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Aiánlatkéľő:

Bon od-Ab aűj-Zemp|én Me g1ei K ormányhivatal
3525 Mskolc, Városházúr L.

Ktizbeszetzés tátgyai
,,AB.-L-Z. Megyei Korrnányhivatal Sátorał*jh.ly' läräsi Hivatal Földhivatali osaá\ranak
épületenergetikai fejlesztés e

2.

3. .ťu eliźtás megindítás áľa vo natkoz ó info rmáció :

Az' Ąán|aĺtételi felhívás 2OI7. m:ijus 30. nap1án közvetlenül megktildésre került az
Aján|atevőkrészére.

Helyszín:

Első. lúa$ar Közbesze tzÁsi Tanácsadő Zn. telephelye (1061 Budapest, András sy űt 17 ., 2.
emelet 10)

4.

5. Időpont:

2017. jűnius 14. 10:30 óra

6. Aiegyzőkilnyv felvételekot, az aiánlatok felbontásakot jelenlévő személyek:

Kiilön jelenléti iv a|ap1än.

7. Aszetződés teliesítéséhez ĺendelkezésĺe á.ĺIő anyagi fedezet összegének ismeĺtetése:

8. Az aiánlattevők és benyúitott aiánlataik ismertetése a Kbt. 68. $ (4) bekezdés alapján:

Ąán|arkerő kepviselóje megállapitja,hogyazajänlaĺtételi haúridő |e)áfiáig5 db Ąánlatlĺertilt
b e nyuj tás ra . Az ajänlatok zÍn" s é rtetle n č s o mago lásb an é rke zte k

Az Íłjän|atkérő képviseletében e\árő E|ső lvIagyar Kozbeszerzési Tanácsadő Zn. nevében dr.
Fodor Kata megällapftota,hogy a bontáson egyetlen ajän|atételre felkért gazdaságiszereplő sem
jelent meg.

Az ajän|atok a beérlĺezŕs sorendjében, megegyező időben (postán) beérkezen Ąán|atok
esetében abc-sorrendben, az alábbiak szerint kertiltek felbontásra és ismertetésre:

Fele|ős akkreditált közbeszerz

dr, Fodor Kata
rajstronlszánt 0



1. sz^mű Aiánlattevő adatai:

Ajánlaĺevő neve: 'iVARIABAU|i Vegyespĺofilú Épitőipaľi és Keĺeskedelmi Kft.
Ajánlaĺevő székheĘ: 33OO Eger, Trinitáńus utca2.

Főbb sámszerűsíthető adatoĘ ameĘkaz énékelési szempontokalapján énékelésre lĺeriilnelc

Ajältlari är (nető Fo rint)

A' szeruődés teljesítésében résztvevő MV-E
szakernber szakmai tapasna|aa (hónap)

Teljeskörű jotiĺxás időtartama (hónap

2. száĺníl Aiánlattevő adatai:

Ajánlanevő ner'e: BRÁND 2001Kft.
Ajánlanevő székhelye: 3812 Monaj, Béke utca72.

Főbb számszerűsíthető adatoh amel1ek azénékelési szempontoka|apjänénékelésre keriilnelľ

Íł1án|ati ár (nettó Forint)

A sz'eződés teljesítésében részwevő MV_E
s zake mb e r s zakmai tapas zÍA|ata (hó nap)

nettó 52726169 Ft + ÁFA

Te ljeskörű jőúl'lás időtaĺtama (hónap

191 hónap

3. szźrnűAiánlattevő adatai:

Ajánlattev,5 neve: LUX-TERMOVIL Kft.
Ajánlattevő szelĺheĘ: 3522 Miskolc, Jóxef Attila vtca 43.

Főbb sámszerűsíthető adatob amelpk azénél<e|ési szempontokaĘáĺércélalésre lĺertilnelc

12hónap

A)än|ati ár (nető Forint)

A' szeruődés teljesítésében részwevő MV-E
s zakember szakmai ÍAPasztz.|ata (hónap)

nettó 54127 538 Ft + A-FA

80 hónap

|2hőnap

nettó 53737 553 Ft + AFA

5L hónap



Telj es körű jőá||ás időtanama (hónap

4. számú Aiánlattevő adatai:

Ajánlanevő neve: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Kft.
Aján|attevő székhelp: 33OO Eger, ýsoru.67.

Főbb sámszerűsithető adatoĘ ameĘk az énéke|ési szempontok alapján értélĺelésre keriilnelc

Ąän|ari ár (nettő Forint)

A szrrzśdés teljesítésében részwevő MV- É
s zake mber s zakmai apaszta|atľ (hónap)

Te lj eskörű jőtáMs időtanama (hónap

5. számú Aiánlattevő adatai:

Ąánlanevő neve: EURO CAMPUS Keľeskedelmi és SzoĘáltató Kft.
Ajánlanevő székheĘ: 3300 Eger, Árpaaűt64.

Fóbb számszerűsíthető adatob amelpk az énékelési szempontoka|ap1änénélĺelésre kerülnelc

Íłján|ati ár (neto Forint)

nettó 56 037 858 Ft + ÁFA

A szeruődés teljesítésében részwevő MV-É
s zake mb e r sza|<mai tapaszta|atA (hónap)

Telj eskörű jőtál.|ás időtatama (hónap

23hőnap

Az ajánlar(ok) felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről készi'ilt jeg1zőkönyvet az
N1än|atkérő a Kbt. 68. s (6) bekezdésének megfelelően 5 napon beliil megkiildi az Íĺjäntattevő(k)
részére.

Az ajänhtok bontása 2017. iűnius !4. napián10:45 órakoľ befejeződött.

12hőnap

nettó 49 800 000 Ft + ÁFA

tl6hőnap

24lĺ'őnap

k.m.f





JELENLÉTI Ív
(a benýitott ajánlatok bontásán)

Aiánlatkétő:
B o rs od- Ab a{tj-Z e mplén Me gye i Ko rmányh iv ata| (3 5 25 Mis ko lc, Y áro sház rcr I .)

Kłizbeszerzés táĺgya: A B.-L-Z. Megyei Kormányhivatal Sátoľalj*jh.lľ Járási Hivatal
Földhivata[ osztáýnak épiileteneryetikai fejlesztése

A bontás kezdési időoontia:2OI7.jrlnius 1,4.1O:3O őn

A bontás helvszínę: Első I!ĺagpr Kozbeszeę.ési Tanácsadő Zn. (1061 Budapest, Andrássy út
17-2. emelet 10. ajtő)

Cégnév/Képviselt szervezeti
egység neve

E Iső l\{agyar Közb esz.e'nśsi
TanácsadőZn.

E lső Magyar Közbeszezési
TanácsadőZn.

Megielent képviselő neve
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