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Jászszentandíás Község Önkormányzata

5136 Jászszentandrás, Rákóczi u. 94.

Ajánlatkérő székhelye

Középületek energetikai korszerűsítése napelemes rendszer kiépítéséVel ll.

2017. október 24-én 'l0.00 óía
jelenléti íV szerinti személyek

Az ajánlatkéíő képviseletében Szabó Krisztián közbeszerzési szaktanácsadó köszönti a megjelénteket. Elmondja,

hogy Jászszentandrás Község Önkormányzata mint ajánlatkérő ,Középületek energetikai korszerűsíése nap-
elemes rendszer kiépítésével ll." tárgyban a közbeszezésekről szóló 2015. évi cXLlll. törvény 1 12. § (l ) bekezdés
b) pontja alapján a Kbt, 'l 15. § szerinti hirdetmény közzététele nélkü|i közbeszerzési eljárást indított a nyílt euárás

szabályai szerint 20l7. október 9-én,

Elmondja, hogy az ajánlattételi határidó 2017. október 24-én 10 óra 00 perckor lejárt. Tájékoztatja a megjelenteket,
hogy az ajánlatkérő a határidó lejártának idópontját a felhíviást kiegészítő dokumentáció 1,6. pontja szerint a

WWW.pontosido.hu webo|dal budapesti idó adata alapján állapította meg.

Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás során a határidő lejánáig kettő ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Megál-
lapítja, hogy a bontási eljáráson az ajánlattevők egyike sem jelent meg.

Tájékoztatásul közli, hogy az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fédezet összege az 1, számú rész (Önkormány-

zati hivatal napelemes rendszerének kiépítésé) ésetében néttó 11.810.700 forint, a 2. számú rész (Egészségügyi

központ napelemes rendszerének kiépítése) esetében nettó 'l 1.950.800 forint. Ezt köVetően megkezdi az ajánlatokat
tartalmazó borítékok bontását, A bontásra a benyújtás sorrendjében kerül sor.

l. aiánlat Megállapítja, hogy az ajánlatot taítalmazó csomagolás zárt és sérülésmentes, A csomagolás felbontását
követően megállapítja, hogy a borítékban egy papír alapú ajánlati példány van elhelyezve, továbbá egy cD lemez.
Megállapítja, hogy a papír aíapú példányt az ajánlattevő ellátta a dokumentáció 4.5. pontja szerinti kötéssel. Ea
köVetően ismerteti a felolvasólapon feltüntetett információkat:

közbeszerzési eljárás során benyúitott ajánlatok fe!bontásáról

Ajánlatkéró neve:
Ajánlatkérő székhelye:
A bontás helyszíne:
Közbeszeízés táígya:
ldópont:
Jelen vannak:

1, számú ré5z:

önkormányzati
hivatal napelemes rénd-

szerének
kiépítése

2. számú rész:

E9észségü9yi

központ napelemes
rendszerének

kiépítése

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

2. Vállalt jótállás ideje (hónap)

3. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok
tárolására alkalmas gyűjtó edénrzet helyszínen tar-

tása (i9en/nem)

szabó kíisztián
felelós akkíeditált

l(özbeszerzé5i szaktanác_saoo
l1i<líomszám:00046



BONTÁS|JEGYZÓKÖNW

2. ajánlat Megállapítja, hogy az ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt és sérülésmentes. A csomagolás felbontását
követóen megállapítja, hogy a borítékban egy papír alapú ajánlati példány van elhelyezve, továbbá egy CD lemez.
Megállapí$a, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevő ellátta a dokumentáció 4.5. pontja szerinti kötéssel. Ezt
köVetően ismerteti a felolvasólapon feltüntetett információkat;

Ajánlatkérő képvise|ője uájékoztatja a megjelentekeg hogy az ajánlatok bontásáról a jegyzókönyvet az ajánlatkérő
készíti el, és azt a Kbt 68. § (6) bekezdése szerint öt napon belül mégküldi az ajánlattevók részére.

Egyéb kérdé1 észrevétel a bontási eljáráson nem hangzik el. A bontási eljárás lefolytatásának szabályszerúségével
és töNényességéVel kapcsolatban a jelenlévók nem tesznek észrevételt Az ajánlatkéró képvisélője a bontási eljárást
10 óra 05 perckor lezárja.

Ajegyzőkönwet készítette és a 14/2016. M. 25.) MvM
rendelet 6. § (4) bekezdes#zerint ellenjegyezte:

a,c
feleló§ alkreditált

közbeszerzésl szaktanácsadó
laistromsám: 00048

1, számú rész:

Önkormányzati
hivatal napelemes rend-

szerének

kiépítese

2. számú rész:

E9észségügyi

központ napelemés
rendszerének

kiépítése

l. Nettó ajánlati ár (HUF)

2, Vállaltjótállás ideje (hónap)

3. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok
tárolására alkalmas gyújtő edényzet helyszínen tar-
tása (igen/nem)



Jelenléti ív
közbeszerzési ajánlatok bontási eljárásán megje|entekről

Ajánlatkérőneve: JászszentandrásKözségÖnkormányzata
Ajántatkérő székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi u. 94.

A bontás helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
KÖzbeszerzés tárgya! Középületek energetikai korszerűsítése napelemes rendszer kiépítéséVel l|.

ldőpont: 2017. október 24-én 10.00 óra
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