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JEGYZÓKÖNYV
közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok fe!bontásáról

Ajánlatkérőneve: JászszentandrásKözségÖnkormányzata
Ajánlatkérő székhelye: 5136 Jászszenta n d rás, Rákóczi u. 94.

A bontás helyszíne: Ajánlatkérő székhelye

Közbeszerzés tárgya: Középületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó építési munkák

ldőpont: 201 7. szeptember 28-án 10.00 óra

Jelen vannak jelenléti ív szerinti személyek

Az ajánlatkérő képviseletében Szabó Krisztián közbeszerzési szaktanácsadó köszönti a megjelenteket.

Elmondja, hogy Jászszentandrás Község Önkormányzata mint ajánlatkérő ,,Középületek energetikai
korszerűsítéséhez kapcsolódó építési munkák" tárgyban a közbeszerzések ről szóló 2015. évi CXLlll.
törvény 1 1 2. § (1) bekezdés b/ pontja alapján a Kbt. 1 'l5. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbe-
szerzési eljárást indított a nyílt eljárás szabályai szerint 2017. szeptember 1 1-én. Elmondja, hogy az aján-
lattételi határidó 20l7. szeptember 28-án 10 óra 00 perckor lejárt. Tájékoztatja a megjelenteket hogy az
ajánlatkérő a határidő lejártának időpontját a felhívást kiegészítő dokumentáció 1.6. pontja szerint a

www,pontosido.hu weboldal budapesti idő adata alapján állapította meg.

Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás során a határidő lejártáig kettó ajánlattevő nyúltotta be ajánla-
tát, Me9állapítja, hogy a bontási eljáráson az ajánlattevók egyike sem jelent meg.

Tájékoztatásul közli, hogy az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege az 1. számú rész (Ön-

kormányzati hivatal energetikai korszerűsítése) esetében nettó 'l7.003.810 forint, a 2. számú rész (Egés-

zségügyi központ energetikai korszerűsítése) esetében nettó 1 1.953.551 forint. Ezt köVetóen megkezdi az
ajánlatok bontását, A bontásra a benyújtás sorrendjében kerül sor.

1. 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, Megállapítja, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevő ellátta a dokumentáció
4.5. pontja szerinti kötés5el. Ezt köVetóen ismerteti a felolvasólapon feltüntetett információkat:

Értékelési szempont

1. számú rész:

Önkormányzati
hivatal energetikai

korszerűsítése

2. számú rész:

Egészsé9ügyi

központ energetikai

korszerűsíése
'l. Nettó ajánlati ár (HUF) 23.190.200 ,l4.848.799

2. Vállalt jótállá5 ideje (hónap) 24 )4

3. AZ esetlege5en keletkezó veszéIyes hulladé-
kok tárolására alkalma5 gyűjtó edényzet hely-

színen tartása (igen/nem)
l9en l9en
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2. ajánlat: Megállapíla, hogy az ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt é5 sérülésmentes. A csomagolás
felbontását követően megállapítja, hogy a borítékban egy papír alapú aján|ati példány van elhelyezve,
továbbá egy CD lemez. Megállapítja, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevő ellátta a dokumentáció
4.5. pontja szerinti kÖtéssel. Ezt köVetően ismerteti a felolvasólapon feltüntetett információkat:

Ajánlatkéró képviselője tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ajánlatok bontásáról a jegyzókönyvet az
ajánlatkéró készíti el, és azt a Kbt, 68. § (6) bekezdése szerint öt napon belül megküldi az ajánlattevők
részére.

Egyéb kérdés, észrevétel a bontási eljáráson nem hangzik el, A bontási eljárás lefolytatásának szabálysze-
rűségével és törvényességével kapcsolatban a jelenlévók nem tesznek észrevételt. Az ajánlatkérő képvF
selóje a bontási eljárást 10 óra 06 perckor lezárja.

k.m.f,

A jegyzőkönyvet készítette és a 14/2016. (V.25.) MVM
rendelet 6. § (4) bekezdf5e szerjnt ellenjegyezte:

JJ! i/n -

*aM Kdsztián t

flll€(ls aktíedttáh
közb€sierzé§ szaktanácsadó

lajstromszám: 00048

Értékelési szempont

1 , számú rész:

Önkormányzati
hivatal energetikai

korszerűsítése

2. számú rész:,

Egé5zsé9ügyi

központ energetikai
korszerűsítése

l. Nettó ajánlati ár (HUF) 19.6ao.755 12.293.165

2. Vállaltjótállás ideje (hónap) 24 24

3. Az esetlegesen keletkezó veszélyes hulladé-
kok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet hely-

színen tartása (igen/nem)
l9en igen



JeIenléti ív
közbeszerzési ajánlatok bontási eljárásán megjelentekről

Ajánlatkérőneve: JászszentandrásKözségÖnkormányzata
Ajánlatkérő székhelye: 5l 36.!ászszentandrás, Rákóczi u. 94,
A bontás helyszíne; Ajánlatkéró székhelye
KÖzbeszerzés tárgya3 KÖzépÜletek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó építési munkák
ldőpont: 20'l 7. szeptember 28-án 10.00 óra
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