Bontásijegyzőkönyv
a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet, Kbt. 115. § alapján
amely készült 2017. október 25-én 10.00-kor az ajánlatok bontásakor, a Bánk Község
Önkormányzata -2653 Bánk, Hősök tere 11.-, mint ajánlatkérő által „Bánki óvoda és orvosi
rendelő energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú 5 ajánlattevő
közvetlen meghívásával induló közbeszerzési eljárásban a Bánk Község Önkormányzata –
2653 Bánk, Hősök tere 11. – alatti tárgyalóban.
Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő nevében eljáró képviselője ismerteti, hogy a Bánk Község Önkormányzata a TOP3.2.1-15-NG1-216-00005, valamint a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 sz. támogatási szerződések
keretében megvalósuló projektjei egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesültek.
A fentiekre tekintettel a beszerzés becsült értéke a Bánki óvoda és orvosi rendelő energetikai
korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében: nettó 41.431.703 Ft
Ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (4) bekezdése alapján a fedezetet az alábbiak szerint határozza meg:
A TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 számú támogatási szerződés alapján a rendelkezésre álló
fedezetből nettó 14.160.004 Ft (bruttó 17.983.205 Ft) támogatási forrás áll az ajánlatkérő
rendelkezésére.
A TOP-3.2.1-15-NG1-216-00005 számú támogatási szerződés alapján a rendelkezésre álló
fedezetből nettó 27.271.699 Ft (bruttó 34.635.058 Ft) támogatási forrás áll az ajánlatkérő
rendelkezésére.
Ajánlatkérő közvetlen meghívással 2017. október 5-én 5 gazdasági szereplő számára elküldte
az ajánlattételi felhívást.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációt korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetővé tette a következő címen:
https://www.iroda.drgrb.hu/index.php/s/nc6ZYPuG7ZqunYP
Ajánlatkérő nevében eljáró megállapítja, hogy az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlati
határidő lejártáig, azaz 2017. október 25. 10.00-ig 1 db ajánlatot nyújtottak be.
A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő nevében eljáró az ajánlatokat tartalmazó zárt,
sértetlen csomagokat felbontja, és a felolvasólap alapján a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint
ismerteti az alábbi adatokat.
1. ajánlattevő neve: Salgótarjáni AGROBER Kft.
ajánlattevő címe: 3100 Salgótarján, Május 1. út 70.
1.rész / Óvoda
Ajánlati ár

nettó 29 099 200 Ft (Huszonkilencmilliókilencvenkilencezer-kettőszáz forint)

Szakemberek száma

rendelkezik

Működő épületen szerzett referencia

rendelkezik

2. rész / Orvosi rendelő
nettó 14 851 851 Ft (Tizennégymilliónyolcszázötvenegyezer-nyolcszázötvenegy
forint)

Ajánlati ár
Szakemberek száma

rendelkezik

Működő épületen szerzett referencia

rendelkezik

A Kbt. 68.§ (6) bekezdése alapján ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott
adatok ismertetéséről szóló jegyzőkönyvet a bontástól számított öt napon belül megküldi az
összes ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő tájékoztatja a t. ajánlattevőket, hogy az ajánlatok felbontását követően, az
ajánlatok jogi ellenőrzése után kíván a hiánypótlás feltételeiről nyilatkozni, melyről
haladéktalanul, egyidejűleg, írásban tájékoztatni fogja az összes ajánlattevőt.
Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője befejezettnek
nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.
k.m.f.
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