Jegyzőkönyv
Készült:
Időpont: 2018. 05. 09. 11.00 óra
Helyszín: Tiszaföldvár Város Önkormányzata, (Tárgyaló)
5430. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2.
Közbeszerzési eljárás hivatalos neve: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006
azonosító számú, „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése
Tiszaföldvár központjában” című, építési beruházás tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz
A közbeszerzési eljárás azonosítója: KBE-04412/2018
Eljárási cselekmény: Ajánlatok bontása
Jelen vannak:
Ajánlatkérő képviseletében: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Ajánlattevők: Az ajánlat bontásán az Ajánlattevő képviselői a mellékelt jelenléti
ív szerint.
Megállapítások:
Ajánlatkérő nevében a bontási eljárás vezetője köszönti a megjelenteket és
bemutatja az ajánlatok bontásakor eljáró személyeket.
Ismerteti, hogy az Ajánlatkérő Tiszaföldvár Városi Önkormányzat és a
Magyar Közút Nonprofit Kft. közös ajánlatkérők nevében eljáró
Polgármester által indított közbeszerzési eljárás adatait. A közbeszerzési eljárás
a Kbt. 113. § (1) bekezdése előírásai szerint kerül lebonyolításra.
Az ajánlati dokumentáció 4 ajánlattevő számára került közvetlenül
megküldésre.
Az Ajánlatkérő saját kezdeményezésére az alábbi ajánlattevőknek küldte
meg:
S-LINE 2005 Kft.
Türei és Társa Kft.
Ép-Gép 2002 Kft.
Az eljárás iránt érdeklődő Ajánlattevő:
SWIETELSKY Magyarország Kft.
A dokumentációt átvevő ajánlattevők száma: 4 db.
Beérkezett ajánlatok száma: 3 db.
Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Az ellenszolgáltatás fedezetéül az uniós támogatás esetén a TOP-3.1.1-15-JN12016-00006 azonosító számú, „Körforgalom és közlekedési létesítmények
építése Tiszaföldvár központjában” című pályázat támogatási szerződés által
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biztosított forrás, valamint az Önkormányzat által pályázat alapján igényelt
állami támogatás, valamint saját forrása szolgál.
A projektet Tiszaföldvár Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. a konzorciumi megállapodás, illetve a támogatási szerződésben rögzítettek
szerint finanszírozza. A konzorcium tagjai között a finanszírozás megosztását a
műszaki dokumentáció, illetve a vállalkozási szerződés tartalmazza.
A közbeszerzés fedezetéül szolgáló forrásra irányuló igény el nem fogadása,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása a Kbt. 53. § (4)-(6)
bekezdései, a 75. § (2) bekezdése a) pontja, illetve a 131. § (9) bekezdése
szerinti oknak minősül.
Az ajánlatkérő felbontja az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatokat.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása után ismerteti az ajánlattevők nevét és azok
címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
1. Az ajánlat adatai:
Ajánlattevő:
Neve: S-Line 2005 Kft.
Címe: 5085 Rákóczifalva, Petőfi Sándor út 7.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
2. Többlet jótállás időtartama a kötelező 24
hónapon felül (egész hónapban kifejezve, 48
hónaptól maximális értékelési pontszám jár)
3. Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve: a szerződés teljesítésében részt
vevő szakember közlekedési építmények
szakterületén szerzett szakmai tapasztalata,
hónapokban megadva (egész hónapban megadva,
minimum 0, maximum 36 hónap)
4. Az ajánlat érkezésének időpontja
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293.834.255 Ft
0 hónap

36 hónap

2018. 05. 09. 10:25

2. Az ajánlat adatai:
Ajánlattevő:
Neve: Türei és Társa
Címe: 2740 Abony Munkácsi u. 4.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
2. Többlet jótállás időtartama a kötelező 24
hónapon felül (egész hónapban kifejezve, 48
hónaptól maximális értékelési pontszám jár)
3. Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve: a szerződés teljesítésében részt
vevő szakember közlekedési építmények
szakterületén szerzett szakmai tapasztalata,
hónapokban megadva (egész hónapban megadva,
minimum 0, maximum 36 hónap)
4. Az ajánlat érkezésének időpontja
3. Az ajánlat adatai
Ajánlattevő:
Neve: ÉP-GÉP 2002 Kft.
Címe: 2209 Péteri, Révai utca 47.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
2. Többlet jótállás időtartama a kötelező 24
hónapon felül (egész hónapban kifejezve, 48
hónaptól maximális értékelési pontszám jár)
3. Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve: a szerződés teljesítésében részt
vevő szakember közlekedési építmények
szakterületén szerzett szakmai tapasztalata,
hónapokban megadva (egész hónapban megadva,
minimum 0, maximum 36 hónap)
4. Az ajánlat érkezésének időpontja
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301.399.023 Ft
0 hónap

0 hónap

2018. 05.09 10:30

314.179.020 Ft
0 hónap

12 hónap

2018. 05. 09. 10:48

Ajánlatkérő a Kbt. előírásainak megfelelően az ajánlatok ismertetését követően
azonnal lehetőséget biztosított a felolvasólapba történő betekintésre.
A bontáson jelenlévő személyek közül egyetlen személy sem kérte, hogy a Kbt.
68. § (3) bekezdése alapján betekintsen a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti
felolvasólapba.
Ajánlattevő ajánlatát nem vonta vissza, kiegészítéssel nem élt. Az Ajánlatkérő a
Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget.
A Kbt. 68.§ (6). bekezdése szerint a bontási eljárásról készített jegyzőkönyv öt
napon belül valamennyi ajánlattevő számára megküldésre kerül.
A bontási eljárás vezetője a bontási eljárást 11:15-kor lezárta.
Tiszaföldvár 2018. 05. 09..
A jegyzőkönyvet készítette:

Dr. Mezei
Imre Sándor
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