2. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA
1.1. A dokumentáció a következő részekből áll:
1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
5. KÖTET: MŰSZAKI FEJEZET

1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a
dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy
gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati
időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat
természetét vagy jellemzőit.
1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük,
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít
és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó). Sem a
dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és
az abban leírt szolgáltatások céljára.
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
2.1 Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:
Firmiter Betéti Társaság
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A
Fax: +36 87341205
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu

2.2 Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő nem adja meg azon
elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a
tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlattételi felhívás
megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).
2.3 A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax
útján és e-mailben a dokumentáció átvétele vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és email címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő
tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű
értesítés mellett nem vette át.
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2.4 A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk.
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a +36 87341205-as faxszámra vagy a
firmiterbt@upcmail.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!

2.5 A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a
gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra
jogosulthoz kerüljön.
3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
3.1 Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező
okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell
ajánlatát benyújtania.
3.2 Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a szerződéstervezet (vagy
szerződéses feltételek) szövegét az ajánlattételi felhívásban megadott honlapjának a felületén elérhetővé
teszi. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlatételi felhívásban foglaltakat, ezért
hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az
ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban
szereplők az irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen
dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő
(értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban –
szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
3.3 Formai előírások: ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás 21. Egyéb információk 5. pontjában
foglaltak szerint kell elkészíteniük és benyújtaniuk ajánlatukat.
3.4 Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett
hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró
személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.
3.5 Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott,
vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
3.6 Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: az ajánlattételi felhívás 13. és 14. pontjában előírtak
szerint.
3.7 Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig
senki számára se válhasson hozzáférhetővé.
3.8 Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a 4.
kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az
ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben
megfelelő más okirat is. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és
nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
3.9 Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat
elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban
felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő
megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely
ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre
és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata.
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3.10 Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges
pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett
tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban
meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.
3.11 Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
keretében kerülnek felhasználásra.
3.12. Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények
Ajánlattevőnek AJÁNLATÁBAN kizárólag az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell benyújtania.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelnie a táblázatban részletezett tartalmi és
formai követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat a dokumentációban
megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni!

Dokumentum megnevezése
borítólap
tartalomjegyzék
felolvasólap
meghatalmazás
a szerződés teljesítésében részt
vevő szakember szakmai
tapasztalatának bemutatása
nyilatkozat a Kbt. 66. § (2)
bekezdés alapján
nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)
bekezdés alapján
nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében meghatározott
kizáró okok, valamint a Kbt. 62. §
(1) bekezdés kb) pontja
vonatkozásában
nyilatkozat a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján
közös ajánlattevők együttműködési
megállapodása (a.e.)

nyilatkozat a Kkvt. szerinti
besorolásról a Kbt. 66. § (4)
bekezdés alapján

Tartalmi követelmény
Formai követelmény
az Iratminta szerint
tartalmazza az oldalszámokat
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva
az Iratminta szerint
a szakember által saját
kezűleg aláírt
egyszerű másolat
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva
az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

a közös ajánlattevők
egyebek mellett
kifejezetten elismerik a
szerződés teljesítéséért
fennálló együttes
kötelezettségüket és
egyetemleges
felelősségüket,
részletezik a
közbeszerzés tárgyának
megvalósítása során
felmerülő feladatok
egymás közötti
megosztását, valamint
megjelölik a közös
ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt
az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

cégszerűen aláírva
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aláírási címpéldány(ok) vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta

nyilatkozat az annak kiállítása
időpontjában folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás
vonatkozásában
a cégbírósághoz benyújtott,
ügyvéd által ellenjegyzett
változásbejegyzési kérelem és az
annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött (a benyújtott
kérelem informatikai szempontú
megfelelőségéről szóló) igazolás
(a.e.)
titoktartási nyilatkozat
nyilatkozat üzleti titokról
nyilatkozat az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.
§ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelés
vonatkozásában
nyilatkozat az ajánlatkérő által
kikötött biztosítékok határidőre
történő rendelkezésre bocsátása
vonatkozásában
nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)
bekezdésében meghatározott
követelmények vonatkozásában
CD vagy DVD

azon cégjegyzésre
jogosult képviselőé, aki
az ajánlatot aláírja, vagy
annak aláírására
meghatalmazást ad
az Iratminta szerint

egyszerű másolatban

cégszerűen aláírva

egyszerű másolatban

az Iratminta szerint
az Iratminta szerint
az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva
cégszerűen aláírva
cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az aláírt papír alapú
ajánlat szkennelt,
valamint az árazott
költségvetés
szerkeszthető (*.xls vagy
*.xlsx) formátumú
változatát tartalmazza

1 példányban

a.e. = adott esetben
4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
4.1 A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
4.2 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §]
kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
4.3 A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen
felelnek.
4.4 Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § (4)
bekezdése szerinti jogutódlás esetét –az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
4.5 Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az
ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
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A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult
képviselő szervezet megnevezését;
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
- a számlázás rendjét.
5. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
5.1 Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: az ajánlattételi felhívás 16. pontjában
előírtak szerint.
5.2 Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
5.3 Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal
lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba.
5.4 A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából
bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.
6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
6.1 Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
6.2 Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
6.3 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség
kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított
60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig
fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség
lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen
kívül kell hagyni.
6.4 Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás
kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza.
6.5 Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő
van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel
hiánypótlásra.

7. ELŐZETES VITARENDEZÉS
7.1 A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:
Firmiter Betéti Társaság
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A
Fax: +36 87341205
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu
7.2 A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési
kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény
jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját
alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek hivatkoznia kell.
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7.3 Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési kérelmet
nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal
kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz napos
időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést, ha eddig az időpontig a szerződéskötési
moratórium egyébként lejárna.

8. Szerződés megkötése és teljesítése
8.1
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös
ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
8.2. A szerződésnek tartalmaznia kell –az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel –
a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

8.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő
hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal
meghosszabbodik.
8.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
•

•

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak,
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.

8.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani –ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon- ha:
•

•

a nyertes ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely, olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alponjában
meghatározott feltétel;
a nyertes ajánlattevő közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alponjában meghatározott
feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
8.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez, arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
8.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőnek kell teljesítenie.
8.8 Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt –alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
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ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
8.9. Szerződéskötésre csak átlátható szervezettel kerülhet sor, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény).
9. Tájékoztatást nyújtó szervezetek
9.1. A Kbt. 73.§ (4) bekezdés alapján a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
A Közbeszerzési Hatóság- a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben
rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás alapján- tájékoztatást tesz közzé honlapján a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
9.2. A Kbt. 73.§ (5) bekezdés 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. Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi,
hogy az ajánlatban feltüntetett információk, nem mondanak-e ellent a Kbt. 73.§ (4) bekezdés
szerinti követelményeknek.
9.3. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Cím:
8200 Veszprém, József Attila utca 36.
Telefon: 06-88-424-210, (88) 424-866
Fax:
06-88-425-484
E-mail: titkarsag@kdr.antsz.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi
Munkavédelmi Felügyelősége
8200 Veszprém, Batsányi u. 5.
Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 20.
Tel: 06-88-566-800
Fax: 06-88-566-900
E-mail: veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

és

Munkaügyi

Szakigazgatási

Szervének

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi
Felügyelősége
8200 Veszprém, Batsányi u. 5.
Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 390.
Tel: 06-88-564-730
Fax: 06-88-563-500
E-mail: veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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3. KÖTET
SZERZŐDÉSTERVEZET

külön került dokumentálásra
4. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

külön került dokumentálásra
5. KÖTET
MŰSZAKI FEJEZET

külön került dokumentálásra
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