B O N T Á S I

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. címen 2018. május 02. napján 13:00 órakor készült
Tárgy:
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Szentendre Város Önkormányzata kezelésében lévő közutak és járdák úthibáinak helyreállítási építésikivitelezési munkálatai
tárgyú közbeszerzési eljárása
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Ajánlatkérő képviselője: köszönti a megjelenteket és ellenőrzi a jelenlévők képviseleti jogosultságát,
személyazonosságát. Megállapítja, hogy az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti
személyek vannak jelen. Tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és
dokumentációjának legfontosabb elemeiről.
Az ajánlato(ka)t tartalmazó irat(ok) felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdődik.
A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
A benyújtott ajánlato(ka)t tartalmazó boríték(ok) zárt(ak) és sértetlen(ek).
Ajánlatkérő képviselője az ajánlatok bontásának megkezdése előtt nyilvánosan ismerteti a közbeszerzés
becsült értékét és az ajánlatkérőnek a beszerzés ellenszolgáltatására rendelkezésre álló pénzügyi fedezete
mértékét:
becsült érték: 75.000.000 Ft+ÁFA
Az ajánlat(ok) felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok)
alapján értékelésre kerülnek.
A benyújtott ajánlat(ok):
1.
Ajánlattevő neve, címe: BARTRON ’07 Kft.
3165 Endrefalva, Május 1 út 45
Ajánlati ár nettó 9.500,- Ft/m2 + ÁFA
Jótállás időtartama: 12 hónap
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2.
Ajánlattevő neve, címe: Gerdán László EV
2022 Tahitótfalu Viola u. 84.
Ajánlati ár nettó 10.500,- Ft/m2 + ÁFA
Jótállás időtartama: 12 hónap
3.
Ajánlattevő neve, címe: RODART Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1028 Budapest Kokárda u. 25
Ajánlati ár nettó 9.300,- Ft/m2 + ÁFA
Jótállás időtartama: 12 hónap
4.
Ajánlattevő neve, címe: NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Kft.
2521 Csolnok, Auguszta u. 10.
Ajánlati ár nettó 9.800,- Ft/m2 + ÁFA
Jótállás időtartama: 12 hónap
5.
Ajánlattevő neve, címe: ÚTÉP-GÉP-TRANS Kft.
2000 Szentendre, Szentlászlói út 173.
Ajánlati ár nettó 8.600,- Ft/m2 + ÁFA
Jótállás időtartama: 14 hónap
Ajánlatkérő képviselője kérdezi, van-e az eljárással kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nincs.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, ajánlatkérő képviselője a jelenlévőknek megköszöni a
részvételt és a bontást 13 óra 11 perckor befejezettnek nyilvánítja.
Jegyzőkönyv lezárva!
kmf.
Jegyzőkönyvet készítette:
dr. Dóka Zsolt
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám:00271
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