BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
Amely készült 2017. június hó 19. napján 10 óra 00 perckor a Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata helyiségében (2422
Mezőfalva, Kinizsi u. 44) a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bontásáról, amelynek tárgya: „Óvodaépület
bővítése és felújítása Mezőfalván”
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Hajdú Gergely felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó, az eljárás lebonyolításával megbízott Sárvíz
Nonprofit Kft. képviselője köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy jelen bontási eljárás a közbeszerzési törvény
hatálya alá tartozik, így arra a 2015. évi CXLIII. törvény szabályai az irányadók. Hangsúlyozza, hogy az ajánlatok
felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb,
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A bontást
követően az ajánlatkérő a Kbt. 69-70.§ szerint fog eljárni és szükség esetén alkalmazza a 71.§ rendelkezéseit, azaz
hiánypótlási felhívást fog kibocsátani, avagy felvilágosítást, illetőleg indokolást fog kérni. A Kbt. 68.§ (6) bekezdése
alapján az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet öt napon belül az ajánlattevők részére meg kell küldeni.
A Kbt. 68.§ (4) bekezdése értelmében ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a Kbt. 16. § bekezdése szerint számított - becsült értékét és a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, mely jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásban:
171.300.000,- Ft általános forgalmi adó nélkül.
Ezt követően dr. Hajdú Gergely felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a jelenlévők előtt egyesével felbontja az
ajánlatokat és azok papír alapú példányának felolvasólapjáról felolvassa az ajánlattevők (közös ajánlattevők) nevét,
székhelycímét, továbbá az ellenszolgáltatás megajánlott összegét általános forgalmi adó nélkül.
Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db időben beadott ajánlat érkezett, sértetlen, bontatlan csomagolásban.
Az ajánlatok ismertetése a megajánlott ellenszolgáltatás emelkedő sorrendjében:
1. PROform 2003 Építőipari, Fővállalkozó Kft. (8123 Soponya, külterület 0142/7 hrsz.) ajánlattevő
ajánlatában az
Ellenszolgáltatásának összege: 230.490.218,-Ft., előteljesítési napok száma: 15 nap; kötelező 12 hónapon felül vállalt
garancia mértéke években: 1 év.
2. Alap-Ép Kft. (2425 Nagykarácsony, Alkotmány u. 10/a.)
Ellenszolgáltatásának összege: 209.962.070,-Ft., előteljesítési napok száma: 30 nap; kötelező 12 hónapon felül vállalt
garancia mértéke években: 2 év.
3. Multisteel Hungary Kft. (1027 Budapest, Bem József u. 6. fszt.)
Ellenszolgáltatásának összege: 238.944.790,-Ft., előteljesítési napok száma: 10 nap; kötelező 12 hónapon felül vállalt
garancia mértéke években: 1 év.

A bontási eljárás során az ajánlatkérő képviselője felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyalási eljárásra amely 2017.
június 21-én 10,00 órakor kerül megtartásra, már hozzák magukkal a módosított (csökkentett) ajánlatukat. Miután további
kérdés, észrevétel az eljárással kapcsolatban nem érkezett, a Kbt. 68.§ (3) bekezdésében írt lehetőséggel egyik ajánlattevő
képviselője sem élt, dr. Hajdú Gergely felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárást 10 óra 30 perckor
berekesztette.
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