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Ajánlatkéľő:

Boľsod-Aba{l1-Zemp|énMegpiKorm:inyhivatal
3525 Miskolc, Városháztér 1.

Közbeszeĺzés tátgya:

,,A B-A-z Megyei Kormánńivatal Munkaügý központja _ Edelényi [ärźrsi Hivatal
Fo glalkoztaús i os ztÁĘának e ne rgetikai ko rs ze rű s íté s e "

Az eliátás megindítás áľa vonatkoz ó infotmáció :

Az. aján|awéte[ felhívás 2017. május 31'. napjän k<jzvetlenül megkĺildésre kerilt az
Ajän|attevőkrészé.re.

3.

4. Helyszín:

Első. NĺaĐar Közbesze nÁ.si Tanäcsadő Zn. telepheĘ (1061 Budapest, Andrássy út \7 ., 2.
emelet 10)

Időpont:

2017. j{nius 14. napja 1,L:3O ón

Aiegyz(ikiinyv felvételekoľ, az aiźnlatok felbontásakoľ |elenlévő személyek:

Külön jelenléti ív a|ap1án.

A'szetződés teliesítéséhez tendelkezésĺe á.Jtő anyagi fedezet összegének ismertetése:

6.

7.

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

|iáĺiaklra Mpviselaje megälhpkja,howazaján|anételi hataridő |ejánäig3 db Ąän|atkerĹilt
b e nyujús ra . Az Ąän|atok záĺt, s é rcetlen c s omago lásb an é rke zte k

Az Ąán|arkérő képviseletében e|járő rlsa Mag1ar Kozbeszerzési Tanácsadő Zn. nevében dr.
FodorKatamegä|tapftota,hogyabontáson egyetlen ajän|at&e|re fellĺert gazdaságiszereplő sem
jelent meg.

Az ajánlatok a beérl'ĺe#s sorrendjében, megegyező időben (postan) beérl<ezett ajánlatok
eseŕben abc-sorrendb en, az alábbiak szerint lĺertiltek feĄontásra és ismertetésre:

, ('-l ĺ)^', l
Q)o' \s C!/C,'-t/' EtsoI'ĺAGYAR KÖZB[sZERZrsl lnľÁcsłnÓ zĺłr

'ĺ<kreditált közbeszerzési szaktallácsaclĺ; 106L t3udapest, Andľássy Lit 17.2' enl. 10.

,]r Foclor Kata u,"*,r,"t1urŤffi'*1äĺlĺĺ;1t?rurrrr,
s;ilc'lllszánl:00150 1 Fővárosi BíróságCg':01-10-045B33



1. sz^rnÍLAiánlattevő adatai:

Ajánlanevő neve: Fedľid Kft
Ajánlattevĺí szekheĘ: 3Z80 Edelény' Tompa Mu.2/a.

Főbb számszłrűsithető adatolq ameĘk az énékelési szempontok alapján énélĺelésre kerülnelc

Íĺjäliari ár (neĺtő Fo rint)

A sznĺződés teljesítésében részwevő MV- E
szakember szalĺmai t^paszĺta|atl (hónap)

Teljes k<irű j&ÄlLäs időtanama (hónap

2. szárnűAiánlattevő adatail.

Ajánlanevő neve: BORSODSZER Kft.
Íĺjän|attsvőszekheĘ: 3780 Ede|ény, Petőfi u. 5.

Főbb sámszerűsíthető adatoĘ amelpk az énékelési szempontoka|ap1än értélĺelésre kerülnelc

Ajänlati ár (nemó Forint)

A szeződés teljesítésében részwevő MV- E
szalĺember szakmai Í^pasztA|atl (hónap)

nettó 39 999 815 Ft + AFA

Teljeskörű jőtáxäs iđőtaĺtama (hónap

3. szárnw Ajánlattevi5 adatai:

Ajánlatevő neve: BRÄND 2001Kft.

Ąän|awevő sŕkhelye: 38t2MonĄ, Béke utca7Ł.

Főbb sámsznrűsithető adatoĘ ameĘk az énékelési szempontok aĘán értékelésre kerülnelt

66 hónap

18 hónap

Ajanlati ár (ĺettő Forint)

A szeruődés teljesítésében részwevő MV-E
szalĺember szakmai Íapaszta|ata (hónap)

nettó 39 943 511rt + Árł

Teljeskörű jőáxls időtanama (hónap

36 hónap

18 hónap

nettó 39 97t794 Ft + ÁFA

104 hónap

24hőnap



Az Ąänht(ok) felbontÁsárő| és a felolvasott adatok ismertetéséről készüh jegyzőkonryet az
Aján|atkérő a Kbt. 68. s (6) belĺezdésének megfelelően 5 napon belül megkti|di az Ąĺjánlamevő(k)
részére.

Az ajän|atok bonúsa 2017. jűnius !4. ĺapjálĺ1l:45 óľakot befejeződön.

k.m.f
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Aiánlatkétő:
B o rs o d- Ab a{$-Z emp|én Me gye i Kormanyh iv ata| Q 525 Ms kolc, Y ärosház té r 1 )

Kjizbeszeĺzés tátgya: ',A B-A-Z NIegyei Korrrńnyhivatal Munk"ügy' központja - Edelénl
Iárźlsi FÍvatal F ogla\konztasi osztáĘínak energetil.ĺai konzerűsítése,,

A bontás kezdési időpontia:2017.jtlnius t4.71:30 őru

A bontás helyszíne: Első lvla$ar Közbesze ruési Tanácsadő Zn. (1061 Budapest, Andrássy út
17.2. emelet10.Ąó)

Cégnév/ Képviselt szervezeti
egység neve

Ł'lső Magpr Közbeszerzési
TanácsadőZĺ.

E lső Nĺag}'a r Kozbeszeruśsi
Tancsadő Zn.

Megielent képviselő neve
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