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JEGY ZÓXÖNYV AJÁNLATOK BONTÁSÁnÓI

NEMZETI ELJÁRÁSREND SZERINTI KÖZBESZERZEsI pt .lÁnÁs
ALKALMÁval

Készült: 2017.június 23-án 09:00 órai kezdettel. a Körnlendi Rerrdészeti Szakgirrrnázium 9900
Körmend, Alkotmány u. 5. sz. alatti objekturtlának hivatalos lrell,iségéberr.

A beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium kollégium
épület kazánház tervezé s ére é s ki al akítására.

Azeljárásfajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ll5.
§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás,

Jelen vannak: a mellékelt ,,Jelenléti ív" szerint

Az Ajánlatkérő képviselője köszönti a megielenteket és lelkéri Óket. lrogy a ,,.Ielenléti ív"-et aláírni
szíveskedjenek.

Az Ajánlatkérő képviselője ismerteti, hogy az Ajánlatkérő 2017. június 12-én közvetlen a.iánlattételi
felhívást és dokumentációt küldött megaz alábbi öt a"járrlattevő részére:

. Thermo-Kondi Kfl,
8380 Hévíz, Dr. Babocsay űt 47.

o Lángtechnika Kft.
8900 Zalaegerszeg, Muskátli u. 4.

o P-Energy Kft.
89a0 Zalaegerszeg, Hock János u. 60.

o Pénzes Éptiletgépész Bt.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth út l.

. Komplex K|t.
9027 Győr, Platánfa u. 2.

Cím: 9900 Körmend, Alkotrnány út 5-7. 990l Körlllend. Pf.: 98
Te|efon: (+3 6-94) 592-650, BM 26 l 6240; Fax : (+3 6_94 )592-68 5, BNl 26 l 627 0

E-ma i l : krszki (rDorfk, pQti§ ]u
OM azonosít ő: | 02493 ; Fel nőttképzési en gedély szátrr a: F,00 l 423 l20 1 6
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A közbeszerzési eljárás beszerzésének tárg),a: (pontos megItevezés. rnennviség)

Yállalkozási szerződés a Körmendi Rendészeti SzakgimnáziLrnl kollégium éptilet kazánház
tervezésére és kialakítására:

- tervdokumentáció elkészítése;

-fűtési áramkörök kisebb áramkörre való átalakítása.l db fiitési áramkör kialakítása:
-a hőközpontban a gőz-meIegviz izemű ellenáranrú hőcserélő leszerelése;
- gáztüzelésű kondenzác i ó s üzem ű kö zponti kazánház ki a l ak í tás a ;

-indirekt melegviz termelő beszerelése a hidrofor helyiségbe,

Ajánlatkérő megállapítja. hogy az a.iánlaíételi f-elhívásban nreghatározott ajánlattételi határidő
lejártáig, azaz2017. iúnius 23-án 09:00 óráig öt ajánlatot nyúrjtottak be.

Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdés alap.ián isrnerteti. lrogy a becsüilt érték és a rendelkezésre álló
anyagi fedezet összesen nettó 31,334.370,- Ft + 3.466.280.- Ft AFA. összesen bruttó 39.794.650,-
Ft.

A fenti tájékoztatást követően az Ajánlaíkérő képviselő.le az a.jánlatokat tartaImazó csomagolásokat
felbonda, és - a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - ismerteti az alábbi
adatokat:

Az ai*llat átvételi sorszáma: 1

csomagolás zátí, sértetlen: igen/nem

Csomagoláson a kért felíratok: 1gg4/nem

Az A.jánlaítevő neve: T'hert-rro_Kondi Kfi,

Az Ajá.nlattevő székhetye (lakóhelye): 8380 ltévíz, Dr. Raboc say út 47 .

Nettó a.iánlati ár: 34 l 68 120 Ft.
Bírálati szempontok: Teljesítés ide.ie: 85 nap

.íótállási idő: 24 liórrap

Az ajánlat átvételi sorszáma: 2

Csomag9lás zárt, sérletlen: igen/nem

_C9omagoláso_n 1kért felíratok: igerr/nem

Az Ajánlattevő neve: Lángtechnika Kft.
Az Ajánlaítevő székhelye (lakóhelye): 8900 Zalac-gerszeg, Muskátli u. 4.

Nettó ajánlati ár: 3825] 878 Ft,

Bírálati szempontok: Teljesítés ide.|e: 80 nap
.Tótállási idő 24 hónap



A.1 aj|nlat átvételi.sorszáma: 3

Csom3golás zárt, sértetlen:

Cgomagoláson a kér1 felíratok:

Az Alánlattevő neve:

Az Ajánlattevő székhelye (lakóhelye) :

BiráIati szempontok:

Az aján|a;t átvételi sorszáma: 4

C somagolá s zátl,.sértetl en :

C somag_ _oláson a k_ér1 felíralok 
;

Az Ajánlattev_ő nev_e:

Az Ajánlattevő székhelye (lakóhelye) :

Bírálati szempontok:

Az ajánlat átvételi sorszáma: 5

Csomagolá s zárt, sértetlen :

C.som4_ggláson a kér1 felíratok :

Az,{j_,anlaltevő neve :

Az Ajánl;attevő székhelye (lakóhelye) :

Bírálati szempontok:

igen/nem

igen/nem

P-Energy Kft,

8900 Zalaegerszeg, Hock Játros u. 60.

Nettó a.iánlati ár: 3l 334 370 Ft.
Teljesítés ideje: 75 nap
Jótállási idő: 24 hórrarp

igen/nem

ieen/nem

Pénzes Épületgépész Bt.

8c)00 Zalaegerszeg, Kossirtlr út 1.

Nettó a.jánlati ár 37 445 382 Ft.
Teljesítés ideje: 8_5 nap
Jótállási idő: 24 hónap

1gg/nem

1gq/nem
Komplex Kft.

9027 Győr, Platánfa u. 2

Nettó a.|ánlati ár: 34 168 l20 Ft.
Teljesítés ide.je: 8_5 nap
.Iótállási idő: 24 lrónap

Az Ajánlatkérő képviselőie ezt követően tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 68. §-ának(6) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről készített
jegyzőkönyvet - öt napon belül - megküldi valamennyi A"|ánlatter,ónek.
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Tekintettel ana, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs,
nyilvánítj a az ajánlatok bontásával kapcso latos el j árást.

az A.iánlatkérő képviseló.je befe.iezettnek

k.m.f.

A jegyzőkönyvet összeállította:

A jegyzőkönyvet hitelesíti :

.+.tkÁ, Í-"L \...V.|
Ho|lósi S!q. r. ezre

rendőrsé\gi4tanács
igazgatő


