JEGYZŐKÖNYV
REAL-M KFT ajánlatkérőnek „Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása”
tárgyában kiírt nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárásában közbeszerzési
eljárásra érkezett ajánlatok bontásáról
Időpont: 2018. május 7. 13 óra 00 perc
Helyszín: Nyíregyháza, Zrínyi i. u. 9.
Jelenlevők: Az ajánlatkérő, ajánlattevők képviselői jelenléti ív szerint
Dr. Serfőző Andrea megállapítja, hogy a 13 órai időpont letelt az ajánlattételi határidő véget
ért. Elmondta, hogy az ajánlattételi határidőig kettő ajánlat érkezett.
Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő fenti tárgyú közbeszerzésére kettő ajánlat érkezett, így a
határidőben érkezett ajánlatokat felbontja. Bontás előtt megállapítja, hogy az ajánlatok
sértetlen csomagolásban érkeztek.
A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: I. rész: 185.900.000 Ft,
II. rész: 114.000.000 Ft
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bontás alkalmával ismerteti az ajánlattevő nevét,
székhelyét, valamint a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok
alapján értékelésre kerülnek. Ezt követően megkezdte az ajánlatok bontását.
Dr. Serfőző Andrea azt is elmondta, hogy az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül,
amelyet az ajánlattevők a Kbt. szerint a bontást követő 5 napon belül kapnak meg.
Pallér-Csarnok KFT, 1138-Budapest, Margitsziget, Grand Hotel IV. em.
I. rész:
RÉSZSZEMPONTOK:
1. Ajánlati ár

AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA:
nettó:

2., A beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátási

181.264.431

Ft

1,2 W/m2K

(W/m2K)

tényezője
3., A beépítésre kerülő határoló

0,22 W/m2K

(W/m2K)

szendvicspanelek hőátbocsátási tényezője
4., Többletjótállás vállalása

36

II. rész:
RÉSZSZEMPONTOK:

AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA:

1. Ajánlati ár

nettó:

2., I-es Csarnokrészhez csatlakozó II ütemben

111.563.226
60.000.000

épülő csarnok nettó ajánlati ára tényezője
3., Többletjótállás vállalása

60

hónap

Ft
Ft
hónap

1

Min-Tech KFT, Veszprém, Hársfa u. 25.
I. rész:
RÉSZSZEMPONTOK:
1. Ajánlati ár

AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA:
nettó:

330.645.716

2., A beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátási

Uw: 1,28-1,44

tényezője
3., A beépítésre kerülő határoló

U=0,22

szendvicspanelek hőátbocsátási tényezője
4., Többletjótállás vállalása

6

Ft
(W/m2K)

(W/m2K)
hónap

Felolvasó lapba történő betekintés nem történt.
Dr. Serfőző Andrea megállapítja, hogy az ajánlatok bontása megtörtént, és az eljárást 13 óra
10 perckor lezárta.
Melléklete: 1 pld. jelenléti ív
Nyíregyháza, 2018. május 7.

Dr. Serfőző Andrea
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