Bont5si jegyzSkdnyv
nyilt k6zbeszerz6si elj6r5s ajinlatainak bont6sa
Amely keszUlt 2017. december 74n 900 6rakor a ZALABER V6llalkoz6si Kft. (8900
Zalaegerszeg, Kosztol6nyi u. 11.), mint Aj6nlatkero kepviseloje hivatali helyis6g6ben
az alflbbi beszerz6s t6rgy6ban megindftott nyilt k6zbeszerz6si elj1r1sban benyfjtott
ajdnlatok bontdsakor.

Jelen

vannak:

Mell6kelt jelenl6ti iv szerint

A kiizbeszerz6si eljir6s

beszerzr-is6nek tirgya: ,,TelepUl6sk6pet meghatSroz6
epUletek kUls6 rekonstrukci6ja, tobbfunkci6s kdz6ss6gi ter l6trehoz6sa, fejleszt6se,
energetikai korszertisit6s" - Nagymizdo Kultfrh6z felujit6sa

Aj6nlatker6 kepviseldje kdsz6nti a megjelenteket. Ezt kovet6en Aj6nlatk6r6 bemutatja
az Aj5nlatkero nev6ben az aj6nlatok bontdsakor elj616 szem6lyeket.
Aj6nlatker6 kepviseldje ismerteti, hogy Aj6nlatkero 2017. november 27-6n a Kbt. 1 15.
$-a alapjdn kdzbeszerz6si eljdr5st inditott.
Aj6nlatk6r6 megdllapitja, hogy az aj1nlatteteli dokument6cioban meghat6rozott aj6nlatt6teli hatdrid6 lej6rtdig, azaz 2017. december 7-6n 9"" or6ig 3 db ajanlatot ny0jtottak be.

Aj6nlatkero az allnlatokat

a be6rkez6skor

sorszdmmal 6s id6pont feltUntet6s6vel

lStta el.

Jelenl6vok a be6rkezett aj6nlatokat megvizsg6ltdk, es meg6llapitott6k, hogy azok a
felhivdsnak megfelelSen zArl, jeligevel ell6tott, s6rtetlen borit6kban kerUltek bead6sra.
Aj5nlatker6 a Kbt. 68. S (4) bekezdese alapj6n ismerteti, hogy a beruhdzdsra rendelkez6sre 6116 fedezet netto: 26.740.658,- Ft az Europai Mezogazdas5gi Vid6kfejlesztesi Alapbol es a hazai kdzponti kOltsegvet6si el6ir6nyzatb6l vissza nem t6ritendo
t6mogatdsa alapj6n.

A fenti t5jekoztatdst kdvetoen Ajdnlatk6ro kepviseloje az ajflnlatokat tartalmaz6 z{rl,
s6rtetlen csomagoldsokat felbontja, 6s a Kbt. 68. S (4) bekezd6s6ben foglalt rendelkez6s alapj6n ismerteti az Ajdnlati lapon megadott adatokat:
1. sz. aj6nlat:

Aj6nlattev6:

CLASSICO D+V Epit6ipari 6s Szolgeltat6 Bt.
8900 Zalaegerszeg, Kdzt1rsasdg (ija 28. A. ep.

Ajinlati 6r:
AFA27

o/o'.

MindOsszesen:

Mfiszaki segits6gnyfjt6s - kisz5llSsi
id6 a v6llalt j6t6ll6si id6 alatt

29.646.821,-

Ft (nett6)

8.004.642.-

Ft

37.651 .462,-

Ft (brutto)

72

ora

L

2. sz. aj6nlat:

Aj6nlaftev6:

Zala-Sadek Kft.
8900 Zalaegerszeg, Dalos utca 14.

Aj6nlati 6r:

26.766.661,-

Ft (nett6)

arnzt

7.226.998.-

Ft

33.993.659.-

Ft (brutto)

72

6ra

%:

Minddsszesen:

Mfiszaki segits6gnyfjtis - kiszSllisi
id6 a villalt j6till6si id6 alaft

3. sz.

ajinlat:

Aj6nlattevS:

Utatap Epit6ipari Gy6rt6 6s Szotg6ltat6 Kft.
8983 Nagylengyel 069/5.

Ajinlati6r:
AFA27

o/o:

Mind6sszesen:

28.981.220,-

Ft (nett6)

7.824.929.-

Ft

36.806.150.-

Ft (brutt6)

72

6ra

Miiszaki segits6gnyfjt6s - kisz6ll6si
id6 a villalt j6tillSsi id6 alatt

Aj5nlatkero kepviseloje ezt k6vetoen tdjekoztatja jelenl6v6ket arr6l, hogy a Kbt. 68. S
(5) bekezd6s6ben foglaltak szerint az ajAnlatok felbont6s6rol 6s ismerteteserol k6szltett jegyz6konyv Aj6nlattevok r6sz6re megkUldesre kerUl.
Aj6nlatkero tdjekoAatja ajdnlattevoket, hogy az elj6r6st lezAr6 dcint6sr6l a Kbt. 79.
(1 )-(2) bekezd6se szerint 6rtesiti Ajinlattev6ket.
Aszezodesk6tes tervezett id6pontja: a Kbt. 131. S (6) bekezd6se szerinti id6pontban kerUl sor
Tekintettel arra, hogy egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nincs, AjSnlatker6 kepviseloje befejezettnek nyilv6nltja az al{nlatok bont6s6val kapcsolatos eljdr6st.
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\r Aja6latkero nev6ben a lebonyolito
k6pviseloje

JELENLEn iv

amely keszUlt 2017. december 7-6n 900 6rakor a TALABER V6llalkoz6si Kft. (8900
Zalaegerszeg, Kosztol6nyi u. 11.) hivatali helyis6geben az al6bbi elj6r6sban beny0jtott
aj6nlatok bont6sakor.

Az eli6r6s beszez1s6nek t1rqya 6s mennvisAqe:

,,Telepiil6sk6pet meghat6roz6 6piiletek kiils6 rekonstrukci6ja, tiibbfunkci6s kiizdss6gi t6r l6trehozAsa, fejleszt6se, energetikai korszeriisit6s" - Nagymizd6 Kul-

tfrh6z felfjitisa
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