JEGYZŐKÖNYV AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁRÓL
közbeszerzési eljárás alkalmával a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban
Kbt.) 68. §-a szerint.
Ajánlatkérő neve, székhelye: Apostag Község Önkormányzata, 6088 Apostag, Kossuth L. u. 1.
A közbeszerzési eljárás tárgya: Petőfi utca felújítása
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2017. július 12. 10:30
Az ajánlatok felbontásának helyszíne: Magistratum-S Kft., 7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4.
Résztvevők: a csatolt jelenléti ív szerint
A jegyzőkönyv megnyitva: 2017. július 12. 10 óra 30 perckor
Az ajánlatkérő képviselője ismerteti az alábbiakat:
Apostag Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 2017. július 3-án közbeszerzési eljárás
megindítására ajánlattételi felhívást, valamint egyéb közbeszerzési dokumentumokat küldött
közvetlenül és egy időben az általa ajánlattételre felkért 5 gazdasági szereplő számára.
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárást a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §
(1) – (4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel folytatja le.
Ajánlatkérő képviselője az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertette a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amely nettó 34.645.683,- Ft.
A fenti tájékoztatást követően ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő
lejártáig, azaz 2017. július 12., 10:30 óráig 3 db ajánlatot nyújtottak be.
Az ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó csomagolásokat megvizsgálta és megállapítja,
hogy azok sértetlenek. Ezt követően megkezdte a benyújtott ajánlatok bontását, valamint ismertette
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat.

Az ajánlat sorszáma: 1.
Ajánlattevő neve:
SOLTÚT Kft.
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely):
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Azok a főbb, számszerűsíthető adatok,
amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek
1. szempont - ajánlati ár (nettó Ft)
37.795.116 Ft
2. szempont - jótállási idő (hónap; min. 12,
max. 60 hónap)

36 hónap

3. szempont - teljesítési határidő (naptári nap;
max. 80 nap)

56 nap

Az ajánlat sorszáma: 2.
Ajánlattevő neve:
GEOTECHNIKA '84 Kft.
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely):
7171 Sióagárd, Kossuth u. 59.
Azok a főbb, számszerűsíthető adatok,
amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek
1. szempont - ajánlati ár (nettó Ft)
43.762.358 Ft
2. szempont - jótállási idő (hónap; min. 12,
max. 60 hónap)

36 hónap

3. szempont - teljesítési határidő (naptári nap;
max. 80 nap)

66 nap

Az ajánlat sorszáma: 3.
Ajánlattevő neve:
DÉLÚT Kft.
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely):
6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
Azok a főbb, számszerűsíthető adatok,
amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek
1. szempont - ajánlati ár (nettó Ft)
39.569.798 Ft
2. szempont - jótállási idő (hónap; min. 12,
max. 60 hónap)

12 hónap

3. szempont - teljesítési határidő (naptári nap;
max. 80 nap)

80 nap

Ajánlatkérő a Kbt-ben foglalt előírásoknak megfelelően az ajánlatok ismertetését követően
lehetőséget biztosított a felolvasólapba történő betekintésre.
A bontáson jelenlévő személyek közül egyetlen személy sem kérte, hogy a Kbt. 68. § (3) bekezdése
alapján betekintsen a felolvasólapba.
Ajánlatkérő képviselője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kbt. 68. §-ának (6) bekezdésében
foglaltak szerint az ajánlatok bontásáról készített jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi
valamennyi ajánlattevő részére.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője 10 óra 35 perckor
befejezettnek nyilvánította az ajánlatok felbontásával kapcsolatos eljárást.
Kecskemét, 2017. július 12.
………………………
Tóth Csaba
Ajánlatkérő képviseletében

