A beérkezett ajánlatok bontási értekezletéről
1.

Készült:

Helyszín: DOMINUS-METATOR Kft. irodahelyisége (I02B Budapest Gesztenyefa utca 9.J
Időpont: 201,7, november 17,
A bontási eljárás megkezdésénekideje 10 óra 00 perc.
legyzőkönyv-hitelesítő: dr. Egresi Márton közbeszerzési szakjogász, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó (DOMINUS-METATOR Kft. képviseletében).

2.|egyzőkönyvtárgya:

ajánlatok felbontása a közbeszerzésekről szőlő2015. évi CXLIIL törvény

(a továbbiakban: Kbt,) 6B. § szerint.

3. |elen

vannak;

Ajánlatkérő képviseletében:
A képüselő és a képviselt

személyneve:

dr. Egresi Márton
Aiánlatkérő nevében

A iegwőkönyv megküldésének
címe (postacím, telefax,
elektronikus levélcím):

Aláírás:

Nem releváns

Ajánlattevők részérőI a bontási eljáráson nem jelent meg hivatalos képviselő,
4.

Megállapítások:

Az ajánlatok felbontására irányuló eljáráson részt vevőket Farmos Község Önkormányzat
ajánlatkérő nevében és képviseletében dr. Egresi Márton felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó köszöntötte.

Az Ajánlatkérő képviselője ismertette, hogy Farmos Község

Önkormányzat

(2765 Farmos, Fő tér 1.) ajánlatkérő a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLIII. törvény

Harmadik Rész 115. § [1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított.

A

közbeszerzési eljárás tárgya: ,,Vállalkozósi szerződés

a

,,Farmos Község Ónkormányzat

épületeínek energetikai korszerűsítése" tőrgyú építésí
beruházás kivítelezése tárgyában"

Az Ajánlatkérő képviselőie 10 óra 00 perckor az aiánlatok benyúitásának ideiét lezárta.
Az Ajánlatkérő képviselője ismertette, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig nég,v
(4 db) ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A beadott ajánlatok felbontására a megjelentek előtt

került sor. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az aján|anételi határidő lejártának
időpontjába.n,20t7. november 17.napján 10 óra 00 perckor kezdte megazAjánlatkérő.

A beérkezett aiánlatok bontáskori állapota a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint:

Aiánlattevő sorszáma: 1.
Ajánlattevő neve: PLAN-EX 2002 Kft.

Ajánlattevő címe:2072 Zsámbéh Dózsa Györgyút 101.
t.rész
Művelődésiház és
Ajánlati Ár (nettó összeg HUFban)
Teljesítésihatáridő: a
műszaki átadás-átvételi
eljárás megkezdésének vállalt
határideje a
szerz ődéskötéstől számíwa
[naptári napban)

43.378.32s,- Ft

2B0

+

ÁFA

napüíri nap

1

2.rész

ön

Hivatali

Ajánlati Ár (nettó összeg HUFban)

28.426.677,- Ft

Teljesítési határidő: a
műszaki átadás-átvételi
eljárás megkezdésénekváIlalt
határideje a
szerződéskötéstől számíwa
ínaptári napbanJ

-

+

ÁFA

2B0 napüíri nap

Az ajánlatot az ajánlattevő futár útján, az ajánlattételi határidő előtt, 2017. november 17én 0B óra 51 perckor írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre
nyújtotta be.
Az ajánlat csomagolásazárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan.
Az ajánlat tartalma papír alapon egy eredeti példány + CD (1 példány) mellékelve.

Aiánlattevő sorszáma: 2.
Ajánlattevő neve: GoodWill Energy Zrt.
Ajánlattevő címe: LL62 Budapest, Timur utca7Z.
L.rész íFarmos Község Művelődési ház és Könyvtár épülete
Ajánlati Ár (nettó összeg HUFban)

37.774.tls,- Ft

Teljesítésihatáridő: a
műszaki átadás-áwételi
eljárás megkezdésénekvállalt
határideje a
szerződéskötéstől számíwa
ínaptári napban]

2.rész íFarmos

ö nkormá

Ajánlati Ár (nettó összeg HUFban)
Teljesítésihataridő: a
műszaki átadás-áwételi
eljárás megkezdésének vállalt
határideje a
szerződéskötéstől számíwa
ínaptári napban)

-

+

ÁFA

200 napüíri nap

Hivatal
24.s47.s9&,_ Ft

+

ÁFA

200 naptári nap

Az ajánlatot az ajánlattevő személilesen, az ajánlattételi határidő előtt, 20L7. november
17-én 09 óra 47 perckor írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre
nyújtotta be.
Az ajánlat csomagolásazárt, sérüIésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan.
Az ajánlat tartalma papír alapon egy eredeti példány + CD [1 példány) mellékelve,

Aiánlattevő sorszáma: 3,
Ajánlattevő neve: Börö cztfy Építőés Mérnök lroda Kft.
Ajánlattevő címe: 1053 Budapest ReáItanoda utca ].6.I. em.
Művelődési ház és
1,rész íFarmos
Ajánlati Ár (nettó összeg HUFban)

40.504.237,- Ft

Teljesítésihatiáridő: a
műszaki átadás-átvételi
eljárás megkezdésének vállalt
határideje a
szerződéskötéstől számíwa
ínaptári napban)

2.rész

rmos

ö nkormá

Hivatali

ÁFA

te
26.4sB.136,- Ft

Teljesítésihatáridő: a
műszaki átadás-átvételi
eljárás megkezdésének vállalt
határideje a
szerződéskötéstől számíwa
ínaptári napbanJ

-

+

250 naptári nap

Aiánlati Ár (nettó összeg HUFban)

-

7.

250.

+

ÁFA

naptári nap

Az ajánlatot az ajánlattevő futár útján, az ajánlattételi határidő előtt, ZO17. november 17én 09 óra 55 perckor írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre
nyújtotta be.
Az ajánIat csomagolásazárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan.
Az ajánlat tartalma papír alapon egy eredeti példány + CD [1 példány) mellékelve.

Aiánlattevő sorszáma: 4.
Ajánlattevő neve: Mészáros Épületgépészeti,Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő címe: 1033 Budapest Szőllőkert utca 9.
. rész íFarmos
Múvelódési ház és kö
Ajánlati Ár (nettó összeg HUFbanJ

lete'
42.060.937,_ Ft

Teljesítésihataridő: a
műszaki átadás-átvételi
eljárás megkezdésének vállalt
határideje a
szerződéskötéstől számíwa
ínaptári napban)

2.rész

rmos

ön

Ajánlati Ár fnettó összeg HUFban)
Teliesítési határidő: a
műszaki átadás-áwételi
eljárás megkezdésének vállalt
határideje a
szerződéskötéstől számíw a
[naptári napbanJ

-

+

ÁFA

330 napüári nap

t Hivatali é

te
27.547.923,_ Ft

+

ÁFA

330 naptári nap

Az ajánlatot az ajánlattevő futár útián, az ajánlattételi határidő előtt, 20!7, november 17én 09 óra 58 perckor írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre
nyújtotta be.
3

-

Az ajánlat csomagolásazárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan.
Az ajánlat tartalma papír alapon egy eredeti példány + CD [1 példány) mellékelve.

Azárt és sértetlen borítékokfelbontása a Kbt. 68. § [4) bekezdésének megfelelően megtörtént

továbbá a bíráIati szempontok főbb, számszerűsíthető adatai ismertetésre kerültek.

Ajánlatkérő tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 68. § [3) bekezdésébenfoglaltak
szerint, amennyiben az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, a Kbt. 68, § [3) bekezdése szerinti
- személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy
betekinthessen a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti iratba (Felolvasólap),
A tájékoztatást követően a jelen lévők jelezték, hogy nem kívánnak élni a betekintés
lehetőségével.

Az Ajánlatkérő képvise|ője tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Kbt, 68. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint a nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a [4) bekezdés szerinti
adatok isrnertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie,amelyet a bontástól
számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.
A jelenlevők a bontá.si eljárás során kifogást nem emeltek. Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés,
észrevételnem volt, az Ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánította az ajánlatok
bontásával kapcsolatos eljárást, Az aján\atok felbontására irányuló eljárás 10 óra 19 perckor
lezárult.
Kmf.
Dr. Egresi Márton

í
nyv hitelesítő

Felelős akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó

.,Lajstromszámai

