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közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánIat felbontásáról

Ajánlatkérőneve:

EcseíNagyközségiÖnkormányzat
Ajánlatkérő székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.

helyszíne:
Közbeszerzés tárgya:
ldőpontl
Jelen vannak
A bontás

Ajánlatkérő székhelye
Polgármesteri hivatal épületének átalakítása és bőVítése
2017, augusáus 23-án 9,00 óra

jelenléti ív szerinti személyek

Az ajánlatkéró képviseletében Szabó Krisáián közbeszerzési szaktanácsadó köszönti a megjelenteket.
Elmondja, hogy Ecser Nagyközségi Önkormányzat mint ajánlatkérő ,,Polgármesteri hivatal épületének
átalakítása és bővítése"tárgyban a közbeszerzésekról szóló 201 5, évi cxllll. tórvény 1 1 2. § (1) bekezdés
ó) pontja alapján a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított a nyílt
eljárás szabályai szerint 20l7. augusztus 8-án. Elmondja, hogy az ajánlattételi határidő 201 7, augusztus
23-án 9 óra 00 perckor lejárt.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ajánlatkérő a határidő lejártának idópontját a felhívást kiegészító
dokumentáció 1.6. pontja szerint a www.pontosido.hu weboldal budapesti idő adata alapján állapította
meg,
Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás során a határidó lejártáig egy ajánlattevó nyújtotta be ajánlatát.
Megál|apítja, hogy a bontási eljáráson az ajánlattevő nem jelent meg.
Közli, hogy az ajánlatkéró rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nettó 70.866.'142 forint. Ezt köVető-

en megkezdi az ajánlat bontását.
Megállapítja, hogy az ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt és sérülésmentes. A csomagolás felbontását
köVetóen megállapí!a, hogy a borítékbanegy papír alapú ajánlati példány van elhelyezve, továbbá egy

CD lemez. Megállapítja, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevő ellátta a felhívást kiegészíó dokumentáció 4.5. pontja szerinti kötéssel, Ezt köVetően ismerteti a felolvasólapon feltüntetett információkat:
Vezető közös

ajánlattevó neve: JUKo Építőipariés Szol9áltató Kft.

Székhelye: 21

l2 Veresegyház, Lévai utca 46.

Közös

ajánlattevó tag neve: Veresmester lngatlanfejlesztó Kft.

Székhelye: 21

l2 Veresegyház, Hajó utca 14.

ajánlati ár (HUF): 84.398.000,- Ft
Vállaltjótállás ideje (hónap):48 hónap

1. Nettó
2.

3. Késedelmi kötbér összege (HUF/naptári nap):

l00.000 HUF/naptári nap

A bontáson jelenlévő személyek közül egyetlen személy sem kérte, hogy a Kbt.68. § (3) bekezdése alapján betekintsen a Kbt. 66, § (5) bekezdése szerinti felolvasólapba.
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Ajánlatkéró képviselője tájékoztatja a megjelent€ket, hogy az ajánlat bontásáról a jegyzókönyvet az ajánlatkéró készítiel, és aa a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint öt napon belül megküldi az ajánlattevó részére.
Egyéb kérdés,észíevétela bontási eljáráson nem hangzik el. A bontási eljárás lefo|ytatásának vabályszerűségévelés törvényességével kapcsolatban a jelenlévók nem tesznek észrevételt. Az ajánlatkéró képviselóje a bontási eljárást 9 óra 04 perckor lezárja.
km.f.
A jegrzókö

nyvet készítetteés

a 1 4/2016. N, 25.) MvM rendelet
6. § (4) bekezdése szerint
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Jelenléti ív
közbeszerzési ajánlatok bontási eljárásán megjelentekról
Ajánlatkérő neve:
Ajánlatkérő székhelye:
A bontás helyszíne:
Közbeszerzés tárgya:
ldőpont:
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Ajánlatkérő székhelye
Polgármesteri hivatal épületének átalakítasa és bóvítese
201 7. augusztus 23., 9.00 óra
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Ecser Nagyközsé9i Önkormányzat
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