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Tisztelt Ajfnlattevd!

a risza-uivfrosi Int6zm6nymiikiidtetd Kiizpont 3580 Tiszarijviiros, Bethlen G. rit 7.(a tovribbiakban: ajintatk6r6) ezirton k6ri feiajrinlatt6telre - 6^-ifit kepviselt c6get,mint Ajrlnlattevot (a tov6bbiakban:- ai6nlattei6) a jelen ajrinlatkdrdsben nevezen, akdzheszerz6si 6rt6khathrt el nem cr6 crtottirbeszirz6s sor6n jelen ajdnlatkdr6sbenel6frtak szerint ds az abban foglalt feltdtelek fi gyelemb,ev6tel6vel.

Beszerz1s megnevezdse :

,,Nagyiizemi konyhfk szell6z6s-l6geltftrfls kiviteli tervdokumentr{ci6 k6szit6se,gflzellitis tervk6szft6s6vel 6s szolgditat6i enged6lyez6ssel"

l. Azaj{nlatk6r6 neve, cime:

Tiszarijvrirosi Int6zm6nymtik6dtet6 Kdzpont
3580 Tiszarijvriros, Bethlen G. ft 7.
Tel.:49/548-300
Fax:49/340-871

Tovrf,bbi informrf,ci6k a kiivetkez| cimen szerezhetdk be:

T iszatjv irro s i Intdzm 6nym tik ci dtetti K 6zp ont
Kazinczy Kcizcissd g i Haz
Cim: 3580 Tiszaijvaros, Kazinczy itt3.
Zsipi Imr6n6
Tel.:49/548-326
Fax:49/340-871
E-mail cfm: tik@.tujvaros.hu

2. Az ajinlatk6r6s tdrgya:

,,Nagyiizemi konyhrik szell6z6s-l6gell6tris kiviteti tervdokumentrflci6 k6szit6se,
giuellilt{s tervk6szft6s6vel 6s szolgriltatrii enged6lyez6ssel"

A beszerzes r6szei, amelyekre ajhriatot lehet tenn i: a riszekre tdrtin| ajdnlatkdrds
nem indokolt

A miiszaki/s zal<maidoku mentf ci6 ren d el kez6s re bocsdtrisrfln ak m6 dj a :

Miiszaki/s zakmaidokument6ci6 jelen beszerz6s soriin nem kdsziilt.
A miiszaki tartalmat az ajdnlatk6r6s 13. pontja tartalmazza.



3. A megkdtend6 szerz6d6s meghatirozfrsa:

Tervezdsi szerzSdls,rNagyiizemi konyh 6rk szellfuzes-l6gellftds kiviteli tervdoku-
mentrflci6 k6szft6se, ghzell6t6s tervk6szit6s6vel 6s szolgfliat6i enged6lyez6ssel,,

4, Aszemdd6s akibbi r6sz6nek a teljesit6si hatrirideje:

A tervdokumentici6 elk6szit6se 6s leadrflsa illetve a gLzterv befogadr[s 616l a gin-szolg6ltat6 fel6l kiadott igazolis benyrijtis a az Aihnli'ttCrO .Orr.i-u.

2016. december IS. nap
Az aj anratk& 6 a telj es f t6s i hat6rid 6hdz k6p est el 6te lj es f t6 st e I fogad.

Az enged6lyes giutewek az itlet6kes g6z-szolg6ltat6 6ltal tiirt6nt j6vrflhagy6s utr[nkeriilnek rltadrflsra az Aj6nlatk6r6 r6sz6re. ,

5. A teljesit6s helye, termdszetbeni helye:

A tervezfusi feladattal 6rintett f6z6konyhfk pontos cfm6t 6s adatait jeten aj6nlat-
kdr6s 13. pontja tartalmtzza.

Az 6tintettf6z6konyh 6k alaprajzait jelenajrinlatkdr6s 5. 6. 6s 7. szitmirmelldklete tar-
Italmazza.

6l Atz ellenszolgiltatf s teljesit6s6nek felt6telei:

Ajrinlatkdr6 a szerzlddsben meghatr{rozott m6don 6s tartalommal trirt6n6 teljesit6st
kdvet6e1, a teljesftdsigazol6s szerint kidllitott szitmla alapjin, a szimia ajrfurlatk6r6
tdszlr1l ttirt6n6 k1zhew*tel6t kcivet6 15 napon beliil az ellenszolgilltatastritutallssal
teljesiti.

7.Kiziril okok:

Nem lehet ajilnlattev 6 az atermdszetes, jogi szemlly,vagy jogi szem6lyis6g n6lktili
gazdillkodb szewezet, aki vagy amely:

a) a szerz6ddssel drintett szewezettel kdzszolgirlati jogviszonyban, munkavi-
szonyban 6ll (a tovribbiakban: drintett dolgoz6/mun$atr{rs),

b) u drintett dolgoz6 kdzeli hozzfutartoz6ja,
c) az a gazdiikod6 szervezet, amelyben az erintett dolgoz6, vagy annak krizeli

hozzdtartozSja tulaj doni rdszeseddssel rendelkezik,
d) egy 6vndl rdgebben lejr{rt ad6-, vi{.m-,vagy t6rsadalombiaosftrisi jriruldkfizetdsi

kdtelezettsdgdnek nem tett eleget,
e) akinek az 6nkorminyzatiad6hat6s6gn6l nyilvrlntartott ad6tartozitsa van,
D aki ellen cs6d-, felszr{molilsi eljrir6s van folyamatban, aki vdgels zdmol1s alatt

6n,
g) akinek tevdkenys6gdt a cdgbir6s6g felfiiggesztette,
h) aki nem szerepel a cdgjegyzdkben,



i) aki nem rendelkezik a tevdkenys6g folytatrlsr[h oz el(Jirt enged6llyel, jogosft-
vitnnyal, illetve szervezeti, kamarai iagsiggal,

j) aki korrlbbi, 
T d-*orynfurryzattal kottiu szerz6d6s6nek teljesftdse soriin stilyosszerz6dds s zeg1st kdvetett el,

k) akinek az ad6szdmiit a Nemzeti Ad6- 6s Vrimhivatal felfiiggesztefte,
l) aki szerepel a Nemzeti Ad6- 6s v6mhivatal dltal kozzetJil vd".t":rari eljrirrtsalatti ad6z6k I i st6j 6b an,
m) aki akizitrl okokkal kapcsolatban val6tlanul nyilatkozott.

A megkcivetelt igazol6si m6d:
a n'tatO okotE* nem 6ll6sr{r6l az aihnlattevdknek nyilatkoznia kell ajr{nlat6nak be-nyfjt6srival egyidejiile g az ajfinratk6rds mell6klet6t kepez6nyomtatu6nyon.

8. Az ajdnlatt6teli hatriridd:

2016. ni;ovember hd 7 nap II dra
Felhivjuk a figyelm:t' h9ry az aifunlat beadrflsr{nak felt6tele az el6zetes helyszfni
bejfrison tiirt6n6 r6szv6tel. A helyszfni,megtekint6s lehetosogdre vonatkoz6 in-formici6kat az ajinlatk6r6s 17. pontja taftalhazza.

9. Az ajinlat benyfjt6sinak helye, m6dja:

Tiszarijvdrosi Intdzm6nymiikddtet6 Kcizpont
Kazinczy Kdzdss6giHaz
3580 Tiszafjviiros, Kaznczy ifi3.73/2. szoba
Zsipi Imr6ndn6l

Az ajinlatpostai rifon, vagy szemdlyesen munkanapokon H - CS: 8:00 6s 16:00 6ra, p:
8:00 6s 13:30 6ra kdz<itt, az ajinlattdteli hatr{ridt5iejfurtarrak napjrin 8:00 6s 10:00 6ra
kdzdtt adhat6le.

Az ajinlatot zittborit6kban, I eredeti p6ld6nyban kell benyujtani. A borit6kon fel kell
tiintehi a k<ivetkez6 szdveget:

- ,Nagyiizemi konyhfk szell6z6s-l6gell6tis kiviteli tervdokumenticir' k6szi-
t6se, gilzellitis tervk6szft6s6vel 6s szolgriltat6i enged6lyez6ssel"
Az aidnlattdteli hatdridd el6a (2016. november h6 7 nap l l:00 6ra) nem bont-
hatdfel!

- az ajdnlanevd nevdt ds szdkhelydt
' ,,Iktat6ban nem bonthat|fel, azonnal a ctmzetthez tovdbbitand6',.

fz' ajinlatk&d az ajdnlatot akkor tekinti hat6rid6n beliil benyfjtottnak, ha annak k6z-
h:ry:l:tt al aialalfitelihatandllejirtdig, abontds megkezderEig megtd,rt6nik. A pos-
tai kiildemdnyek elirriny(trisdb6l, elvesztdsdb6l ered6 riiszes Uocilza{aliinlattev6t ter-
heli. Ajrinlattel6 felel6ss6ge, hogy ajinlata megfelel6 csomagoliisbal, form6ban €s
id6ben ker0ljdn benyfjtdsra Ajrinlatk6r6 csak i ellirt hatdn{big u -.grttilt helyre
leadott aj6nlatokat tudja 6rtdkelni. A hatririd6n tuldrkezett ajrinlatok 6rv6nltelenek.



10. Az ajfnlatok felbontr{sinak helye, ideje:

Tiszafijv6rosi Intdzm6nymfi kcidter6 Kcizpont
Kazincry KdzdssdgiHAz
3580 Tiszarijviiros, Kazinczy ft3,7312. iroda
Diltum: 2016. november hri 7 nap II:00 6ra

ll. Az ajinlatok elbiriLisrflnak tervezett id6pontja:

2016. november hd 9 nap

12. Szerz6d6skiit6s id6pontj a :

2016. november hd I0 nap

13. Miiszaki tartalom:
I3.I A konyho ds a konyhdbsn iizemeltetett griziizem{i kisziildkek adatai:

Napsuedr Biilcs6de
3580 Tiszarijvfros, M6tyris kirity ft 34.

- a konyha alapteriilete: 30 m2
- a konyhai flzdterbelmagass6ga: 3 m

helyr ajzi szdma: 6 5 9 I 15

K6sztil6kek:
Nyf lt 6g6steni k6sziil6kek:

- nagykonyhai ttizhely KG 4 6g6s 2 db 26,1kW
- nagykonyhaittzhely 2 Egbs I db 12,5 kW
- f1zozsfrmoly KG-228 2 db 14 kW
- f1zlzsirmoly GZS-14 I db 14,3 kW
-hflztartisituzhely 1 db 12 KW

Zirt lglsterii kdsziildk: nincs

Szederinda 6voda
3580 Tiszarljviros, D6zsa Gy. rfit. 9.

- a konyha alapteriilete: I l0 nr}
- a konyhai filzlter belmagass;dga: 3 m
- helyrajzi szirma: 449

Kdsziil6kek:
Nyilt 6g6steni k6sziil6kek:

- f6z6zsdmoly KG-228 3 db 14 kW
- flz1zsfimoly GZS-14 I db 14,3 kW
-hfLztertdsi gazti,tzhely I db 10,33 kW

Z6rt *gesterii kdsziildk: nincs



Szivdrvinv 6voda
3580 Tiszarljviros, Pajt6s kiiz 1.3.

- a konyha alapteriilete: 3g,56 mm|
- a konyhai f6z6t1r belmagass6ga: 2,9 m
- helyrajzi szdma: 664/23

K6sziil6kek:
Nyflt dgdsteni kdsziil6kek:

- flzSzsitmoly KG-228
: nagykonyhaitazhely KG 4 6g6s

Zirt flgesteni k6sziil6k:
- fitelfbzb iist KG001-100I-es

l d b 1 4 k W
I db 26,1 kw

1 d b 1 8 k W

I3-2 A tervezis sordn az aldbbi szempontokat keil jigtelembe venni:- Iegyen lehet6sdg a konyhribi telepiteu vatamewryi ginizem|_ k6sziil6k egy
id6ben val6 iizemel6s6re;

- val6suljon meg a bejuttatott friss levegd megfelel6 el6melegft6se.
- Az el6melegft6 a h6energi6-/- egyrdszt a szabadba juttatott hasznrlt leveg6b6l va-

16 h6 visszanyer6ssel, mdsr6szt az lpilet flitdsdt biztosit6 tdvh6rendszerb6l
nyerje.

- Kolts6gcsdkkentds 6rdek6ben, - amennyiben effe van lehet6sdg- a jelenleg meg-
ldv6 rendszer elemeit lehessien arkalmazni azi$ rendszerben.
A ginizemii kdsziildkek 6s l6gtechnikai berendezdsek automatikusan (mindig
az optimillis telj esftmdnnyel ) miik0dj enek

- A miik<td6 ldgtechnikai berendez6sek zajszintje alacsony legyen.
A rendszerb e megfelel6en szigetelt vezet6kek keriilj enek b edpitdsre.
A ldgtechnikai vezetdkekbe automatikusan iizemel6 csappanffi keriiljenek
be6pftdsre

- A lEgechnik aivezetdkek 6s l6gtechnikai elemek konyhriban tcirt6n6 elhelyezd-
se, l6gbefuv6si helyek kialalkft6sa optimdlis legyen.
A tervez6s t6rjen ki a k6m6nyre vonatkoz6 fehij itdsrads engeddlyez6sre.

- A gfz,'j,zemtit6sztldkek 6s lldgtechnikai berendezdsek miikdd6semegfeleljen az
6rv6nyes el6ir6sokn ak, szab frlyoknak.
A Napsug6r Bdlcs6de 6s a Szivrlrvany 6voda esetdben, - ahol az dpiiletfiit6se
tixhS szolgfiltatdssal van mergoldva - atewezet tdrjen ki ara, hogi az 6szi,6s
tavaszi fiit6si iltmeneti idSszakban (amikor atilho qem biztosit elegend6 el6-
remen6 h6fokot a fiitdsi rendszerdben) is 6lljon rendelkez6tt. -.gf.lel6 frit6si
h6 a ldgtechnikai egysdg kaloriferdnek a r6sz6re.

- A tervdokumentiici6 a ldtesitmdnyre 6s i.izemeltetdsre vonatkoz6, atervez6skor
6rvdnyben l6v6 jogszabillyol<, szabvdnyok 6s egydb hat6srigi el6fr6sok alapjrin
kdsziilj0n.



13.3 A tervezf teljes{tdsinek tartalma:

A Tewezb elk6sziti a jelen ajinlatkhresbgn meghatriro zott nagyizemi kony h6l< gin,- 6sldgtechnikai, valamint a kapcsol6d6 tiizeldstecitrikui, 6ptiletg;p6szeti-,auto matiziiitsi-,
6svi l lamossi{giterveit(kivi telez6sitervdokument6ci6). .vI

ATeweziskdteles a szetzfudhsben megh athrozotttervezesi munk6t a szerz6d5sben fog-lalt tartalmi kcivetelm6nyeknek, a miiszaki tervezdsre vonatkoz6 min6s6gi-, biztons6gi-
6s szakmai szab6lyoknak, ezek hiiinyfhan a kialakult szakmai kriveteim6nyeknek 6sgyakorlatnak megfelel6en, a vonatkoz6 m{iszaki szabvilnyok betartrisrival szoig dltatni.

A Tervezd enged6lyeztetlsre benyujtja az elklszitett tervet a g6nszolg6ltat6nak.

ATewez| elk6szfti a kivitelezdsi tervdokumentiici6t, tovdbb h az 1razott 6s 6razatlan
kciltsdgvetdst.

A Tervez6 feladata a konyha jelenlegi illlapotinakdpitdszeti 6s dpiiletgdp6szeti felm6-
r6se.

Aj6nlatkdr6 biaositj a a r€szletes konyhai felmdrds lehetSsd get anyertes Ajrinlattev6
szirmira a tervezds megkezddse el6tt.

A Tervez6nek a tervdokumentrici6t papt alapon 4 eredeti p6ldrinyban, elektronikus
form6ban I p6l drinyb an sziiks 6 ge s U enyn; tani a.

14. Ajrflnlatok elbfrilfsinak szempontja:

AzEwlnyes ajrinlatok elbir6ft{srinak szempontja: legalacsonyabb dsszegti ellenszolgiil-
tat6s. 

e

Kdrjiik a Tisztelt Aj6nlattev6ket, hogy ajrinlatukat a 4. sz6mu melldkletk6nt csatolt
Ajrinlati lapon tegy6k meg.

I 5. Alkalmassrigi kiivetelm6nyekr

Ajrinlattev6 ismertesse a jelen ajanlatkdrls kdz.zfiteteldt6l visszafel6 sz1mitottmegel6-
z6 3 6'v sori{n teljesitett legielent6sebb, a jelen beszerzls tixgyilnakmegfelel6 (l6gtech-
nikai 6s fft6stechnikai tervez6sre vonatkoz6) referencifuit. A nyilatkozat tartalmaz.za
legalSbb a szerzSdlst k0t5 misik fdl nev6t, szdkhelydt, a szerzldes tirgyitt,a teljesit6s
hel16t 6s idejdt, a kapott ellenszolg6ltatds nett6 risszegdt, a referenci-rlt meger6sfteni
tud6 szemdly nev6t 6s el6rhet6sdg6t, tov6bb6 nyilatkozni kell ar6l, hogy a tefesitds az
eldirtisoknak 6s aszerzld€snek megfelel6en tortdnt-e. A nyilatkozatiigtdtel1hezk&-
jiik, haszn 6lji*. a 3 . szimtr melldkletet.

Alkalmatlun az ajinlattev6, amennyiben a vizsgiit id6szakban (a jelen ajanlatk6r6s
kdzzfitlteldt6l visszafell szfumftott megel6z6 3 dv son{n) nem rendelkezik a jelen be-
szetz$s tdrgyinak megfelel6 (ldgtechnikai 6s fiit6stechnikai tervezlsre vonatkoz6),



legal6bb tisszesen nett6 2.000.000.- Ft (kett6milli6 forint) 6rt6kii pozitivtartalmri refe-renciilval.

16. Kiiliinleges el6ir6sok:

Ajdnlattev6 teljes felel6ssdg geltartozik az illtalafoglalkoztatott munkat6rsakdrt.

Ajrinlattev6nek rendelkeznie kell aJelen beszerzds tdrgyinakmegfelel6 tervez6si szak-teriiletre ervdnyes glqkmagyakorl6si jogosults6ggal, mely jogosults6g megl6t6t ajanlat-tev6nek az ajdnlatdbanigazolniakell, tov6bbd aJinlatt"u6".t'aiogor"urtrag megl6t6nekajfnratkfirf illtali ellen6rz6s6hez meg kell adnia anlvjegyzeki szailot.
I

Ajrinlattevdnek tiirgyi tervezdssel kapcsolatosan ki kell eldgitenie a 266/2013. (ul.l l)Korm. rendelet valamennyi idevonatk ozd erfiirdsait. 
- :--o- v * avv' '

17' Hi6nyp6tlr[s 6s helyszini megtekint6s lehet6s 6ge: bizrosftott/nem biztos{tott
(Igen vdlasz esetdn: Aidnlatkdrd a hidnyp6tlds tehet-1segffiitjo, azonban a hidny-p'tlds nem eredmdnyezheti az ajdnlat itbirdtdtro keraid tartalmi elemei (ajdnlati dr)mddositdsdt.)

Aj 6nlatker6 helyszini bej 6r6st biztosit, melynek id6pond a:

2016. okt6ber h6 27 nap 13.00 6ra

A helyszfni bejfrrflsr a 20l6.okt6ber 27-6n12.00-ig lehet jelentkezni Zsipi Imr6n6
kdzfitkeztet6si cs o p o rtvezet6 n 61.
Tel:701333-7731

1 8. Kie g6s zit6 thjilkoztatirs k6r6s h at6 ri d ej e :

2016. oktdber hd 28. napja 14 dra

Az Ajanlattev| azajdnlatk6rdsben foglaltakkal kapcsolatban irdsban kieg6szft6 (6rtel-
mez6) ti$flkonatrist k6rhet. Ajr{nlatk6r6 a bedrkezett kieg6szit6 tfij€:koz{atisr6rjsekre
vonatkoz6 vflaszirthonlapjrin (www.tit.tiszaujvaros.nu), tovfbb6 Tiszarijv6ros honlap-
j rin (www.tiszaujvaros.hu) teszi kOE6.

f9. Egy6b informfci6k:

lg.l Az ajinlattltel megttirt6ntdvel Ajrinlattev 6hozzdjiml neve, sz6khelye , ajinlati fra
6's az eljdrds lefolytatrisa soriin 6rt6kel6sre keriil6 egydb 5zempontok nyilvrlnoss6gra
hozatalirhoz.

lg.2 Ai6nlatkdr6 felhfvja Ajrinlattevd figyelm 6t ana, hogy Tiszarijvdros Viiros On-
korminyzata, Polgilrmesteri Hivatala, 6nkorm6ny zati nt6zm6nyei 6s iinkorm tnyzati
tulajdonri gazdashgi t6rsasilgai minden olyan tiszatjvdrosi gaidasfugi tev6kenyieget
folytat6 viilalkozSs visszterhes szerz6d6s6nek (kiv6ve akdzbeszerz6si t<lrvdny ,r.ri"nt,
valamint Tiszattjvaros Varos Onkormrinytlu, Polgrirmesteri Flivatala, 6nkorminyzati
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int'zm'nyei ds <inkorminyzati tulajdonri gazdasiryi trirsasagai egym6s k6z6tt megk6-tdsre keriill szerzbd6seit) a megktii6s6re, imelyelf eseten a fentebb felsorolt szerveze-tek fizetdsi kdtelezettsdge a nett6 30q_E Ft risszlget el6ri, uaw artmegharaoj a, csak azaldbbi feltdtelek megldte esetdn keriilhet sor. EzJn felt6telekrdl a mr{sik szerziid6 feletszerz6ddskritds el6tt tfuj lkonafii sziiks 6 ges.
- A szerz6d6s melldklet€t kfipei ahatinozat l. melldklete szerinti nyilatkozat.- A szetz;fldds egy qontjrlbanrlgzitdsre keriil az alilbbifelt6tel:

,,A " ' (szerz6d5 fdl) hozzdjarul, hogy az dnkorminyzatroigar..rteri Hiva-tala/ int'zmdnye/ ggzlasagit6rsas6ga 1 a meg6tel6 alkalmrazand6) a sZen1des mell6k-let6t k6pez5, a leifurt hatr{ridejii tartoz6sokra vonatko t6 ;ii;;;;;; uliooiragar ellen-6izz9' Amennyiben nyilatkozatottev6 felnek jelen szerzldespen ugvi iljesit6se el6tta nyilatkozaton meghatdroizott szervezetek rete te3art hatriridejii taiizasa van 6s azt a
276ml6tn szerepld (szSmla hi:iny6ban a szerzlddsben megh atarozott) nrJeri-rr"t6d;id6pontj6ig nem rendezi, hozzdjarul a tartozils dsszegdnel az tint<ormany zat ad6hat6-siiga, Polgiirmesteri Hivatala, int6zm6nyei 6s saj6t tulijdonri g*iut1giLi.ruragui fbi;;legkor6bbi eseddkessdgii, azonos eseddiessdg esetdn ardnyosan t6rt6n6 kompenz6l6s6-
hoz, illefu e beszitmitirsittoz.
Tiszarijvdrosi gazdasilgi tevdkenys6get folytat6 vdllalkozitsnak kell tekinteni aztoamefr szdkhellyel, yugy^t:lepheilyei rendelkezik Tiszarijviirosban, vagy ideiglenesgazdasdgi tevdkenys 6 get fo lyat.

A tartoz6smentess6gre vonatko z6tafr ?zajdnlattev6knek jelen ajrinlatkdr6s melldkletdt
kepezl nyomtatvilnyon kell nyilatkoznia, amely majd a megkcite nd6 szerz6d6s r6sz6t
fogja kdpezni.

19.3 Ai{nlattev6nek al?rjinlatlfi fix tisszegii fitalinyarkdnt kell meghat6roznia, amely -
figyelembe v6ve a helyszini ktiriilm6nyeket 6s adottsdgokat - mag-rtban foghlja u ri"r-
zild1sszetu teljesftdsdhez, a szakszerii 6s komplett megval6sitishroz s*ks6ges vala-
mennyi kdltsdgdt 6s mindennemii egy6b kiad{si.

19.4 Ajdnlatkdr6 fenntartja azajinlatkdr6s eredmdnytelennd nyilvrlnftrisrinak jogrit.
Ajrinlatk6r6t nem terheli szerz6d6sk6t6si kdtelezettseg.

19.5 Felhfvom a Tisaelt Ajr4nlattev6k firyelmdt, hogy rdszletes r{rajrinlatukat az Ajan-
latk€r6 illtal rendelkez6sre bocsritott j ellimzS-"*yitegek, adatok ilapjtn6rtelemsze-
riien tegy6k meg.

feflrvjuk szives figyelm6t a j:lel ajrinlatkdrdsben foglalt el6fn{sok 6s felt6telek alapos
rlttekint6sdre 6s k6rem, hogy ajinlatifia leirtak figyelembevdteldvel terye meg.
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