DR. SARKADI ZOLTÁN ÜGYVÉDI IRODA
Nyíregyháza, Szabadság tér 10. fsz. 1.
Tel./fax: +36 (42) 781-432
E-mail: kozbeszerzes@drsarkadiiroda.com
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
Paszab Község Önkormányzata által indított
„Bölcsőde épület kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás bontásáról
Amely készült 2017. november 24-én 12:00 órai kezdettel Paszab Község Önkormányzata mint
ajánlatkérő által a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok
bontásáról.
Bontási eljárás helyszíne:
dr. Sarkadi Zoltán Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. fsz. 1.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Ajánlatkérő 2017. november 14-én 5 gazdasági szereplő számára küldött ajánlattételi felhívást a tárgybeli
eljárással kapcsolatban.
A közbeszerzés tárgya:
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Bölcsőde épület kivitelezése”
Megvalósítás helyszíne: 4475 Paszab, Főút 14., helyrajzi számok: hrsz 387/3,
Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2017. november 24. 12:00 óráig 3 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.
Ajánlatkérő az ajánlat felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét, amely megegyezik az eljárás becsült összegével: 92.825.006,- Ft
Ajánlatkérő képviselője a fenti tájékoztatást követően megállapítja, hogy az ajánlatok bontási eljárásához
kapcsolódóan kérdés, észrevétel nincs, így az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen borítékokat felbontja,
és a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján ismerteti a következő adatokat:
Ajánlattevő neve:

GARA-ÉP-KER Kft.

Ajánlattevő székhelye:

4472 Gávavencsellő, Szabadság út 1/A

Nettó ajánlati ár (Ft):

92.844.386 Ft

Teljes körű jótállás időtartama (min. 36 hó, max. 60 hó) (hónap)
Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (max.5 fő) (fő)

Ajánlattevő neve:

Laczi Ép Tech Kft.

Ajánlattevő székhelye:

1081 Budapest, Bezerédi u. 19.

Nettó ajánlati ár (Ft):
Teljes körű jótállás időtartama (min. 36 hó, max. 60 hó) (hónap)
Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (max.5 fő) (fő)

36 hónap
0 fő

94.504.408 Ft
36 hónap
0 fő
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Ajánlattevő neve:

ZETA-SOL Kft.

Ajánlattevő székhelye:

4225 Debrecen, Szentgyörgyi erdő 0124/14.

Nettó ajánlati ár (Ft):

93.805.334 Ft

Teljes körű jótállás időtartama (min. 36 hó, max. 60 hó) (hónap)

36 hónap

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (max.5 fő) (fő)

0 fő

Az ajánlatok értékelése során észlelt esetleges hiányokról ajánlattevő írásban kap értesítést a hiánypótlási
határidő megjelölésével.
A jelenlévők a bontási eljáráson elhangzottakkal egyetértettek, az eljárást jogszerűnek találták.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánítja
az ajánlat bontásával kapcsolatos eljárást.
Jegyzőkönyv lezárva: 2017. november 24. 12:20 óra

…………………………………..
dr. Sarkadi Zoltán Ügyvédi Iroda
dr. Sarkadi Zoltán ügyvéd
…………………………………..
dr. Sarkadi Tibor
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

