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JEGYZÓKÖNYV
közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok felbontásáról

Ajánlatkérőneve: MonoíiTankerületiKözpont
Ajánlatkéró székhelye: 2200 Monor, Petőfi sándor utca 34.

A bontás helyszíne: 2200 Monor, Petófi sándor utca 27., igazgatói iroda

Közbeszerzés tárgya: Fotovoltaikus íendszerek kialakítása a Monori Tankerületi Központhoz tartozó egyes
köznevelési intézményekben KEHOP-5.2.1 1-'] 6 progíam keretében

ldőPont: 20l8. április 24-én 9.00 óra

Jelen vannak: jelenléti ív szerinti személyek

Az ajánlatkéró képviseletében Szabó Krisztián kózbeszerzési §zaktanácsadó köszönti a megjelenteket. Elmondja,
hogy a Monori Tankerületi Központ mint ajánlatkéró ,,Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Monori Tankerüle-
ti Központhoz tartozó egyes köznevelési intézményekben KEHOP-5.2.11-r6 pro9ram ker€tében" tárgyban a

közbeszerzésekról szóló 2015. éVi cxLlll, törvény 1 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 1 15. § szerinti hirdet-
mény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított a nyílt eljárás szabályai szerint 2o18. áprili5 ,]0-én. Elmondja,
hogy az ajánlattételi hatáíidó 2018. április 24-én 9 óra 00 perckor lejárt. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az aján-
latkéró a határidó lejártának időpontját a felhívást kiegészítő dokumentáció 1.6. pontja szerint a www.time.is/cet
weboldal adata alapján, közép-európai helyi idó (CET) szerint állapította meg.

Tájékoztatásul közli, hogy az ajánlatkéró rendelkezésére álló anyagi fedezet összege az. 'l. számú rész (Monor, Mo-
norierdó települések) esetében nettó 75.932.000 Ft, a 2, számú rész esetében (Dabas település) nettó 47.060.00o Ft,

a 3. számú rész esetében (lnárcs, Gyál, Bugyi települések) nettó 46.092.000 Ft.

Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás soíán a hatáíidó lejártáig háíom ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Ezt
kóvetően megkezdi az ajánlatok bontását. A bontásra a benyújtás sorrendjében kerül sor.

l. aián|at: Megállapítja, h09y az ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt és séíülésmentes. A csomagolás felbontását
követően megállapítja, hogy a borítékban egy papír alapú ajánlati példány van elhelyezve, továbbá egy CD lemez.
Megállapítia, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevő ellátta a dokumentáció 4.5. pontja szerinti kötéssel. Ezt
köVetóen ismerteti a felolvasólapon feltüntetett információkat:

Önálló ajánlattevő neve: Generál Kanizsa Kft.
székhelye:8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 1'l. l0. em.63.
Adőszáma: 1 47 2345o-z-2o

1.szómú rész: Monor, Monorierdő teleDülések
,l. Nettó ajánlati ár (HUF\:75,a42.223

2, Napelemekre vonatkozó többletjótállás időtartama (év): 2

3. A szerződés teljesítése során a hulladékok szelektíV gyújtése (igen/nem): igen

2- szómú íész: Dabas teleDülés

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 47.005,907
2. Napelemekre Vonatkozó többletjótállás idótartama (éV): 2

3. A szerzódé5 teljesítése során a hulladékok szelektív gyújtése (igen/nem): igen



BoNTÁsl JEGYZóKöNW ^j"^ .l9

3.szómú rész: lnórcs. Gyól. Buayi települések
'l. Nettó ajánlati ár (HUF): 46.01 1.55t
2. Napelemekre Vonatkozó tóbbletjótállás időtartama (év): 2
3. A szerződés teljesítése során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem): i9en

2. aiánlat Megállapítja, hogy az ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt és sérülésmentes. A csomagolás felbontását
követően megáIlapítja, hogy a borítékban egy papír alapú ajánlati példány Van elhelyezve, továbbá egy CD lemez.
Megállapítja, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevő ellátta a dokumentáció 4.5. pontja szerinii kötéssel. Ezt
köVetően ismerteti a felolvasólapon feltüntetett információkat:

Önálló ajánlattevő neve: Archibend Kft.
Székh€lye: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 91. fszt. l.
Adószáma: 14099900_2-02

1. számú rész: Monor, Mono erdó teleDülések

1. Nettó ajánlati ár (HuF):75,776.28a

2. Napelemekre Vonatkozó többletjótállás időtartama (éV): 1

3. A szerződés teljesítése során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem): igen

2. szómú rész: Dabasteleoülés
,l. Nettó ajánlati ár (HUF): 46.965.042
2. Napelemekre Vonatkozó többletjótállás idótartama (év): 1

3. A szerződés teljesítése során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem): igen

3. szómú rész: lnórcs, Gyól, Bugyi települések

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 45.971.550
2. Napelemekre Vonatkozó többletjótállás idótartama (év): l
3. A szerzódés teU€sítése során a hulladékok szelektív gyújtése (igen/nem): igen

3. ajánlat: Megállapítja, hogy az ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt és sérülésmentes. A csoma9olás felbontását
követóen megállapítja, hogy a borítékban egy papír alapú ajánlati példány Van elhelyezve, továbbá egy cD lemez.
Megállapitja, hogy a papír alapú példányt az ajánlattevó ellátta a dokumentáció 4.5. pontja szerinti kötéssel. Ezt
köVetóen ismerteti a felolvasólapon feltüntetett információkat:

Önálló ajánlattevó neve: Alpha Kft.
székhelye: 7700 Mohá€s, szentháíomság utca 38. 1/6.

Adószáma: 1 1549657-2-02

l, szdmú rész: Monor. Monorierdő teleoülések

l. Nettó ajánlati áí (HuF):75.529.762

2. Napelemekre vonatkozó többletjótállás időtartama (év): 2

3. A szérződés teljesítése során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem): igen

2. szómú rész: DabosteleDúlés

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 46.8l2.248
2. Napelemekre Vonatkozó tóbbletjótállás időtartama (év): 2
3, A szérződés teljesítése során a hulladékok szelektív 9yűjtése (i9en/nem): i9en
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3, szómú rész: lndícs, Gyól, Bugvi teleDülések

l. Nettó ajánlati ár (HUF): 45.821.989
2. Napelemekre Vonatkozó többletjótállás idótartama (éV): 2

3. A szerzódés teljesítésé során a hulladékok szelekív gyújtése (i9en/nem): igen

Ajánlatkérő képviselője tájékoztatja a megjelenteke! hogy az ajánlatok bontásáról a jegyzőkönyvet az ajánlatkérő
készíti el, és azt a Kbt. 68. § (6) bekezdése szeíint öt napon belül megküldi az ajánlattevők részére.

Egyéb kérdé9 észrevétel a bontási eljáráson nem hangzik el. A bontási eljárás lefolytatásának szabályszerűségéve|
és törvényességével kapcsolatban a jelenlévók nem tesznek észrevételt. Az ajánlatkérő képviselóje a bontási eljárást
9 óra 07 perckor lezárja.

k.m.f.



Jelenléti ív
közbeszerzési ajánlatok bontási eljárásán megjelentekrő!

Ajánlatkéróneve: MonoriTankerületiKözpont
Ajánlatkérő székhelyel 2200 Monor, PetófiSándor utca 34.
A bontás helyszíne: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 27., igazgatói iroda
KÖzbeszerzés tárgya: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Monori Tankerületi Központhoz tarto-

zó egyes köznevelési intézményekben KEHoP-5.2.1 't-16 program keretében
ldőpont: 2018. április 24-én 9.o0 óra
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