MEGHÍVÓ
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, az ülésre
ezúton tisztelettel meghívom!
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. április 16-a (hétfő) 16.00 óra
Helye: Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Javasolt napirend:
1. „2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely településen”
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Kókai Rita polgármester

Gyermely, 2018. április 12.
Kókai Rita
polgármester

1. számú napirend
Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 16ai ülésére
Tárgy: „2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely
településen” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
Készítette: Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakértő
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat a Belügyminisztériumtól vis maior támogatásban részesült az
alábbi feladatok elvégzésére:
2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely településen
A 2017. május 21-én lezúduló hirtelen jött esőzés következtében a Szomori út
(hrsz.: 348) alatt húzódó zárt rendszerű csapadékvíz elvezető árok eltömődött,
160 m hosszon, feladatát nem tudta ellátni. Az akna fedlapokat felnyitva az iszap és
sárlavina okozta dugulás szemrevételezéssel jól látható volt.
A Csalogány utcai (hrsz.: 67/2) csapadékvíz elvezető árok hordalékkal, kiszakadt
növényzettel teljesen feltelítődött, a mederfal erősen megrongálódott, feladatát már
nem képes ellátni, ezzel az út csapadékvíz által okozta további tönkremenetelét nagy
mértékben elősegíti. Az erősen károsodott árok állandóan lakott területekhez vezető
út
mentén található, ezért helyreállítása szükségszerű.
A 207 helyrajzi számú előre gyártott betonlapokkal, illetve terméskővel burkolt
patakmeder 600 m-es szakasza a felhalmozódott hordaléktól erősen megrongálódott,
helyenként bedőlt, bizonyos szakaszokon teljesen tönkrement.
A 146 helyrajzi számú föld parttal rendelkező patakmeder 400 m hosszon sárral,
iszappal, kiszakadt növényzettel feltelítődött. A víz lefolyása nem biztosított.
Csalogány utcai árok és Szomori út alatt húzódó csatorna helyreállítása
A Gyermely Csalogány utca (hrsz: 67/2) melletti árok 300 folyóméteres szakasza a
nagy esőzéseknek, a lezúduló hatalmas mennyiségű felszíni víznek köszönhetően
feltelítődött homokkal, kiszakadt növényzettel, mederfala erősen megrongálódott.
- A vizsgált szakaszokon az árokmedret alaposan ki kell takarítani, a lerakódott
homokot, iszapot, növényzetet el kell távolítani.
- Az árok eredeti nyomvonalát a helyére vissza kell állítani, eredeti esését ki kell
alakítani.
- Az árkok tönkrement elemeit el kell bontani, a törmeléket el kell szállítani.
- Az árkok burkolását előre gyártott beton árokelemekkel el kell végezni.
- Az átereszeket helyre kell állítani.
A 348 helyrajzi számú Szomori út alatt húzódó zárt rendszerű csapadékvíz elvezető
csatornát fel kell tárni és ki kell tisztítani. A szükséges helyeken a csatornaelemeket
ki kell cserélni.
Patakmeder helyreállítása
A 207 helyrajzi számú előre gyártott betonelemekkel, illetve terméskővel burkolt

patakmeder a nagy tömegben lezúduló csapadékvíz által sodor hordalékkal, sárral,
kiszakadt növényzettel feltelítődött. A patak meder
- károsodott szakaszait ki kell takarítani, eredeti nyomvonalát vissza kell állítani.
- A patakmeder burkolatlan és burkolt partfalát helyre kell állítani, állékonyságát
biztosítani kell.
- A víz akadálytalan lefolyását biztosítani kell.
Következtetések, feladatok
- A dokumentáció tárgyát képező közutak menti árkok, a patakmeder partfalainak és
a
Szomori út alatt húzódó zárt csapadékvízelvezető csatorna rendkívül
nagymértékűkárosodását a 2017. május 21-ei hatalmas esőzés okozta. A hatalmas
sebességgel
hömpölygő csapadékvíz elmosta az út melletti árkokat, az utakat a felhalmozódott
hordalékkal járhatatlanná tette.
- Az esővíz levezető rendszer tönkre ment, helyenként eltűnt, a lezúduló csapadék
elmosta. A vízelvezető árkok feladatukat már nem látják el.
- El kellett végezni az út helyreállítási munkáit, a felszíni vízelvezető árkokat helyre
kell állítani, a patakmeder partfalait állékonnyá kell tenni, a burkolt részeket javítani
kell, a víz zavartalan lefolyását biztosítani kell.
További előírások
- A dokumentáció megállapításai az utak, az árkok és a patakmeder vizsgálatkori
állapotára vonatkoznak, és mindennemű körülményváltozás a dokumentáció
felülvizsgálatát teszi szükségessé.
- A kivitelezési munkákat csak felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad
végezni a balesetvédelmi és munkabiztonsági előírásokat betartva!
- Az utak és árkok helyreállítási munkáinak kivitelezése közben veszélyre
figyelmeztető lekerítéssel és táblázással kell kizárni a korábban használt területből.
Részletek a dokumentációban.
Becsült érték: nettó 32 220 472 forint + ÁFA.
A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás indult 2018. március 7-én, melynek
keretében az alábbi cégek lettek ajánlattételre felhívva:
Izeli József E.V.
2072 Zsámbék, Terv u. 45.
Colas Út Építőipari Zrt
1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 1. em.
Varga Fuvarozási Kft.
2500 Esztergom, Kertész u. 13,
Molnár & Molnár Kft.
2509 Esztergom-kertváros, Danjanich utca 29,
MOTOCORP Bt.

4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál u. 75
Az ajánlattételi határidőre 2018. március 23-án 08:15 órára az alábbi ajánlatokat
nyújtották be:
Izeli József EV
2072 Zsámbék, Terv u. 45.
Vállalkozási díj: 38 093 200 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 1 év
Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2500 Esztergom, Kertész utca 13.
Vállalkozási díj: 28 356 118 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 1 év
Az ajánlatok bírálatára sor került, megállapítható, hogy az ajánlatokkal kapcsolatosan
hiánypótlási felhívás, indokolás-kérés, tisztázó nyilatkozat kérés szükségessége nem
merült fel, az ajánlatok érvényessé nyilvánítása javasolt.
Az ajánlatok bírálati szempontja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat:
Ajánlati ár, súlyszám: 70
Jótállás idő: súlyszám: 30
Az ajánlatok pontozási táblája az előterjesztés 1. melléklete.
Megállapítható, hogy a szerződéskötéshez a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Az írásbeli összegezés tervezete az előterjesztés 2. melléklete.
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség és név szerinti szavazás
szükséges! Az Mötv. 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a
határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „2017. májusi esőzések
miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely településen” tárgyú közbeszerzési
eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:
1. az eljárás eredményes
2. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi elemei:
- Izeli József EV
2072 Zsámbék, Terv u. 45.
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.
Vállalkozási díj: 38 093 200 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 1 év
-

Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

2500 Esztergom, Kertész utca 13.
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.
Vállalkozási díj: 28 356 118 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 1 év
3. A nyertes ajánlat és a nyertesség indoka:
Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2500 Esztergom, Kertész utca 13.
Vállalkozási díj: 28 356 118 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 1 év
Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.
4. Felkéri a Polgármestert az eredményhirdetésre és a nyertessel
közbeszerzési szerződés megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Gyermely, 2018. április 12.
Kókai Rita
polgármester

a

Ár
pont
súlyozott pont
jótállás
pont
súlyozott pont
összpont

Izeli József
38 093 200,00
74,44
5 210,72
1,00
100,00
3 000,00
8 210,72

Varga Kft.
28 356 118,00
100,00
7 000,00
1,00
100,00
3 000,00
10 000,00

Tárgy:
Gyermely Község Önkormányzata
2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely településen
tárgyú közbeszerzési eljárása
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyermely Község Önkormányzata nemzeti azonosító: AK17510
Postai cím: 2821 Gyermely, Petőfi S. tér 1.
Város/Község: Gyermely
Postai irányítószám: 2821 Ország: Magyarország
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely településen
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely településen
A 2017. május 21-én lezúduló hirtelen jött esőzés következtében a Szomori út
(hrsz.: 348) alatt húzódó zárt rendszerű csapadékvíz elvezető árok eltömődött,
160 m hosszon, feladatát nem tudta ellátni. Az akna fedlapokat felnyitva az iszap és
sárlavina okozta dugulás szemrevételezéssel jól látható volt.
A Csalogány utcai (hrsz.: 67/2) csapadékvíz elvezető árok hordalékkal, kiszakadt
növényzettel teljesen feltelítődött, a mederfal erősen megrongálódott, feladatát már
nem képes ellátni, ezzel az út csapadékvíz által okozta további tönkremenetelét nagy
mértékben elősegíti. Az erősen károsodott árok állandóan lakott területekhez vezető út
mentén található, ezért helyreállítása szükségszerű.
A 207 helyrajzi számú előre gyártott betonlapokkal, illetve terméskővel burkolt
patakmeder 600 m-es szakasza a felhalmozódott hordaléktól erősen megrongálódott,
helyenként bedőlt, bizonyos szakaszokon teljesen tönkrement.
A 146 helyrajzi számú föld parttal rendelkező patakmeder 400 m hosszon sárral,
iszappal, kiszakadt növényzettel feltelítődött. A víz lefolyása nem biztosított.
Csalogány utcai árok és Szomori út alatt húzódó csatorna helyreállítása
A Gyermely Csalogány utca (hrsz: 67/2) melletti árok 300 folyóméteres szakasza a
nagy esőzéseknek, a lezúduló hatalmas mennyiségű felszíni víznek köszönhetően
feltelítődött homokkal, kiszakadt növényzettel, mederfala erősen megrongálódott.
- A vizsgált szakaszokon az árokmedret alaposan ki kell takarítani, a lerakódott
homokot, iszapot, növényzetet el kell távolítani.
- Az árok eredeti nyomvonalát a helyére vissza kell állítani, eredeti esését ki kell
alakítani.
- Az árkok tönkrement elemeit el kell bontani, a törmeléket el kell szállítani.
- Az árkok burkolását előre gyártott beton árokelemekkel el kell végezni.
- Az átereszeket helyre kell állítani.
A 348 helyrajzi számú Szomori út alatt húzódó zárt rendszerű csapadékvíz elvezető
csatornát fel kell tárni és ki kell tisztítani. A szükséges helyeken a csatornaelemeket ki
kell cserélni.
Patakmeder helyreállítása
A 207 helyrajzi számú előre gyártott betonelemekkel, illetve terméskővel burkolt
patakmeder a nagy tömegben lezúduló csapadékvíz által sodor hordalékkal, sárral,
kiszakadt növényzettel feltelítődött. A patak meder
- károsodott szakaszait ki kell takarítani, eredeti nyomvonalát vissza kell állítani.
- A patakmeder burkolatlan és burkolt partfalát helyre kell állítani, állékonyságát
biztosítani kell.
- A víz akadálytalan lefolyását biztosítani kell.
Következtetések, feladatok
- A dokumentáció tárgyát képező közutak menti árkok, a patakmeder partfalainak és a
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Szomori út alatt húzódó zárt csapadékvízelvezető csatorna rendkívül nagymértékű
károsodását a 2017. május 21-ei hatalmas esőzés okozta. A hatalmas sebességgel
hömpölygő csapadékvíz elmosta az út melletti árkokat, az utakat a felhalmozódott
hordalékkal járhatatlanná tette.
- Az esővíz levezető rendszer tönkre ment, helyenként eltűnt, a lezúduló csapadék
elmosta. A vízelvezető árkok feladatukat már nem látják el.
- El kellett végezni az út helyreállítási munkáit, a felszíni vízelvezető árkokat helyre kell
állítani, a patakmeder partfalait állékonnyá kell tenni, a burkolt részeket javítani kell, a
víz zavartalan lefolyását biztosítani kell.
További előírások
- A dokumentáció megállapításai az utak, az árkok és a patakmeder vizsgálatkori
állapotára vonatkoznak, és mindennemű körülményváltozás a dokumentáció
felülvizsgálatát teszi szükségessé.
- A kivitelezési munkákat csak felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad végezni
a balesetvédelmi és munkabiztonsági előírásokat betartva!
- Az utak és árkok helyreállítási munkáinak kivitelezése közben veszélyre figyelmeztető
lekerítéssel és táblázással kell kizárni a korábban használt területből.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018/03/07 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés:
2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása Gyermely településen
Az eljárás eredményes volt x
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Izeli József EV
2072 Zsámbék, Terv u. 45.
Adószám: 50752960-2-33
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Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.
Vállalkozási díj: 38 093 200 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 1 év
Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2500 Esztergom, Kertész utca 13.
Adószám: 12873717-2-11.
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.
Vállalkozási díj: 28 356 118 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 1 év
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ajánlattevő neve:
Izeli József EV

Az értékelés
A részszempontok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben
(adott esetben az pontszám
alszempontjai is)
alszempontok
súlyszámai is)
Ár

Jótállás

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:
Varga Fuvarozási és
Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

70
74,44

5 210,72

100,00

7 000,00

100,00

3 000,00

100,00

3 000,00

30

A súlyszámmal
szorzott
8 210,72
10 000,00
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ár értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, jótállási idő értékelési szempont esetében a
legmagasabb érték a legkedvezőbb.
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Az alkalmazandó képlet:
Ár részszempont:
P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100
Jótállási idő részszempont:
P= (Avizsgált /Alegjobb) * 100
A fentebbi képletek esetében
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott
pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó
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súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot
elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre
kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot
nyújtó ajánlatot tevő.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2500 Esztergom, Kertész utca 13.
Adószám: 12873717-2-11.
Vállalkozási díj: 28 356 118 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 1 év
Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2
x nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
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