BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, mint ajánlatkérő által
„Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai Campusán építési munkák két részben” építési
beruházás tárgyban a Kbt. Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend 115. § (2) – (4) és (6) - (7) bek.
alapján induló közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőre beérkezett
ajánlatok bontásán
2017. augusztus 24. napján 14 óra 00 perckor
a közbeszerzési eljárást bonyolító társaság
(Stockbauer Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Thököly 58-60.)
hivatalos helyiségében
Jelen vannak: az ajánlatkérő képviselője, ajánlattevő képviselő(i) nem jelent(ek) meg
Az ajánlatkérő képviselője köszöntötte a megjelenteket és a bontási eljárását megnyitotta. Az
ajánlattételi határidő lejártát a közbeszerzési eljárás lebonyolításába bevont tanácsadó a 180-as
telefonszám (pontosidő) felhívásával ellenőrizte, majd az ajánlattételi határidő lejártakor a bontási
eljárást megkezdte, ennek keretében ismertette az eljárás előzményeit.
Az eljárás lebonyolításával megbízott közbeszerzési tanácsadó tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
bontási eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 68. §
szerinti eljárási cselekményekre fog sor kerülni, továbbá, hogy a bontási eljárásról egyidejűleg
jegyzőkönyv készül, amelyet az ajánlatkérő Kbt. előírásainak megfelelően az ajánlattevő részére a
Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak alapján, a bontástól számított öt napon belül megküld. A Kbt.
68. § (4) bek. szerint ajánlatkérő képviselője a rendelkezésére álló fedezet összege kapcsán az alábbi
tájékoztatást adja: A rendelkezésére álló fedezet összege:
1) rész esetén nettó 6.267.563,- HUF
2) rész esetén nettó 16.416.483,- HUF
Az előzmények ismertetését követően az ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az eljárásban az
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, 2017. augusztus 24. napján 14 óra 00 percig 1
(egyetlen) szervezet nyújtotta be az ajánlatát tartalmazó csomagot az ajánlattételi felhívásban
megadott helyszínre.
Az első ajánlatot 2017. augusztus 24. napján 11 óra 16 perckor személyesen nyújtották be, zárt és
sértetlen csomagolásban, 1 eredeti példányban, a megfelelő felirat feltüntetésével. (elektronikus
adathordózót ajánlattevő csatolta)
Ajánlattevő neve: Kerék és Kerék Bt.
Székhelye: 2543 Süttő, Béke út 28.
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei:
első rész: Építési munkák I.
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen

6.466.409,- forint

A késedelmi kötbér mértéke Ft/naptári nap

10.000,- forint
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második rész: Építési munkák II.
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen

19.630.347,- forint

A késedelmi kötbér mértéke Ft/naptári nap

10.000,- forint

Egyéb kérdés, észrevétel nem vetődött fel, amelyre tekintettel ajánlatkérő képviselője a bontási
eljárást 2017. augusztus 24. napján 14 óra 23 perckor befejezettnek nyilvánítja. Jelen okirat 2
oldalból és az annak elválaszthatatlan részét képező 1 oldalas jelenléti ívből áll. Kmf.
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