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Az ajánlat tárgya:
„Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése”
Az ajánlatok bontásának
ideje:
2018. január 5. 9 óra 00 perc
helye:
Újfehértó Város Önkormányzata
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Ajánlatkérő képviseletében Dr. Egyed Adrienn Noémi ismertette, hogy Újfehértó Város
Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u.10.), mint a Kbt. 5.§ (1) bek. c) pontja szerinti az
ajánlatkérő 2017. december 8-án a Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli,
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, ajánlattételi felhívást küldve hat gazdasági szereplőnek.
Ezt követően módosításra került az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok.
A módosított ajánlattételi határidő 2017. december 21-én 15 óra 00 perc volt. A határidő lejártáig
4 (négy) db borítékot nyújtottak be.
2017. december 29-én 8 óra 30 perc kezdettel Ajánlatkérő tárgyalást folytatott a Magyar-Parképítő
Kft., a ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft., és a Mélyép-H
Kft. ajánlattevőkkel, ahol ajánlatkérő a Kbt. 88. § (9) bek. alapján a végleges ajánlat és az azt
alátámasztó árazott költségvetés benyújtására hívta fel az ajánlattevőket.
A végleges ajánlatok benyújtásának határideje 2018. január 5. 9 óra 00 perc volt.
A végleges ajánlatok benyújtására megszabott előbbiek szerinti határidő ezennel lezárult. Ajánlatkérő
megállapítja, hogy az előírt határidőig 2 darab végleges ajánlatot nyújtottak be. Ezen végleges
ajánlatok bontására kerül sor.
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4} bekezdése alapján, a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor
ismerteti a becsült értéket és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét,
amely nettó 99 805 972 Ft.
A bontási eljáráson a továbbiakban a Kbt. 68. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak kerülnek
ismertetésre. Ajánlatkérő képviselője a végleges ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását a határidő
lejártának időpontjában megkezdte.
Ezt követően a végleges ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen borítékokat felbontja, és ismerteti az
alábbi adatokat:
Az 1. ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, a feliratozás a kiírásnak megfelelő, azt felbontva
megállapítható, hogy egy eredeti példány és egy db elektronikus példány (CD melléklet) került
benyújtásra. A Kbt. 68.§ (4) bek. alapján a felolvasólapról a következők kerülnek ismertetésre:
Az ajánlat tárgya: „Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése”
Az Ajánlattevő neve: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4914 Olcsvaapáti, Dózsa György utca 31.
Az adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:

1. Ajánlati ár (nettó Ft):

121.422.750.-Ft

2. Jótállás tartama
(hónap;min.36 hónap, max. 60 hónap)

60 hónap

Az ajánlatot az arra jogosult társaság nyújtotta be.

A 2. ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, a feliratozás a kiírásnak megfelelő, azt felbontva
megállapítható, hogy egy eredeti példány és egy db elektronikus példány (CD melléklet) került
benyújtásra. A Kbt. 68.§ (4) bek. alapján a felolvasólapról a következők kerülnek ismertetésre:
Az ajánlat tárgya: „Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése”
Az Ajánlattevő neve: Magyar-Parképítő Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 4244 Újfehértó, Németh L. u. 26.
Az adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:

1. Ajánlati ár (nettó Ft):

113 587 716 Ft

2. Jótállás tartama
(hónap;min.36 hónap, max. 60 hónap)

60 hónap

Az ajánlatot az arra jogosult társaság nyújtotta be.
Ajánlatkérő képviselője ismertette, hogy mivel a B&G TRADE Kft. (4405 Nyíregyháza, Folyóka út 2/b.)
a tárgyaláson nem jelent meg, ajánlatkérő a benyújtott írásos ajánlatát tekinti végső ajánlatnak, amely
vonatkozásában az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll, az alábbiak szerint:

1. Ajánlati ár (nettó Ft):

133 898 380 Ft

2. Jótállás tartama
(hónap;min.36 hónap, max. 60 hónap)

36 hónap

Ismertette továbbá a Mélyép-H Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Középkert utca 56.) vonatkozásában,
hogy mivel ajánlattevő nem tett végleges ajánlatot és ajánlatát írásban sem vonta vissza; benyújtott
ajánlatát tekinti végleges ajánlatnak az alábbiak szerint:

1. Ajánlati ár (nettó Ft):

139 158 131 Ft

2. Jótállás tartama
(hónap;min.36 hónap, max. 60 hónap)

60 hónap

Ajánlatkérő megállapítja, hogy a végleges ajánlatok ismertetésre kerültek, erre tekintettel a tárgyalás
befejeződött, és az ajánlati kötöttség a fentiek szerinti tartalommal beállt.
A végleges ajánlatok bontása ezzel befejeződött.
Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatok bontásáról
készített jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül megküldi az Ajánlattevőnek.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője 9 óra 08 perckor
befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontását.

A jegyzőkönyvet készítette és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve ellenjegyezte:

