Meggyeskovácsi Község Önkormányzata (9757 Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1.)
„Meggyeskovácsi Község csapadékvíz-elvezetése"
Bontási jegyzőkönyv

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2018. április 25-én, 11:30 órai kezdettel, a megbízott Sugallat Kft. irodájában (1221 Budapest,
Leányka u. 38. VI/39.) megtartott ajánlatbontási ülésről a
"Meggyeskovácsi Község csapadékvíz-elvezetése"
tárgyban megindított Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás során.
Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Ajánlatkérő képviseletében Benkó István Zsolt független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ezúton
jegyzőkönyvben rögzíti a közbeszerzési eljárás menetét, ezen belül a bontási eljárást.
Megállapította, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2018. április 20-án 13:00 óráig az öt ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő közül három postai úton benyújtotta ajánlatát. Az Ajánlatkérő képviselője a beérkezési
sorrendnek megfelelően minden borítékot átvételi dátummal és időponttal látott el. Az ajánlat beérkezési sorszáma
az ajánlatok eredeti példányán fel lett tüntetve.
Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68. § (4) bekezdése értelmében rögzítette a rendelkezésre álló fedezet összegét,
amely 35.000.000 Ft + áfa.
A fentieket követően az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen borítékokat a beérkezés sorrendjében felbontotta, az
ajánlatok eredeti példányaiban található felolvasólapokról az alábbi adatokat ismertette:
1. Ajánlat
Az ajánlat benyújtásának időpontja

2018. 04. 19. 8:40

Ajánlat példányszáma

1 nyomtatott, 1 elektronikus

Az ajánlattevő neve
Az ajánlattevő székhelye

West Machine Kft.
9700 Szombathely, Babits Mihály utca 47.

A kért ellenszolgáltatás összege áfa nélkül

37.206.466 Ft

A vállalt teljes körű jótállás ideje, hónapokban.
(min. 12 hónap, max. 60 hónap)

12 hónap

A vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5
%/nap, max. 2%/nap)

0,5 % / nap

Vállalt kivitelezési határidő (max. 150 naptári
nap)

150 nap
2. Ajánlat

Az ajánlat benyújtásának időpontja

2018. 04. 19. 14:30

Ajánlat példányszáma

1 nyomtatott, 1 elektronikus

Az ajánlattevő neve

Németh Kft.

Az ajánlattevő székhelye

9800 Vasvár, Alkotmány utca 60.

A kért ellenszolgáltatás összege áfa nélkül

34.819.036 Ft

A vállalt teljes körű jótállás ideje, hónapokban.
(min. 12 hónap, max. 60 hónap)

15 hónap

A vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5
%/nap, max. 2%/nap)

0,6 %/nap

Vállalt kivitelezési határidő (max. 150 naptári
nap)

140 nap
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3. Ajánlat
Az ajánlat benyújtásának időpontja

2018. 04. 20. 8:30

Ajánlat példányszáma

1 nyomtatott, 1 elektronikus

Az ajánlattevő neve

Municípium Kft.

Az ajánlattevő székhelye

8900 Zalaegerszeg, Ola u. 9-11.

A kért ellenszolgáltatás összege áfa nélkül

38.233.031 Ft

A vállalt teljes körű jótállás ideje, hónapokban.
(min. 12 hónap, max. 60 hónap)

12 hónap

A vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5
%/nap, max. 2%/nap)

0,5%

Vállalt kivitelezési határidő (max. 150 naptári
nap)

145 nap

Tekintettel arra, hogy a bontási ülésen kérdés, észrevétel nem merült fel, a bontási ülés levezetője befejezettnek
nyilvánította az ajánlat bontásával kapcsolatos eljárást.
Budapest, 2018. április 25.

Benkó István Zsolt
FAKSZ 000247
Sugallat Kft.
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