B O N T Á S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V
mely 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. címen 2017. március 24. napján 08:30 órakor készült
Tárgy:
Csány Község Önkormányzata
3015 Csány, Kossuth Lajos út 3. szám alatti, 24/2 hrsz-ú ingatlanon Kecsketej – feldolgozó kisüzem
létesítésének építés-szerelés kivitelezése
tárgyú közbeszerzési eljárása
Jelen vannak: ajánlatkérő képviseletében Medve István, Dávid Gábor, dr. Dóka Zsolt, ajánlattevők
képviseletében senki
Ajánlatkérő képviselője: köszönti a megjelenteket és ellenőrzi a jelenlévők képviseleti jogosultságát,
személyazonosságát. Megállapítja, hogy az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek
vannak jelen. Tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának
legfontosabb elemeiről.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdődik.
A benyújtott ajánlatokat tartalmazó borítékok zártak és sértetlenek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet és a becsült érték összegét:
A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó 43 853 459 Ft.
Becsült érték: nettó 55 778 461 Ft.
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
A benyújtott ajánlatok:
1.
PALOBAN-BAU Építőipari és Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.
Ajánlati ár nettó 56 365 658 Ft + ÁFA
Jótállás időtartama 36 hónap
2.
Bohus 2003 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1042 Budapest, Kassai utca 56-58. 1. em. 5.
Ajánlati ár nettó 63 532 028 Ft + ÁFA
Jótállás időtartama 36 hónap
3.
KOCSIS-BÁDOG Korlátolt Felelősségű Társaság
5123 Jászárokszállás, Jászai Mari utca 2.
Ajánlati ár nettó 66 040 220 Ft + ÁFA
Jótállás időtartama 36 hónap
Ajánlatkérő képviselője kérdezi, van-e az eljárással kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nincs.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, ajánlatkérő képviselője a jelenlévőknek megköszöni a
részvételt és a bontást 08 óra 43 perckor befejezettnek nyilvánítja.
Jegyzőkönyv lezárva!
kmf.
Jegyzőkönyvet készítette:
dr. Dóka Zsolt
közbeszerzési szakjogász
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám:00271
/elektronikus aláírással ellátott dokumentum/

