BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
a
C S O R V Á S V ÁR O S Ö N KOR MÁ NY Z A TA
ajánlatkérő által
Csorvás Város Egyesített Szociális Intézmény épületének energetikai felújítása”
tárgyban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz
Ajánlatok felbontásának helye, ideje: Csorvás Város Önkormányzata, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.
polgármesteri iroda.2018.05.10. 10 óra 00 perc
Jelen vannak: jelenléti ív szerint.
Az ajánlatkérő képviselője megkezdte az ajánlatok bontását. Az ajánlatkérő képviselője megállapította,
hogy az ajánlattételi határidőig, 2018. május 10. napjának 10 óra 00 percéig 3 db ajánlat érkezett be
sértetlen csomagolásban.
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján ismertetésre került, hogy a közbeszerzés becsült értéke nettó
88.373.131.,- Ft. Továbbá ismertetésre került, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelékezésre álló
anyagi fedezet összege nettó 88.373.131.,- Ft.
1.) Az ajánlattevő neve:

Ajánlattevő neve:

ÉPCENTER Kft.

Ajánlattevő székhelye:

5553 Kondoros, Csabai út 41

Egyösszegű nettó ajánlati
103.366.095,- Ft

ár:
Többlet jótállás időtartama

0 hónap

hónapban (0-24 hónap)
1 eredeti ajánlat, 1 CD
2.) Az ajánlattevő neve:

Ajánlattevő neve:

Békés „KAS” Kft.

Ajánlattevő székhelye:

5600 Békéscsaba, Békési út 46-48

Egyösszegű nettó ajánlati
ár:
Többlet jótállás időtartama
hónapban (0-24 hónap)

101.545.195,- Ft
0 hónap

1 eredeti ajánlat, 1 CD
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3.) Az ajánlattevő neve:

Ajánlattevő neve

Csorvási Építőmester Bt.

Ajánlattevő székhelye:

5920 Csorvás, Kossuth L. u.

Egyösszegű nettó ajánlati

88.367.579,- Ft

ár:
Többlet jótállás időtartama

12 hónap

hónapban (0-24 hónap)
1 eredeti ajánlat, 1 CD

Az ajánlatkérő képviselője tájékoztatta a jelenlévőt, hogy a Kbt. 68. §-ának (6) bekezdésében foglaltak
szerint az ajánlatok bontásáról készített jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi valamennyi
ajánlattevőnek egyidejűleg.
A bontás során kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ajánlatkérő képviselője befejezettnek
nyilvánította az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.
Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 115. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint külön
dokumentumban ismerteti, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét.

…………………………
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