
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az 
eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: JPH TRADING Kft. 

Postai cím: Tarpatak utca 11. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 
1125 

Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  kapcsolattarto@kbt-tanacsado.hu 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: 1 db kompozit előgyártmányok méret beállítását végző, 
egyedi gyártású mechanikus megmunkáló gép és 1 db kompozit késztermékek 
komplex, mechanikus megmunkálását végző, egyedi gyártású berendezések 
beszerzése GINOP-1.2.2-15 azonosítószámú projekt keretében 

II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: (2017.05.25) 

1.) II.1.4) A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 141. NUTS Kód: HU-313 

III. szakasz: Jogi információ 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Adminisztratív információk 

IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2016/10/05) Helyi idő: (12:00) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás 
iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 



VI.1.2) További információk: 2 

 

Az eljárás indításának tervezett időpontja: 2016. október 05. 

A gazdasági szereplők érdeklődésüket az Összefoglaló tájékoztató I.2)-es pontjában 
jelzet elektronikus levélcímen jelezhetik. 

Az érdeklődés jelzésének az alábbi adatokat kell tartalmaznia: az eljárás 
megnevezését, az érdeklődő gazdasági szereplő neve, székhelyének címe, 
levelezési cím (ha eltér a székhely címétől), az eljárásban kapcsolatot tartó személy 
neve, e-mail címe, telefonszáma, esetleg faxszáma. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn/) 

______________________________________________________________________________
___________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


