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1. Aiánlatké tőz Zalaegeĺszeg MegyeiJogu Vátos Önkormányzata (8900 Zalaegetszeg, Kossuth L.

łl. 17 -19.)

2. A közbes zetzés tőtgyaz Yä|lalkozásí szetzőđés a botfai Eĺdődy-Hrivös-kasté1y, mint

zatándokszálLásf ejlesztéséneképítésimunkáinake|Látásatekintetében.

3, Az eliátáts megindításátavonatkozó információz Az ajän7attételi felhívás és a közbeszeĺzési

dokumentumokíz ajőĺnlrzttételte felhívott gazdzsäg szeĺeplők tészéte 2017' december 15. napján

közvetlenül kerĹiltek meghildésre'

4. Helyszín: PROVITAL FeilesztésíTaĺácsadő Zrt' (1061Budapest' Andrássy űt 77.II. em. 9.)

5. Időpontz 201,8. f'ebnłár22.74.00 őn

6. A iegyzőkönyv felvételekoq az aifuůatok felbontásakoľ ielenlévő személyek: ktilön
jelenléti íven

7. A ktizbeszerzés - a L9. $ (3) bekezdésének alkalmazálsa nélkiil számított _ becsült
étékének és a szetződés teliesítéséhez ľendelkezésre álló anyagi fedezet összegének
ismeftetése:

Ä közbeszerués _ a 19. $ (3) bekezdésének alk<almazása nélktil számitott _ becsiilt éĺtéke nettó

245.179.756,_ Ft, valamint a szetződés teljesítéséhez tendelkezésĺe á11ő aĺyĄ fedezet összege _

tekintettel a1.a, hogy a tárgý ďltjárást Aján|atkéń a I(bt. 53. s (6) bekezdése a'Iapjáĺ feltételesen

indította meg - nettó 150.000.000'- Ft.

8. !ĺz aián|attevők és benyúitottaiátűataik ismeľtetése a I(bt. 68. s (4) bekezdés alapián:

Ajőln1atkérő képvisetője megá|Iapíýa, hogy a végleges ajáĺ'iattéteh hatáńdő |ejáttálĘ 4 ďb ajäĺLat

kerĹilt benýjtásĺa.

t. száműaián|at

Aiánlattevő neve:

Aján'Iattev ő s z ékhelye :

1. Ajánlati áĺ (nettó foĺint) + iĺÍa

lĺjfuiattevő a szetződés teljesítését az a|ábbĺak szerint vá|LaIja:

2. A szetződés teliesítésében ľésztvevő
szakembeĺek szakma i tapasztalatának
bemutatása

2057 Biatotbágy, Vendel Paĺk, Hubeĺ u. 1.

West Hungáĺia Bau Kft.

cĺln: 1061 BUCIa|)est, Alrcllássy út'l7 ll. enl 9| teleíolr: t36-1-796-10-00 | Í.rx: +36-1'796-10 0'l

inÍo@plovitalzrt hLl I www.;;lovitalzľt htl

246.376.492,-Ft+ Áfa

az aián|atl8. oldalán



3. Aiánuatt",rő."@
bemutatása

Ajáriattevő ajántatát' 1 papít alapú péId ányban,
csomagolásban benpijtotta'

2. számű aiánlat

Ájánlattevő neve:

Ajáriattev ő s z ékhelye :

|. Ajánlati áľ (nettó foľint) + Afa

2, A szetződés teliesítésében résztvevő
szakembeľek szakĺnai tapasztalatának
bemutatása

Ajánlattevő a szetződés teljesítését az alábbiakszednt vállalja:

az aián7at25. oldalán

továbbá elektľonikus adathord ozőn, zátt

3.Ajánlaľ.e@
bemutatása

Ajánl.anev.ő' ajánLatÁt.l papfu alapú pélđányban, továbbácsomagolásban benyij totta.

3. számű aiánlat

Feľtődi Epítő es SzĘ,ĺtato zľĺ

9400 Sopĺo'', lp"t łĺt. tl

Ajánlattevő neve:

Aj ánLattev ő s z ékhelye :

259.255.802.-Ft+ lĺÍa

t. Aiántati áľ (nettó fodnt) + Áfa

2, A szetződés teljesítésében ľésztvevő
szakembetek szakmai tapasztalatának
bemutatása

Ajánlattev ő a sz etz ő d,é s telj e síté s é t az alőbbiaksz eľint v őłlla|ja:

az aiánlat 29 -30 oldalán

3.Aiánlatten-o@
bemutatása

ľ.ľäŤffi:'' :ľťjf;urr:rľ."oo 
alapú péld ányban, továbbá elektľonikus adathotd ozón, zátt

elektonikus adathoĺdozőn, zátt

89 0 0 Z alaeger' r.g, ŃitrĄ

Szabau lnvestR

246.947.458,_ Ft + ÄÍa

az ajánlat t4-26 oldalain

az aiánlat 27 -32 oldalain
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4. számű aiánlat

.Ąjánlattevő neve:

Ąjátúattev ő s z ékh elye :

t. Ajánlatiáľ (nettó foĺint) + ÄÍa

2. A szetződés teljesítésében ľésztvevő
_szakembeľek szakĺnai tapasztalatának
bemutatása

Ajárúattevő a szetződés teljesítését az alábbiakszerint vál'a'ja:

iľffiH:. :ľť#':rľ.^oo a;apú' péIdányban, továbbá elektĺonikus adathoľdozón,

Ajá'arkéń képviselője tjszíĺ,hogy a 
i."'*: :|l^1ń*Í| j:gr:kö1yv késztil, amely ľnegktildéstekerul az ajáĺiattevők tészéře^ Ĺo.r,7'., Lövető 5 napon u"íď6ĺ<tt. 68. $ (6) bek').

ľ''j;il:ĺ ulö+zítését 
követően Ajártarkétő képviselője a bontási eljárást befejezettnek

ľ]:#ľ'ási 
jegyzőkönyv 3 db @áľoľn datab) számozottoldalt és egy jelenléti ív mellékletet

Jelen bontási jegyzőkönyv lezáwa:2018. febru fu 22. 14óĺa 09 perc.

so00Zĺ"ffi

233.137.450,_ Ft + Áľa

az aiánlat 17 -20. oldalán
a hiánypóttás 6_8. oldal

az aiánlat 2l-33. oldalán

zfut
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K'özBEszERzÉSIELJÁRÁsB'{'.HäŁ"#Jxr^*'oKFELBoNrÁsÁnÓr

1. AiánlatkétőzZalaegenzeg MegpiJogú Város Önkormźn;,zata(89OOZalaegeÍszeg' Kossuth L.
u. L7-t9)

2. A kiizbeszetzés tátgya:^Yálllalkozjsi szłződés a botfai Erdődy_Hrivös-kastély, mint
zarändolszÄllás fejlesztésének építési munlłáin ak e|LhÁsatekintetében.

3. Az eliátäs megindításáĺa vonatkozó informáciő: Azajäĺůawétehfelhívás és a közbeszeĺz.é'si
lhívom gazÄasägiszereplők részére 2OL7. december L5. napjän

4. Helyszín: PROMTAL Fejlesztési Tanácsadó Zn. (Lo61Budapest, Andr.íssyút L7.II.em. 9.)

5. Időpont:201'8. febnŕr 22. L4.00 őn

elenlévők:

sztésiTanäcsadó

sztési Tanácsadó

t?P SAuos Tl'HeA

DŁ PEREŚĄ Prĺ-Bą

ü

cĺm: 1061 Budopest, Andrássy út'l7. ll. em' 9 | teleíon: +36-'l_79610-00 | íax: +36-1-796-'10-01
inÍo@provitalzrt'hu I www provitalzrt hu

km.f.
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