BONTASI JEGYZ6KdNYV
amely k6szr.llt 2017. december 07. rcapjSn 11.00 6rai kezdettel a SzociSlis 6s Gyermekv6delmi
F6i9azgat6s6g (1132 Budapest, Visegr6di utca 49.), ajiinlatk6r6 iiltal 2017.11.23. napj6n KE

L666912Ot7 sz6mon megjelent aj6nlati felhivessal megkrllddtt ,,KEHOP-5.2.5-16-2076OOOOS azonosit i sz6mi Heves Megyei Feny6liget Egyesitett Szocialis Intdzmany kiizel
nulla energiaigenyfi 6piileteinek latesitdse mintaprojekt je eggel Nagykdkenyes
Kazsdgben a dokumefieci.iban meghaarozott panmdtereknek megfelelaen" t6rcy{, a
Kbt. Harmadik R6sze szerinti, Uni6s 6(6khatiir alatti nyilt kdzbeszerz6si elj6r6sban, a benyijtott
aj6nlatok bont sakor.
Helyszin: €sz-Ker Zrt. miskolci iroda, 3525 N4iskolc, Kazinczy u,6.212,
lelen vannak: a mell6kelt jelenl6ti iv szerint megjelent szem6lyek.

Aa isz-Ker ZrL (sz6khely: 1026 Budapest, Pasar6ti [t 83.), mint lebonyolit6 szervezet jelenl6v6
k6pvisel6je, Bakondi Attila megiillapitja, hogy az aj6nlatok bont6s6n egyik gazdas6gi szerepl6
k6pvisel6je sem jelent meg, majd ezt kovet6en rdgziii, hogy az ajiinlattdteli hat6rid6 lej6tirjg, azaz
2017. december 07. napj6n 11.00 6r6ig szemdlyes iton 3 db, azaz hSrom darab aj6nlat kerillt
benyirjtAsra.

Az aj6nlatok felbont5s6t megel6z6en raigzit6sre keriilt, hogy a kiizbeszerz6si elj6r6s
sorSn rendelkez6sre 5l16 anyagi fedezet: 80O.445.261,- Ft + Afa
A fenti t6jdkoztatirst kovet6en Bakondi Attila az aj6nlatokat felbonqa 6s a Kbt. 68, s-dnak (4)
bekezddsdben foglalt rendelkez6s alapj6n ismerteti az alebbi adatokati

Az

ai6nlatt6teli eliSr5sra a kiivetkez6 3 ai5nlattev6 nyiitott be ai6nlatot:

1. Ajanlaftev6:

_

N6v: Alkotas Epit6 Szakipari Kft.
Szdkhelyer 2459 R6calmAs, Sirely uk:, hrcz.: 4574/21A.
A benyijtott ajanlat z6t 6s s6rtetlen csomagolasban, a megfelel6 felirattal ell6tva szem6lyesen
keriilt benyLijtasra 1 eredeti 6s 2 elektronikus masolati p6ld6nyban 2017. december 07. napjiin 09
6ra 26 perckor.

2. Aj6nlattev6l
Ndv: B6stya Millenium Zrt.
Szekhelyer 1163 Budapest, Cziriki utca 26-32.
A benyijtott ajiinlat ziirt 6s s6rtetlen csomagol6sban, a megfelel6 felirattal ell6tva szem6lyesen
keriilt benyirjtSsra 1 eredeti 6s 2 elektronikus mesolati p6ld6nyban 2017. december 07. napj6n 09
6ra 34 perckor.

3.

Aj6nlattev6:
Nev: TOMB 2002 Szolg6ltat6 Kft.

Sz6khelye: 4220 Hajdtboszorm6ny, D6sAny L utca 16. IV/15.
A benyijtott aj6nlat zitrt 6s s6rtetlen csomagol6sban, a megfetel6 felirattal ell6tva szem6lyesen
kerrilt benyijjt6sra 1 eredeti 6s 2 elektronikus m6solati p6tdiinyban 2017. december 07. napj6n 10
6ra 21 perckor.

Az 6rt6k€l6si szempont:
A Kbt. 76. 5 (2) bekezd6s c) pontalapj6n a legjobb 5r-6rt6ka16ny szerinti6rt6kel6si szempont.
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BakondiAttila

Ai6nlattev6k a t6rqvban a kiivetkez6 ai6nlatot tett6k:

1. Aj6nlaftev6:

_

N6v: Alkotas Epit6 Szakip3ri Kft.
Sz6khelyer 2459 R6calm5s, Siraly utca, htsz.: 45-14/21A,.

1.

Netto ajdnlati ar dsszesen (HUF)

t.

M12.1 alkalmassSg tekintetben

1.393.311.817,- HUF

megaj6nlott
projektvezet6 szakember projekwezet6sben szerzett
tobblet szakmai tapasztalata (db; legkedveziibb 20 db)

0db

2. A teljesilesre bevoMsra keri.ll6 M/2.2 alkalmass6g
tekintet6ben megajanlott szakember

szakmai

tapasztalata kdzel nulla energiaig6nyii dpillet
Idtesiles6ben, 6s/vagy passzivhiiz 6pitesdben. (db,

odb

legkedvez6bb 5 db)

3. A teljesitesre

bevoniisra kerijl6 I\4/2.3 alkalmassjg

tekinteteben megajdnlott szakember

szakmai

tapasztalata kdzel nulla energiaigdnyii 6prjlet
l6tesit6sdben, 6s/vagy passzivhdz 6pites6ben (db,

0db

legkedvezdbb 5 db)

4.
2.

H6triinvos helvzetii munkav6llal6k alkalmaz6sa

0db

Aj6nlaftev6:
N6v: B6stya Millenium Zrt.
Sz6khelye: 1163 Budapest, Cziraki utca 26-32.

1.

opcion6lis t6tel ndlkiil:
1,264.994,607,-. HUF
opcion6lis t6tellel
egyaittt
L.267.237.907,- HUF

Neft6 aj6nlati iir dsszesen (HUF)

db

1. M/2.1

alkalmass6g tekintetben

megajSnlott

projektvezet6 szakember projektvezet6sben szerzett
tdbblet szakmaitapasztalata (db; legkedvez6bb 20 db)

(EU. vagy egy6b

t6mogat6sb6l
megval6sitott
kivitelez6sben szerzett
vezet6i tapasztalat) db

Bakondi Attila

2. A teljesilesre bevonisra keriil6 [4/2.2 alkalmassiig
tekinteteben megajiinlott szakember szakmai
tapasztalata kdzel nulla energiaig6nyii 6pulet

0db

l6tesiGsdben, 6s/vagy passzivhiiz 6pit6s6ben. (db,
legkedvez6bb 5 db)

3. A teljesit6sre

bevonjsra kerLi16 l4/2.3 alkalmassig

tekintet6ben megajiinlott szakember

szakmai

tapasztalata kdzel nulla energiaig6nyU 6prjlet
l6tesit6s6ben, 6s/vagy passzivh6z 6pites6ben (db,

0db

legkedvezdbb 5 db)

4,
3.

4f6

Het16nvos helvzetfi munkavallal6k alkalmaz6sa

Aj6nlattev6:
Nev: TOMB 2002 Szolg6ltat6 Kft.
Sz6khelye: 4220 Hajdiboszormdn, D6s6ny

1.

Nett6 aj6nlati

ir

L

utca 16. IV/15.

dsszesen (HUF)

2. lY/2.1 alkalmassiig tekintetben

1.142.890,195,- HUF
megajiinlott

projektvezet6 szakember projektvezetdsben
szezett tobblet szakmai tapasztalata (db;

20 db

legkedvez6bb 20 db)

3.

A teljesilesre bevoniisra kerill6 14/2.2 alkalmass6g

tekintet6ben megaj6nlott szakember szakmai
tapasztalata kiizel nulla energiaig6nylj dpijlet

0db

l6tesit6s6ben, 6s/vagy passzivh6z 6pGsdben. (db,
legkedvez6bb 5 db)

4.

A teljesit6sre bevonisra ke(jl6 [4/2.3 alka]massag
tekinteteben megaj6nlott szakember szakmai

odb

tapasztalata kdzel nulla energiaig6ny0 6pdlet
l6tesites6ben, 6s/vagy passzivhdz 6pit6s6ben (db,
legkedvez6bb 5 db)

5.

sf6

H6franyos helyTet[j munkavdllaldk alkalmaz6sa

A lebonyolito szervezet k6pvisel6je rdgziti, hogy a Kbt. 68. 5-6nak (6) bekezd6s6ben foglaltak szerint

az ajdnlatok felbontiisiir6l 6s isme(et6s6r6l k6szitett jegyz6konyvet

dt

napon belLll megkiildi

ajdnlattev6nek.
Jegyz6kdnyv lez6rva 11:10 perckor.
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]ELENLfTI iV
amely kdszillt 2017. december 07. napj6n 11.00 6rai kezdettel a Szoci6lis 6s cyermekv6delmi
F6igazgat6siig (1132 Budapest, Visegr6di utca 49.), ajiintatkdr6 6ttal 2017.11.23. napjiin KE

1666912OI7 sz6mon megjelent aj6nlati felhiv6ssal megkiildott ,,KEHOp-i.2,5-t6-2O16OOOOS azonositti szemi Heves Megyei Feny6liget Egyesltelt Szoci4tis fnt4zmAny k6zel
nulla .energiaigdny0 4piileteinek l4tesitase mintaprojekt jelteggel Atagykakanyes
K.izsdgben a dokument4ctuiban megha6rozott paramdtereknek megfetelaen. t,rgyi.t,
Kbt. Harmadik R6sz, Uni6s 6rt6khat6r alatti nyilt kdzbeszerz6si elj6r6sban a benyijtott ajdnl;tok
bont6sakor.

Miskolc, 2017. december 07. 11:00 6ra
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