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JEGYZŐKÖNYV
közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok felbontásáról

Ajánlatkérőneve:

SükösdNagyközségÖnkormányzata
Ajánlatkérő székhelye: 6346 Sükösd, Dózsa György út 201.
A bontás helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
Közbeszerzés

tárgya:

ldőpont;
Jelen vannak

ÓVoda bőVítése tornaszobával és mini bölcsőde kialakítása
2018. április 10-én 10.30 óra

jelenléti íV szerinti személyek

Az ajánlatkéró képviseletében Szabó Krisztián közbeszerzési szaktanácsadó köszönti a megjelenteket,
Elmondja, hogy Sükösd Nagyközség Önkormányzata mint ajánlatkérő ,,Óvoda bővítése tornaszobával
és mini bölcsőde kialakítása" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. éVi CXLlll, törvény 112. § (1)
bekezdés ó) pontja alapján a Kbt. 115. § szerint közbeszerzési eljárást indított a hirdetmény nélküli tár
gyalásos eljárás szabályai szerint 20'l8. március 1 9-én, Elmondja, hogy az ajánlattételi határidő 2018. április 10-én 10 óra 30 perckor lejárt. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ajánlatkérő a határidó lejártának
idópontját a felhíVást kiegészítő dokumentáció 1.6. pontja szerint a www,pontosido.hu weboldal budapesti idő adata alapján állapította meg,
Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás során a határidő lejártáig kettő ajánlattevó nyújtotta be ajánlatát. Ezt köVetően megkezdi az ajánlatok bontását, A bontásra a benyújtás sorrendjében kerül sor.
1. ajánlat: Megállapítja, hogy az ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt és sérülésmentes. A csomagolás

felbontását követően megállapítja, hogy a borítékbanegy papír alapú ajánlati példány van elhelyezve,
továbbá egy CD lemez. Megállapítja, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevő ellátta a dokumentáció
4.5. pontja szerinti kötéssel, Ezt köVetóen i5merteti a felolvasólapon feltüntetett információkat:
Önálló ajánlattevő neve: Optimum Solar Kft.
Székhelye: 6500 Baja, Gesztenye utca 2.
1, Nettó ajánlati ár (HUF)
1.1.

Tornaszoba kialakításának nettó ajánlati ára (HUF): 28.630.000

Mini bölcsőde kialakítiásának nettó ajánlati ára (HUF): 6.668.4o0
Vállalt jótállás ideje (hónap); 30
1.2.

2.

2. aiántat: Megállapítja, hogy az ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt és sérüIésmentes. A csomagolás

felbontását követően megállapítja, hogy a borítékbanegy papír alapú ajánlati példány van elhelyezve,
továbbá egy CD lemez. Megállapítja, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevő ellátta a dokumentáció
4.5. pontja szerinti kötéssel. EZt köVetően ismerteti a felolvasólapon feltüntetett információkat:
Önálló ajánlattevó neve: AKTÍV lpari, Építőipariés Kereskedelmi Kft.
5zékhelye: 6344 Hajós, Kossuth u. 21.
l. Nettó ajánlati ár (HUF)
1

,1.

1.2.
2.

Tornaszoba kialakításának nettó ajánlati ára (HUF): 39.896.71 5
Mini bölcsőde kialakításának nettó ajánlati ára (HUF): 7.934.865

Vállaltjótállás ideje (hónap): 48

BoNTÁsl JEGYZÓKÖNYV

Egyéb kérdés,észrevétel a bontási eljáráson nem hangzik el. A bontási eljárás lefolytatásának szabályszerűségévelés törvényességével kapcsolatban a jelenlévők nem tesznek észrevételt. Az ajánlatkérő képviselője a bontási eljárást l0 óra 35 perckor lezárja.
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Jelenléti ív
közbeszerzési ajánlatok bontási eljárásán megjelentekről

Ajánlatkérőneve:

SükösdNagyközségÓnkormányzata
Ajánlatkérő székhelye: 6346 Sükösd, Dózsa György út 201.
A bontás helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
Közbeszerzés tárgya: ÓVoda bőVítésetornaszobával és mini bölcsőde kialakítása
ldőpont:
20'l 8. április 10-én 1 0,30 óra
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