BoNTAsr JEGYZOKoNyv
Amely kdsziilt a Szombathely Megyei Jogti V6ros Onkormiinyzata 6ltal kiirt ,,A Szombathely,
Brutscher Jdaef utca felfijfttisa vdllalkoztisi szerzfidds keretdben" tirgyi kozbeszerz6si eljSr6sban
bedrkezett

aj

Helye:
Ideie:

6nlatok bont6sakor.

Szombathely MJV Polgrirmesteri Hivatala V. emelet 520. Iroda
9700 Szombathely, Kossuth L. u. l-3.
2017. november 8. napja 10.00 6ra (CET)

Jelen vannak: a melldkelt jelenldti

iv szerint.

Az

Ajfinlatk6rS meg6llapitja, hogy a mai napon 10.00 6rakor lej6rt
meghatfirozott hat6rid6, amelynek lejdrtdig 5 (60 db aj6nlat 6rkezett.

az ajinlatok

benyrijt6s6ra

Az Ajdnlatkdro tdjdkoztatja a jelenl6v6ket, hogy a bontiisnak a kdzbeszerz€sekr6l sz6l6 2015. 6vi
CXLIII. tdrvdny (tov6bbiakban Kbt.) 68. $-a szerint kell t<irt6nnie, azaz ajinlatk€,rb felolvassa az
aj6nlattev6k nev6t, cim6t, valamint azokat a fdbb sz6mszertis(thet6 adatokat, amelyek a bir6lati
Az ajdnlat felbontSs6ndl az ajdnlatkero, az aj6nlattev6, valamint
az illtaluk meghivott szem6lyek, tov6bb6 a kiildn jogszab6lyban meghatirozott szervek kdpviseloi,
szempont alapjdn 6ndkel6sre kertilnek.

illet6leg szem6lyek lehetnek jelen.

Az ajdnlatkdro ezutfin vdletlenszerii sorrendjdben felbontj a az ajdnlatokat:

l.l Az Aj6nlatk6r6

megtillapitja, hogy az ajdnlat

zirt,

sertetlen csomagolilsban lrkezett.

tartalma egy eredeti p6ld6ny aj6nlat 6s egy CD.
Aj6nlattev6 neve: ,,Szkend6" I[pit6 6s M6ly6pit6 M6rniiki
Aj6nlattev6 sz6khelye: 9700 Szombathely, Mdrleg u. 2.

A

csomag

Kft.

R6szszempont

l. Ai6nlati

6r (nett6 filJF)
2. Jotiililsi id6 m6rt6ke (6v) (a teljesit6st6l sz6mitott min. 3 6v,
max. l0 6v)
3. Bontott anyagok tijrahasznosit6s6nak m6rt6ke: (%) (min. 0

Meeai6nl6s
99.213.455.- Ft

36v
50,4

Yo,max.50%)

2./ Az Aj6nlatk6r6 megillapitja, hogy az ajdnlat z6rt, sertetlen csomagolSsban erkezett. A csomag
tartalma egy eredeti pdldrlny ajfinlat 6s egy CD.
Aj6nlattev6 neve: Tak6p-2000 Kft.
Aj6nlattev6 sz6khelye: 9799 Szentpdterfa, Kossuth L.

u.94.

R6szszemnont
Airinlati 6r (nett6 HUF)
2. J6tilll6si id6 m6rt6ke (6v) (a teljesitdst6l sz6mitott min. 3 6v,
max. l0 6v)
3. Bontott anyagok irjrahasznosit6s6nak m6rtdke: (%) (min. 0
o/o,max. 50 %)
1.

Meeai6nl6s
102.765.787,- Ft

36v
25

"1,

3.1 Az Ajrlnlatkdr6 meg6llapitja, hogy az ajdnlat zhrt, sertetlen csomagol6sban lrkezett.
tartalma egy eredeti p6ld6ny ajinlat ds egy CD.
Ajrinlattev6 neve: ALPOK TERRA KFT.
Ajrinlattev6 szdkhelye: 9700 Szombathely, V6pi u. 11.
R6szszem

6nl6s

A

csomao

I

i,inlafi 4r r'neftA HI

A

96.820.531,- Ft

JF)

(a teljesit6stol sz6mitott min. 3 6v,

@)
max. l0 6v)

@hasznosit6sSnak
o/o,

36v
S0 o/"

m6rt6ke: (%) (min' 0

max. 50 %)

,;somagol6sban drkezett'
4.1 Az AjSnlatk6ro meg6llap(tja, hogy az ajdnlat zirt, sdrtetlen
tartalma egy eredeti p6ld6ny aj6nlat.ds egy CD'
Aj6nlattevo neve: Els6 Dunintrili Ut6pit6 Kft'
Aj 6n lattevo szdkhe lye : 9 5 52 Y lshrosm i ske, | 85 I 2' hrsz'

@znosit6sSnak
o/o,

A

csomag

98.955.559,- Ft

6r (nett6 HUF)

@6v)

csomag

Megaiinlis

R6szszempont

l. Ai6nlati

A

(a teljesit6st6l sz6mitott min. 3 6v,

m6rt6ke: (%) (min' o

36v

50'/"

max. 50 %)

csomagol6sban 6rkezett.
5.1 Az Aj6nlatk6ro meg6llapitja, hogy az aiilnlat zirt, s6rtetlen
tartalma egy eredeti p6ld6ny ajfinlat 6s egy CD'
Aj5nlattev6 neve: Litor Kft.
Aj6nlattev6 sz6khelye: 9700 Szombathely, Yizdnto u' 7 '

Meeai6nl6s

ffi

*^.,

(a teljesit6stol szamitott min. 3 6v,
't

A i,r\

3Sontott anyagok 0jrahasznosft6s6nak m6rteke: (%) (mtn'
o/o.

u

36v

40'h

max. 50 %)

fellapozta az aiilnlatot' Az
Aj6nlatk6r6 kdpviseldje az aj6nlati6r (nett6 HUF) meg6llapitSsa cdlj6b6l
104.592'660'- Ft'
uialut4. oldal6n csatolt kolis6gvet6si foosszesito alapj6n az aiinlati ir nett6
jegyzokdnyvet k6szit, amelyet a
Aj6nlatkdro a bont6si elj6rrisr6l a Kbt. 68. $ (6) bekezddse drtelmeben
bont6st6l sz6mitott ot napon beltil me gktild az aiilnlattev6kne k.

Kmf.

AjSnlatk6ro k6Pviseldje

2

