
JEcYZŐKÖNYV
A Bonyhádv*r*sd Kiizség Önkarmányzata által in'dítot r", ",()nlrorntins,21111 épúlet

energetilwi lnrszer{Í.yíÍése Bonyhádvarasdon-,' tárg3tt. a Kbt' 1 15. $ szerinti nyí1t iajánlattéte]i
felhir'ás rnegkuldésével induló) kcjzbeszerzisi e}járás soran bedrilezett ajrfuriat bon{ásáról

Kezdő időpont: 2{}l8' március 29' 1i óra Oii perc

I.{elyszín: tsonyhácil'arasd Kőzsdg or:konrrányz*ta Polgárnresíeri }{ivatal 71.58
Bonyhádvarasd, Kossuth {,. utca 27.

Az ajarrlat bontási riléserr jelenlévök névsorát a rne|lókelt jelenlétí írl tartalnrazza.

Á közbeszerzési aj*nlat bontási eljárást levezette ds a jegyzökönyvet kdszített*; dr. Géczi
.Iózse f Íelelos akkreditál t közbeszerzósi szaktanácsadó'

Az ajanlaf bontást megelőzoen dr" Góczi Jizse'f ismertette. hogy az ajánlatkérő által a
szerződés teljesítéséhez rendelkezósre álló anyagi Í-edezet *sszege nettó 37.jl8'992-. Ft.

A bontást r'égzilk megállapították, hogy az ajánlattdteli határi<itr iejártáig i db ajániat kenilt
benyújtásra" mely ajánlatot tafialmazó zárt, s{rtetlen lrorífékot aiánlatkérő felbonrr:tta. ds
ismerteíte az alábbi adatokat:

Á.iánlatt*vő neve: K-PLAN Építö Kft.
Aj;ániattevő székhelye: 715Ü Bonyhád. Bartilk I}dIa u. ?ü/A'
Ajrirrlati ár: nettó 40.571 .24?,. Ft + d6. azaz brutt.ó 51 '535.484.. Fl
Váiialt jótállási ido: 24 irór:ap
Mtiszaki segítsdgnyrrjtás. rendelkezésre állási idö a vá}lalt jitatiási írtrő alatt: 48 óra

Dr. Géczi József Í-elhívta a jelenldvők figyeimét, hogy ajánlatkéril az ajártlat felbontásáról
késztilt jegyzőkcin-v*vet a Kbt. rendelkezdseinek rneglblelilen ot napon belul elektrcnikus úÍtrtr
juttat,ia eI az ajárrlatterrő részére.

A jegyzoköny1,.et t-eli:lvasás és egyeztetés után az alábbí hite|esítők saiát kezriles aláínák;
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dr, Brandt Iluba
osztályvezető

Ellenjegyezte:

2|::r'rÁRI29. Á qJ- l+
dr. Géczi 'Yizéétfelelős akkreditá|t közbeszerzési
szaktanácsadó

Iajstrornszáni: CI0424



JEI-ENIETIÍY
ktjzbeszerzési ajanlat bontiási iilésről

A Bonyhádvnrasd Ktiesig Ünkormányzata által indÍtott" ,,onkormúnyzüti ép{]let
energetikaÍ korsgeyiÍsításe Bonyhádvarasrlon.o'|árgyú, a Kbt. l l5. $ szerinti n;'ttt 1ajrlnlattételi

Í.elhívás megktildésével indulói köebeszerzési eljlirás soran bedrkszett 4jánlatck bo,rrtása

Jelen v*nnak:
Ajárrl*tkórő rész*ről

Név

Ajánlaftevők réseérőI

Név AIáÍrás

ssy6b
Ndv

bp-. CJczr

Helysz{n: 7158 Btnyhádr'arasd, Kossuth L. utca 27"
Dátum: 2Ü1 8. mi{rcius 29.
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