I.
tárgyalás
JEGYZŐKÖNYVE
Tárgy: Újhartyán Község Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Újhartyán Német Nemzetiségi
Óvoda-Konyha „Gyermekvár” eszközbeszerzése” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárás I.
tárgyalása.
Időpont:

2009. szeptember 23. 14 óra.

Helyszín:

Újhartyán Polgármesteri Hivatal, Nagyterem
2367 Újhartyán, Fő u. 21.

Jelen vannak:

Mellékelt jelenléti ív szerint.

1.

Göndör Gábor lebonyolító köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelen
eljárásról hangfelvétel készül, ezért felkéri minden felszólalót, hogy felszólalás előtt a cég
nevét és saját nevét közölje.

2.

A lebonyolító tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ajánlattevő részéről az aláírásra és
ajánlattételre jogosultak ellenőrzése megtörtént és bemutatja a jelenlévő ajánlattevőt és
ajánlattevő képviselőjét.

3.

A lebonyolító bemutatja az ajánlatkérő részéről a jelenlévőket, a közbeszerzési Bíráló
bizottság tagjait, a bizottság elnökét.

4.

Lebonyolító ismerteti az ajánlattételi felhívásban is rögzített eljárás, tárgyalás menetét.
• Az ajánlatkérő az ajánlattevő jelenlétében nyitja meg a tárgyalást és ennek során
rögzítésre kerül, hogy a felek részéről ki, vagy kik vesznek részt a tárgyaláson
(esetleges rendkívüli események lehetősége miatt az írásos ajánlatban célszerű
lehet több – írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazott - személyt is
megjelölni) A cégkivonat szerint egyébként képviseleti és aláírási joggal
rendelkező személyek, természetesen a hatályos és hiteles cégkivonat alapján
képviselhetik ajánlattevőt;
•

a tárgyalási napon az ajánlatkérő az Ajánlattevőnek lehetővé teszi, hogy egy
alkalommal módosítsa a tárgyalás során előzőleg tett megajánlását, pontonként.

5.

A lebonyolító tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a benyújtott ajánlat hiánytalan volt, így
hiánypótlásra való felszólításra nem került sor.

6.

A lebonyolító felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a Kbt. 70.§. (1) bek. szerint, valamint az
ajánlattételi felhívásban kiadott dokumentációban meghatározott tartalmi ( különösen ide
értve a műszaki tartalmat ) formai követelményeknek megfelelően kellett az ajánlatot az
ajánlattevőnek elkészíteni.
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7.

A tisztánlátás végett fontos leszögezni, hogy a felolvasólapon feltüntetett ajánlati ár a Kbt.
szerint tartalmazza az ajánlatkérő által kiadott dokumentáció teljes tartalmát.

8. Követve az ajánlati felhívásban rögzített eljárás menetét a lebonyolító felkéri a céget
hogy az idáig elhangzottak alapján módosítsa, vagy hagyja helyben az általa benyújtott
ajánlat részszempontjaira tett megajánlásait. Felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ezen
ajánlattétel esetében az ajánlatuk nem lehet kedvezőtlenebb az ajánlatkérőre nézve, mint az
írásban tett ajánlat. A Kbt. szerint csak az ajánlatkérő szempontjából kedvezőbbre lehet
módosítani. Felolvassa a bontási jegyzőkönyv ezen részét.
•

az Ajánlattevő neve: BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft.

•

az Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

•

Ajánlattevő telefon száma, fax száma, email címe: 56/516-030, fax: 56/423-922, bautitkarsag@bau-vertikal.hu

•

Kapcsolattartó személy neve, pontos címe, elérhetősége, telefonszáma: Szikszai Tibor,
5000 Szolnok, Szapáry út 14. tel: 56/516-030

•

Ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: „Újhartyán Német Nemzetiségi ÓvodaKonyha „Gyermekvár” eszközbeszerzése

•

Egyösszegű ajánlati ár (vállalkozói díj) nettósan (forintban megadva): 35.900.000.-Ft

•

Jótállás időtartama (hónap): 12 hónap

•

Késedelmi kötbér (Ft/nap): 100.000.-Ft/nap

•

Korábbi teljesítés (dátum): 2009. október 22.

•

Az Ajánlattevő Kkv. Szerinti minősítése: kisvállalkozás

- Bau Vertikal Kft nyilatkozata:
A benyújtott ajánlatán nem kíván módosítani azt fenntartja.
9.

A lebonyolító átadja a szót a közbeszerzési bizottság elnökének.

10.

Heli András a közbeszerzési bizottság elnöke: Amennyiben az ajánlattevő nem tesz
kedvezőbb ajánlatot az általa beadottnál, úgy nincs értelme tovább húzni az időt, hirdessünk
eredményt. Javasolja, hogy a bizottság tartson 10 perc szünetet.

11.

Göndör Gábor : Mivel több kérdés nem volt az ajánlattevő részéről, ezért a közbeszerzési
szabályzat értelmében az elrendelt 10 perc szünet alatt a másik teremben lévő Képviselő
testület elé terjeszti elfogadásra a közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát.

12. Szünet végeztével Göndör Gábor lebonyolító hivatalosan is kihirdeti, hogy az Újhartyán
Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési
eljárás nyertese :
•

az Ajánlattevő neve: BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft.
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•

az Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

•

Ajánlattevő telefon száma, fax száma, email címe: 56/516-030, fax: 56/423-922, bautitkarsag@bau-vertikal.hu

•

Kapcsolattartó személy neve, pontos címe, elérhetősége, telefonszáma: Szikszai Tibor,
5000 Szolnok, Szapáry út 14. tel: 56/516-030

•

Ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: „Újhartyán Német Nemzetiségi ÓvodaKonyha „Gyermekvár” eszközbeszerzése

•

Egyösszegű ajánlati ár (vállalkozói díj) nettósan (forintban megadva): 35.900.000.-Ft

•

Jótállás időtartama (hónap): 12 hónap

•

Késedelmi kötbér (Ft/nap): 100.000.-Ft/nap

•

Korábbi teljesítés (dátum): 2009. október 22.

•

Az Ajánlattevő Kkv. Szerinti minősítése: kisvállalkozás

Felkéri az ajánlattevőt, hogy jelen jegyzőkönyvet vegye át.

kmf.
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