma” és az „Alkalmassági feltételek” című pontokban írtaknak.
15.

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Az ajánlatkérő kiköti, hogy döntést nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást módosítsa vagy visszavonja.
Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít részajánlat tételre, az alábbiak szerint:
1. rész:
Kultúrház és szabadtéri színpad felújításának tervezése
2. rész:
Platán park tervezési munkái
3. rész:
Vörösmarty tér tervezése
Az ajánlatkérő az ajánlatokat részenként értékeli.
Az alkalmassági feltételnek megfelelő ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás nettó díja részenként.
A nettő ajánlati árakat úgy kell megadni, hogy magába foglaljon valamennyi járulékos
költséget is. (pl. sokszorosítás, utazási költségek, stb.)
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenn kell tartania az ajánlatát.

16.

Az eredményhirdetés időpontja, helye:
A beérkezett ajánlatokat az ajánlatkérő értékeli, az ajánlatkérés eredményéről az ajánlattevők az értékelést követő napon belül e-mailben értesítést kapnak.
A szerződéskötés időpontját követően ajánlatkérő felveszi a kapcsolatot a nyertes ajánlattevővel.
Az ajánlatkérő az ajánlatkérési eljárás részenkénti nyertesével (nyerteseivel) részenként
köt szerződést, a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekkel.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt.
Az ajánlatok bontását az önkormányzat polgármestere által kijelölt személyek végzik.
Az ajánlatok bontásának időpontja: 2018. május 15-én 12:00 óra.
Az ajánlatok bontásának helye: Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
A pályázat eredményéről minden ajánlattevő e-mailben kap értesítést.
A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés határideje: 2018. június 5.

17.

Általános előírások:
Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről a határidő előtt köteles értesíteni az ajánlattevőket.
Hiánypótlásra van lehetőség, mely az eljárási határidőket meghosszabbítja. Tárgyalásra
nincs lehetőség. Az ajánlatok értékelését követően azon ajánlattevők, amelyeknek ajánlata hiányos, hiánypótlási felhívás keretében értesülnek a hiányosságról, megjelölve a hiánypótlási határidőt.
A ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi kockázatot és költséget
az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Balatonboglár, 2018. május ___.

1. melléklet
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Alulírott, <ajánlattevő ügyvezetőjének / cég törvényes képviselőjének neve> mint a(z) < ajánlattevő
cég megnevezése, székhelye> cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy
1. a Balatonboglár Városi Önkormányzat részére, TOP-2.1.2-16—SO1-2017-00005 azonosító
számú „Balatonboglár a zöld város” című projektjéhez kapcsolódóan tervezési szolgáltatás
elvégzése tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Kijelentjük, hogy a szolgáltatás ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk, büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozzuk, hogy
ajánlattevő a Magyar Építész Kamara Magyar vagy a Mérnöki Kamara kamarai névjegyzékében szereplő a pályázati felhívás szerinti releváns engedéllyel rendelkező építész(eke)t
és mérnököket munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszony keretében vagy alvállalkozóként biztosítja, vagy személyesen rendelkezésre áll jelen feladat ellátásához. . Az építész(ek) és mérnökök neve és kamarai névjegyzékszáma:
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró
okok:
a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel
megkötjük a tervezési szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és
tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Nettó díj az 1. részre
(Kultúrház és szabadtéri színpad felújításának tervezésére):
Áfa:
Bruttó díj:

nettó Ft1
Ft
bruttó Ft

Nettó díj a 2. részre
(Platán park tervezési munkáira):
Áfa:
Bruttó díj:

nettó Ft2
Ft
bruttó Ft

Nettó díj a 3. részre
(a Vörösmarty tér tervezésére):
Áfa:
Bruttó díj:

nettó Ft3
Ft
bruttó Ft

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.
Ajánlattevő teljes neve
Cégjegyzékszáma
Adószám, illetve adóazonosító jel
Székhely
Irányítószám, település
Utca, házszám
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)
Irányítószám település
Utca, házszám
Postafiók
Kapcsolattartó
Név, beosztása
Telefon vagy E-mail

<ajánlattétel helye, időpontja>

..............................................
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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