ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000622572018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Békés Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Turisztikai attrakciók és hullámszörf medence

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Békés Város Önkormányzata

EKRSZ_
43308994

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Békés

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

5630

Ország:

Magyarország

Petőfi Sándor Utca 2

Egyéb cím adatok:

Izsó

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

varoshaza@bekesvaros.hu

Telefon:

Gábor
+36 66411011

Fax:

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

www.bekesvaros.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ALL-READY Kft.

EKRSZ_
90820894

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Gyula

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

alltender2@gmail.com

Beleznai
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000622572018

Postai irányítószám:

5700

Ország:

Mátyás K. Utca .31. 1. ép.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

www.bekesvaros.hu

Róbert
Fax:

Magyarország

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45212100-7

Turisztikai attrakciók és hullámszörf medence

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: - ajándékárusító hely kialakítása - strandröplabda pálya felújítása - játszótér építése - partvonal feltöltése homokkal - új
strandfoci pálya építése - vízparti családi csúszda építése - mobil színpad telepítése - új öltöző-zuhanyzó kabin építése - új
kerékpártároló építése - új utcabútorok telepítése - új parkolók építése - új ivókutak építése Külső helyszíneken telepítendő
projektelemek: - vízügyi mérőhíd megemelése (1876/2 hrsz.) - csónaktároló és megállóhely létesítése (6929/53 hrsz.) - pihenőhely
kialakítása, meglévő stég felújítása és ismertető tábla kihelyezése a Felső-körgáti zsilipnél és az Alsó-körgáti zsilipnél - új mobil stég
telepítése, ismertető tábla kihelyezése, rögzített pad asztallal és hulladékgyűjtő telepítése a piaci épületek közötti átjáró magasságánál
az Élővíz-csatorna mellett és a Bagoly Vendéglőnél. 2. rész: - hullámszörf-medence építése a fogadó vasbeton műtárggyal, a hozzá
vezető gépészeti és közmű vezetékekkel, és a környezet kialakítással együtt
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2019.05.31

5630 Békés 6929/50, 0762, 0761/6, 6929/9 , 6929/6, 6912/1, 2295/5, 2295/3, 2296/1, 2296/3, 2014/1,
2014/3, 1876/2 hrsz-ek

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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1 - Turisztikai attrakciók

Fő CPV-kód:
45212100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

5630 Békés 6929/50. hrsz., 0762, 0761/6, 6929/9 , 6929/6, 6912/1, 2295/5, 2295/3, 2296/1, 2296/3, 2014/
1, 2014/3, 1876/2 hrsz-ek

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Tervezett létesítmények, illetve beruházási elemek: - átépítésre kerülő épületben ajándékárusító hely kialakítása, 37,5 m2 meglévő strandröplabda pálya felújítása, 128 m2 - játszótér építése, 101,5 m2 - partvonal feltöltése homokkal (468 m3 homok), - új
strandfoci pálya építése 936 m2 - vízparti családi csúszda építése, 2,2 x13,85 m - mobil színpad telepítése (6,00×8,00 m), - új
öltöző-zuhanyzó kabin építése, 1 db - új kerékpártároló építése (44 férőhelyes), - új utcabútorok (padok, asztal, szemetes, tábla)
telepítése, 5-5 db - új parkolók építése (33 db szgk. + 1 db busz), - új ivókutak építése, 1 db Külső helyszíneken telepítendő
projektelemek: - vízügyi mérőhíd megemelése (1876/2 hrsz.), - csónaktároló és megállóhely létesítése (6929/53 hrsz.), - pihenőhely
kialakítása, meglévő stég felújítása és ismertető tábla kihelyezése a Felső-körgáti zsilipnél és az Alsó-körgáti zsilipnél, - új mobil stég
telepítése, ismertető tábla kihelyezése, rögzített pad asztallal és hulladékgyűjtő telepítése a piaci épületek közötti átjáró magasságánál
az Élővíz-csatorna mellett és a Bagoly Vendéglőnél. Részletes mennyiségek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többletjótállás időtartama hónapban

Költség szempont:
Ár szempont:

30

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesen nettó ajánlati ár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.10.01

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2019.05.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

EKR000622572018

Nem

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:

A kezdés időpontja tervezett időpont. A közbeszerzési eljárás alapján történő szerződéskötés időpontjától függően változhat. A
befejezési időpont nem változhat.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Hullámszörf medence létesítése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45212212-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

5630 Békés (Dánfok) 6929/50. hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: - hullámszörf-medence építése a fogadó vasbeton műtárggyal, műgyanta bevonattal, a hozzá vezető gépészeti és közmű
vezetékekkel, és a környezet kialakítással (járdák, lelátó) együtt 243,1 m2 Magassági adatok: a medence legmélyebb padlószintje: 1,54 m a medencefal magassága: +2,18 m a rámpa felső padlószintje: +1,43 m Részletes mennyiségek a közbeszerzési
dokumentumokban.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többletjótállás időtartama hónapban

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesen nettó ajánlati ár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

EKR000622572018

2018.10.01

-

2019.05.31

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
A kezdés időpontja tervezett időpont. A közbeszerzési eljárás alapján történő szerződéskötés időpontjától függően változhat. A
befejezési időpont nem változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Valamennyi rész esetében Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjában meghatározott bármely
kizáró ok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 17. § szerinti nyilatkozattal,
illetve okiratokkal kell igazolnia, hogy nem áll fenn vele szemben kizáró ok. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani az eljárásban előírt kizáró okok hiányáról.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi rész vonatkozásában: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) a) pontja szerint az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az alkalmasságot a
321/2015. (X.30.) Korm. r. 23. §-ban foglaltak szerint kell igazolni, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
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1. rész esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik
összesen legalább 25 m2 alapterületű épületfelújítási, -építési munkára vonatkozó referenciával 2. rész esetében alkalmatlan az
ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik összesen legalább 1 db, legalább 100
m2 alapterületű vasbeton műtárgy komplett kivitelezésére (zsaluzás, vasszerelés, betonozás) vonatkozó referenciával,
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Mindkét rész esetében: Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek
szerint. A késedelmi kötbér mértéke mindkét rész esetében naponta a nettó vállalkozói díj 0,5 %-nak megfelelő összeg, minden
késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 10 %-át. Ajánlatkérő
meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint, amelynek összege a nettó vállalkozói díj 10
%-a. Ajánlatkérő jótállási kötelezettség vállalását írja elő, amely (a többletvállalás) bírálati rész-szempontot képez. Ajánlatkérő jótállási
biztosíték nyújtását nem írja elő.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét résznél: Ajánlatkérő 10 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, összegét a végszámlában kell elszámolni.
Rész-számla benyújtása 25-50-75 %-os részteljesítésnél lehetséges. A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt
követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására. Ajánlatkérő a TOP-1.2.1.-15-BS1-201600007 azonosító számú nyertes pályázata terhére kívánja elszámolni az ellenértéket. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható
összköltségének 100 %-a. A finanszírozás utófinanszírozás. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései
az irányadóak. Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult végszámlát benyújtani (322/
2015. (X. 30.) 31. §.) A számlák kifizetése a Kbt. 135. § -a, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. és a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és
32/A. §-a szerint történik meg átutalással. A 2. rész fordított ÁFA-s.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem
Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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Nem

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.09.14

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.09.14

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
Az ajánlatok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont, amely valamennyi rész-szempont esetében azonos.
Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december
21. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül
sor. A többletjótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor. A
minimum jótállási időtartam 24 hónap. A felolvasólapon azt kell megadni egész hónapokban, hogy ehhez képest mennyi
többletjótállást vállal az ajánlattevő. Ha nem kíván többlet jótállást vállalni, akkor „0” megajánlást kell tenni. A Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján ajánlatkérő a 12 hónapos többlet megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a képletbe akkor is a 12 hónapot helyettesíti be, ha ennél
kedvezőbb megajánlás érkezik. 1. Ajánlatkérő nevében eljárnak: Beleznai Róbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
5700 Gyula, Klapka u. 23., telefon: +36-20-503-4063, e-mail cím: alltender2@gmail.com Lajstromszáma 00501 Dr. Szathmáry
Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/fax: 06-66/444-568 E-mail:
drszathmary@t-online.hu Lajstromszáma: 00432 2. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a
Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 3. A nyertesként szerződő
fél köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévőt kiterjeszteni. Az elvárt
minimális kártérítési összegek: 1. rész esetén 9.000.000,- HUF/káresemény, 18.000.000,- HUF/év. 2. rész esetén 6.000.000,HUF/káresemény, 12.000.000,- HUF/év. 4. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban
dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz
csatolni kell az alábbiakat: a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező
személytől). 5. Ajánlatkérő az eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 6. A 321/
2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján, ha a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra, vagy adott származásra, vagy gyártási
folyamatra hivatkozik, akkor ez csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében történik. Az ilyen
megnevezésekhez hozzá kell érteni a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést, akkor is, ha adott esetben a műszaki leírásban az adott
helyen nem szerepelne. 7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg
. 8. Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot arra nézve, hogy az ajánlattevő a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) 1. pontja szerinti
átlátható szervezetnek minősül.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.09.04
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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Módosítás
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet
neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

Épcenter Építőipari és
Kereskedelmi Kft.

Magyarország, 5553
Kondoros Csabai Út 41.

Tel.: 0666389135
Email: info@epcenter.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

BÉKÉS DRÉN
Környezetvédelmi, Víz- és
Mélyépítési Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5630
Békés Petőfi Utca 20.

Tel.: +36 66 510 610
Email: info@dren.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Borgula-Ép Építőipari
Kivitelező és Szolgáltató
Kft.

Magyarország, 5650
Mezőberény Jeszenszky
Utca 20

Tel.: +36 303397457
Email: borgulaepkft@
szucsnet.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

BÓLEM Építőipari Kft.

Magyarország, 5600
Békéscsaba Őszi Utca 3

Tel.: +36 66443484
Email: kaczko.bolem@
gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

FUTIZO Kft.

Magyarország, 5700
Gyula Siórét tanya 40/c

Tel.: +36 66639931
Email: info@futizokft.hu

Meghívott gazdasági
szereplő
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