BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült Végegyháza Község Önkormányzata (5811 Végegyháza, Széchenyi István
út 2.,) által indított „ÓVODA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA VÉGEGYHÁZÁN A TOP1.4.1-15-BS1-2016-00027 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN” tárgyú, a
Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok
bontásakor.
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2018. április 06. 14:00 óra
Az ajánlatok felbontásának helye: JT Infotéka Kft. 1191 Budapest, Hofherr Albert utca 3. 1.
emelet 14. sz. alatti irodája.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott JT Infotéka Kft.
képviseletében dr. Simon Piroska közbeszerzési szaktanácsadó a bontási eljárás levezetője
valamint Juhász Dóra irodai asszisztens.
Az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db (négy) ajánlat érkezett be, zárt, sértetlen
csomagolásban.
Jegyzőkönyvvezető rögzíti, hogy az eljáráshoz kapcsolódó, az Ajánlatkérő rendelkezésére
álló pénzügyi fedezet összege: 31 962 668,- Ft.
A közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 31 962 668,- Ft.
Az elhangzottakat követően dr. Simon Piroska megkezdi a beérkezett ajánlatok felbontását:
Jegyzőkönyvvezető a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján, a bontási eljárás során ismerteti az
ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
1.Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve:

KomlósBau Kft.

Ajánlattevő címe:

5919 Pusztaföldvár, Hunyadi utca 45.
Megnevezés

Ajánlati ár

Ajánlat
33 773 733,-Ft + ÁFA, azaz
Harminchárommillióhétszázhetvenháromezer
hétszázharminchárom
forint és általános forgalmi adó
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Az Ajánlati felhívás 18.2. M/1. pontja szerinti
alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai
többlettapasztalata
(hónapban megadva)
(minimum 0 hónap – maximum 36 hónap)

36 hónap

Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás
vállalása; (minimum 0 hónap –maximum 24 hónap)

24 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt
elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt
(“eredeti”), mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus
(CD/DVD) pdf formátumú példányt.
2. Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve:

Csikaiszer Kft.

Ajánlattevő címe:

5940 Tótkomlós, Bartók Béla u. 2.

Megnevezés

Ajánlat

Ajánlati ár

34 938 863,-Ft+ÁFA, azaz
Harmincnégymilliókilencszázharmincnyolcezer
nyolcszázhatvanhárom forint és
általános forgalmi adó

Az Ajánlati felhívás 18.2. M/1. pontja szerinti
alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai
többlettapasztalata
(hónapban megadva)
(minimum 0 hónap – maximum 36 hónap)

36 hónap

Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás
vállalása; minimum 0 hónap –maximum 24 hónap

24 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt
elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt
(“eredeti”), mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus
(CD/DVD) pdf formátumú példányt.
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3. Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve:

BrikettKer-Földvár Kft.

Ajánlattevő címe:

5919 Pusztaföldvár, Hunyadi János u. 45.

Megnevezés

Ajánlat
35 989 540,- Ft+ ÁFA, azaz
harmincötmilliókilencszáznyolcvankilencezerötszáznegyven

Ajánlati ár

forint és általános forgalmi adó
Az Ajánlati felhívás 18.2. M/1. pontja szerinti
alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai
többlettapasztalata
(hónapban megadva)
(minimum 0 hónap – maximum 36 hónap)

36 hónap

Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás
vállalása; minimum 0 hónap –maximum 24 hónap

24 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt
elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt
(“eredeti”), mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus
(CD/DVD) pdf formátumú példányt.
4. Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve:

Első Fűtés Kft.

Ajánlattevő címe:

6724 Szeged, Hunyadi tér 18/A

Megnevezés

Ajánlati ár

Ajánlat
31 945 260,-Ft+ÁFA, azaz
Harmincegymilliókilencszáznegyvenötezer
kétszázhatvan
forint és általános forgalmi adó

3

