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JEGYZÓKÖNYV
közbeszerzési eljárás során benyújtott aján!atok felbontásáról
Ajánlatkérő neve:
Ajánlatkérő székhelye:
A bontás helyszíne:
Közbeszerzés tárgya:

Gara Község önkormányzata
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.

Ajánlatkéró székhelye
KöZös

önkormányzati hiVatal épúleténekfelújítá5a Gara községben

ldőpontl

20'] 8. áprili5

Jelen vannak:

jelenléti íV szerinti személyek

26-án 13.00 óra

Az ajánlatkéró képviseletébenSzabó Krisztián közbeszerzési szaktanácsadó köszónti a megjelenteket. Elmondja, hogy
Gara Község Önkormányzata mint ajánlatkérő ,,Közós önkormányzati hivatal épületének felújítása Gara kózség-

ben" tárgyban a közbeszerzésekről szóló20']5,évi CXL|ll. tórvény 112. § (l)bekezdés b) pontja alapján a 115. § szerintj
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indított a nyílt eljárás szabályai szerint 2018. ápíilis 4-én. Elmond.ja, hogy az
ajánlattételi határidő 2018. április 26-án 13 óra OO perckor lejárt. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ajánlatkéró a
határidó lejártának idópontját a felhíVást kiegészítő dokumentáció 1.6. pontja szerint a WWW.time.islcet Weboldal adata alapján, közép-európai

helyi idó (CET) szerint állapította meg.

Tájékoztatásul közli, hogy az ajánlatkérő rendelkezésére áIló anyagi fedezet ö5sze9e nettó 22.93B.655 forjnt.
Me9állapítja, hogy a közbeszerzési eljárás során a határidő le,'ártái9 három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. EZt köVetően megkezdi az ajánlatok bontását. A bontásra a benyújtás sorrendjében kerül sor.
1. ajánlat: Megállapítja, hogy az ajónlatot tartalmazó csomagolás zárt és sérülésmentes. A csomagolás felbontá5át

követóen megállapítja, hogy a borítékban egy papír alapú ajánlati példány van elhelyezve, továbbá egy cD lemez,
Megállapítja, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevó ellátta a dokumentáció 4.5. pontja szerinti kötéssel. Ezt köVetóen i5merteti a felolVasólapon feltüntetett információkat:
Önálló ajánlattevó neve: KER-DoN-BAU Kft,
Székhelye:6522 Gara, Kos5uth Lajos utca 1oo.
1.

Nettó ajánlatiár (HUF): 22.891.863

2.

Vállaltjótállás ideje (hónap): 48

2. aiánla§ Megállapítja, hogy az ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt és sérülésmentes. A csomagolás felbontását
köVetóen megállapítja, hogy a borítékban egy papír alapú ajánlati példány van elhelyezve, továbbá egy CD lemez.
Megállapítja, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevó ellátta a dokUmentáció 4.5. pontja szerinti kötéssel. Ezt kóVetóen ismerteti a felolVasólapon feltüntetett információkat:
Önálló ajánlattevő neve: TABA ÉPKER Kft.

Székhelye:6347 Érsekcsanád, Kossuth Lajos utca 8.
1. Nettó ajánlati ár (HUF): 24.886.985
2. Vállalt jótállá5 !deje (hónap):42
3. aján|at: Megállapítja, hogy aZ ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt és sérülésmentes. A csomagolás felbontását
követően megállapítja, hogy a borítékban egy papír alapú a,iánlati példány van elhelyezve, továbbá egy cD lemez.
Megállapítja, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevó elIátta a dokumentáció 4.5. pontja szerinti kötéssel. Ezt köVetően ismerteti

a

felolVasólapon feltüntetett informácjókat:

ÖnálIó ajánlattevó neve: KoHL-BAU Kft.
5Zékhelye: 6344 Haiós, Toldi ut(a 10.
'].

Nettó ajánlati ór (HUF): 25.5l7.202

2.

Vállalt.iótállás ideje (hónap): 36
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Ajánlatkérő képviselóje tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ajánlatok bontásáról a jegyzőkönyvet

Wffiffi

az ajánlatkéró

készíti el, és azt a Kbt.68. § (6) bekezdése szerint ót napon belül megküldi az ajánlattevők részére.

Egyéb kérdés, észrevétel a bontási eljáráson nem hangzik el. A bontási eljárás lefolytatásának szabályszerűségével és
tÖrvényességévelkapcsolatban a jelenlévók nem tesznek észrevételt. Az ajánlatkérő képviselője a bontási eljárást ,l3
óra 08 perckor lezárja.
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Jelenlétiív

közbeszerzési aiánlatok bontási eljárásán megjelentekről

neve

Gara Község Önkormányzata
Ajántatkérő
Ajánlatkérő székheIye: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
A bontás helyszíne: Ajánlatkéró székhelye
Közbeszeízés táígya: Közös önkormányzati hivatal épületének felújítása Gara községben
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