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JBGYZ ŐKolÝLv K,ÖzBEszERzÉ SI ELJÁRÁSBAN
ł;ÁľrłľoK BoNTÁsÁnll,

1. ĄánlatkéńzZalaegenzeg MegyeiJogo Várrrs onl<ormányzata(8goo Za|aegeszeg, Kossuth L.
u. L7-19)

2. A közbeszetzés t!tgy1: vll]a]kozźsi sznrzÁdés a Máńa }vÍagdolna Plébániatemptom
homlokzatfelújftá.i munlĺíňiak eltätÁsatekinteŕben.

3. Ía.' információz Az Aj,ánlatteteli felhívás és aKö az felhívon gazÁasägi szercplők részÁtę 2OL8. jaĺuár
18. nre ľ;

4. Hetyszín: PROMTAL Fejleszŕsi Tanácsadó

5. Időpont: 2018. február20.10 óra 30 perc

6. A jegyzőköryw felvételeko4 az aiánlato
jelenléti íven

7. A közbeszezés - a t9. $ (3) bekezdésé
értékének és a szetződés teliesítéséhez tendelkezésrc álló anyagí fedezet iisszegédekismeľtetése: 

I
A közbeszeęÁs _ a 19. $ (3) belĺezdésének alL<almazÁsa nélhil sámított - becsiilt éíŕke 

''"ito77.000.000 Ft, azonban ana tekintettel, ho
rő Íe|tś,

8. Iĺz ajátn|attevők és benyúitott aiánlataík is

Íĺjtłűtkérő lapviseĘe megźlhpítja, hory az aj
ajänht lĺe riilt bennljús ĺa az alábbiaks zerint.

1. Nettó aiánlati fu (nettó, fodnt)

3. A szetződés teliesítésében ĺésztvevő
szakembetek s zalqĺr ai tapasztalatának
bemutatás a (Szakma i aiínlat)

Íĺjäĺűtrvőaszłrzśdésteljesítésétazalábbiakszerintvälta|jaz

4. Ajänlattevő szakĺn ai tapasztalatának

cíll: 1061 8uda|)est, Andrássy út 17. ll. eln. 9| telefon: +36-1-796-10-00 | íax: +36-'l-796-1O-01
info@provitalzń.htl I wwrv.provitalZrt.hU

tlg 624303,_ Ft + Áfa

az aiárůat33. oldalán

az aiátúat44. o|đalän
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Ajánlanevő ajänlaát L papír alapú példáĺfuan, tor'ábbá elekľonilĺrs adathorrđozón, zän
cs omagolásban ben1nijtona.

2. számlű a

ĺĺlíii'iu.łar,.Ńľ.łŕIi

Ąáĺatrc"ďiffi:

1. Nettó aiőn|ati áľ (nettó, fođnt)

3. A' szetződés teliesítésében ľésztver'ő
szakembetek szakma i tapaszta|atának
b em utatás a (Szakĺna i aiárnat)

Ajánlattevő a szcruődés teljesíÉsét az alábbiak szerint válLa|ja:

4. Iĺiárůattevő szakĺnai
bemutatása

.':i3a :l

Ajánlaaevő ajá,nlatk 1 papír alapú példánfuan, rcvábbá elekronihx adathordozón, zÁn
csonragolásban benyújtoĺa.

i$ťoÔ. Żal"eg$ a g, ros! uth L-,u. sz / A f i1i-i :
B!_s .b*

BMTI,Mém

3. számŕl

tapasztalatának

tőkiZĺ.

lz

t

l23.lo9.544,_ Ft * Áfa

1. Nettó aiánlati át (nettó, forint)

az aián|at34. o|daláĺ

3. A szetződés teliesítésében ľésztvevő
szakembeľek szakma i tapasztalatának
bemutatás a (Szalĺna i aiáĺ|at)

ĄänLaĺtevőaszez'ődésteljesíŕsétazalábbíakszerintvá|la|ja:

az aián|at 33. oldalán

4. Liánlattevő szakmai
bemutatása

:i *'ł

tLr.

äiÍtr1

Ajánlaĺevő Ąänlath L papllr alapú példáĺyban, továbbá elekronikr-s adathordozőn, zÁn
csomagolásban benyijtotta.

PRo.a#ĺL

tapaszta|atának

Ge1ffiapFĺ,ő1I'ľtj

127.652.667._ Ft + Áfa

az aiáĺnllat 13 -14-75-16. oldalán

az aián|at 17 -18-19 . oldalán
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4, szá. számú ajźn|at

1. Nettó ajáĺ|ati fu (nettó, foĺint)

3. A szetződés teljesítésében tésztvevő
szakembeľek szakma i tapaszta|atínak
bemutatása (Szakmai ajárůat)

Aj ánlattevő a szerzÁ dés teĘ s ítését az alábbíaks zerint v állalja:

4. AiánLattevő szakĺn ai tapaszta|atának
bemutatása

Iĺjátnhĺtĺvő ajinLatát L papir alapú példá.'ń*, oväbbá elekronilrus adathor,doz őn, zÁn
c s oma golás ban benyújtotta.

!)aaať#,9 Epviseloje r9zzfti hory a bontási elj'árásrol jegy?ÁkłsĺrN Lesz"l, amely megkiildésre
lĺeriil az ajänlattevőkrészére a bontást követő 5 r on beĺď(rbt. 68. $ (s) bek).

n..fgýk rögzkés& követően Ljän|atkérő lĺepviselője a bontási eljärást befejezennek
nyilvánítona.

Jelen bontásí jegy7Ákönyv 3 db (ľrárom darab) szÁmozntt oldalt, és egy jelenléti ív mellékletet
ielĺloilmaz.

Jelen bontási jegyzÁkönył |ezärłaz 2Ot8. februär 20. LO őn'36 perc.

Kmf.

;} R()tj/ !'i;:\ l- í; Ę,j LEszT Es l TANÁcsADl zRT.
106'1 i]udapest, Andrássy út 17. 2. em. 9.

ffi'?ľ'ffiea'"z'*,*

115.001.860,_ Ft + Áfa

az aiánlatt4. oldalLán

::::,

::t

az ajánlat 19. olđalán

cím: t061 Budapest, Andrássy út 17. ll. em.9| teleíon: +36{_796-10_00 | íax: +36-1-796_10-01
inÍo@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu
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rÖzsssz.nz Ésl ""'*Hi:illŤKilo o K FELB oNľÁsÁnÓl

1. Aiánlatkéńz Zal*ąeszngłvlegyei Jogť' Város ő:/ramźnyzatz(E9oo lalľľ4eĺszng, Kossuth L.
u.17-19)

2. A kłizheszetzés ,!:Fv?, y;állalkoz^í szłrződés a Mária lvbgdolna Plébániatemplom
homlolĺzaďelújftá'i munlęáinak ellätásatekintetéh n.

3. ínformációz Az Ajánlaneteli fehívás és aKö felhívomgazdasägiszrrep|őkŕszere 2Ol8.január
18.

4. Heýszín: PROMTAL Fejleszési Tanácsadó Ztt- (Ĺ:o61Budapest, Arrdnássyút L7.II.eĺn 9)

5. Iđőpont z 2ol8.februrír n. rcóra 30 perc 
\

elenlévők:

Aiáĺrlatkétő:
Provital FejleszÉs i Tanácsadó
Zn.
Aiánlatkéĺő:
Prrcvital Fej lesztési Tanácsadó
Zn.

Szetvezet

Ajánlattevő:

Aýínlattevő:

Aiánlattevő:

AiánIattevő:

Nvomtatott név

Aiánlattevő:

dr. Peiesa Petľa

Aiánlattevő:

' Tomyai Kdsztián

Aiánlattevő:

sźÁś.j Gĺboą

Aiánlattevő:

Ajánlattevő

/k'ąÁláítás

t*ł
ů.ű'.n'Ą-

kmf.
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