BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
a
„Szakcsi Római Katolikus Templom külső felújítása”
tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint indított közbeszerzési
eljárásban beérkezett ajánlat bontásáról

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készül Pécsi Egyházmegye [7621 Pécs, Dóm tér 2.] (Püspöki Palota); földszint, pályázati iroda helyiségében a „Szakcsi Római Katolikus Templom külső felújítása” tárgyú
közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlat bontásán 2018. május 4-én 10:00 órai kezdettel.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Havril Katalin a bontást 10 óra 00 perckor megkezdi. Köszönti a megjelenteket és ismerteti az alábbiakat.
A Pécsi Egyházmegye (7621 Pécs, Dóm tér 2.) és a Szakcsi Római Katolikus Plébánia (7213
Szakcs, Petőfi tér 15.), mint közös ajánlatkérők (továbbiakban: Ajánlatkérő) nemzeti eljárási
rend szerinti, Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítottak a fenti
tárgyban. A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás 2018. április 14-én került megküldésre ajánlattevők részére.
Ajánlatkérő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összege nettó 66 746 014,- Ft.
Az ajánlattételi határidő 2018. május 4. 10:00 órakor járt le. A Kbt. 68. § (1) bekezdés alapján az ajánlatot tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában
kell megkezdeni.
Az ajánlattételi határidő 2018. május 4. 10:00 lejártáig 2 db, azaz két db sértetlen ajánlat érkezett.
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdés alapját a bontás során az ajánlatevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat ismerteti, amelyek az értékelési szempontok
alapján értékelésre kerülnek.
A bontás vezetője elmondja, hogy az ajánlat tartalmi és formai követelményeknek való megfelelőségének vizsgálatára a bontást követően kerül sor. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint
biztosít hiánypótlási lehetőséget.
A bontás vezetője elmondja, hogy az ajánlat felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdés alapján a bontást követő 5 napon belül ajánlattevő részére megküld.
A bontás vezetője az ajánlatot tartalmazó zárt, sértetlen csomagot felbontja, és – a Kbt. 68. §
(4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – az alábbi adatokat ismerteti.
1. Ajánlattevő neve: Máthé és Társai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 80.
A főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek (a felolvasólapról ismertetettek szerint):

Bírálati részszempontok

Megajánlott érték

1. értékelési szempont:
A Nettó ajánlati ár (Ft)
129.066.778,- Ft
12.906.678,- Ft

B Tartalékkeret (10%) (Ft) [A*0,1]
C Mindösszesen – tartalékkerettel növelt - nettó ajánlati
ár (Ft) [A+B]

141.973.456,- Ft

2. értékelési szempont:
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (minimum 0 fő - maximum 5 fő)

0 fő

3. értékelési szempont:
Jótállás többlet-időtartama (hónap) (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap)

0 hónap

2. Ajánlattevő neve: E&V Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7100 Szekszárd, Arany János u. 12. 1/2.
A főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek (a felolvasólapról ismertetettek szerint):
Bírálati részszempontok

Megajánlott érték

1. értékelési szempont:
A Nettó ajánlati ár (Ft)
B Tartalékkeret (10%) (Ft) [A*0,1]
C Mindösszesen – tartalékkerettel növelt - nettó ajánlati
ár (Ft) [A+B]
2. értékelési szempont:
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (minimum 0 fő - maximum 5 fő)
3. értékelési szempont:
Jótállás többlet-időtartama (hónap) (minimum 0 hónap,
maximum 24 hónap)

82.550.420,- Ft
8.255.042,- Ft
90.805.462,- Ft

0 fő

0 hónap

Az ajánlat felbontásának befejezésekor Dr. Havril Katalin megkérdezi a megjelenteket,
hogy van-e kérdésük, észrevételük, kívánnak-e valamit hozzáfűzni az elhangzottakhoz.

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti iratbetekintést nem kértek.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérés, kérdés, észrevétel nincs, Dr. Havril Katalin a bontást
10 óra 05 perckor lezárta.

K.m.f.
Tisztelettel:
…………………………………..
Dr. Havril Katalin
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ellenjegyzem:

Melléklet:
Jelenléti ív

