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1. Aián|atkétő: Zalaegetszeg MegyeiJogú Váĺos onkotmányzata (8900 Za|aegerszeg, I{ossuth L.
u.17-19.)

2. Aközbeszeĺzés tátgya:Yállalkozásiszerződés az 
',EFoP-4.1.7-16-2017-00031 

iktató számű',
a Gébátl I(ézművesek Háza regionáIis célú népi kézműves a|kotőházzá fejlesztése'' tfugyíl
betuházás kivitelezéséte.

3. Az eliátás megindításáta vonatkozó infoĺmációz Az Ájánlattételi felhívás és ̂
Közbeszerzési dokumentumok az ajáĺ|attételĺe felhívottgazdasá'gi szereplők részéte 2018. ápdlis
hónap 04. napján közvetlenül keľültek megküldéste.

4. Helyszín: PRoVITAL Fejlesztési Tanácsadó Ztt. (1061Budapest, Andľássy ,őt'l7 ' II. em. 9.)

5. Időpont:2078. ápĺiüs 26. napján 77 őra 30 peĺc

6. A' iegyzőkönyv felvételekoą az aiánlatok felbontásakoĺ ielenlévő személyek: ktilön
jelenléti íven

7. !ĺz aián|attevők és benyúitott aiánlataik ismertetése a Kbt. 68. $ (4) bekezdése alapián:

Ajän|atkérő képviselője megá|Iapítja, hogy az a1ánLattételi hatáĺidő lejáttáigS db (öt datab) ajáĺ|at
került benýjtásta az a|ábbiak szeĺint.

1. számú aiánlat:

Ájánlattevő neve:

Aján|attev ő s z ékh elye :

|. Aiánlati iisszár (nettó Ft)

1.1. Aján|aifu (az opcíős ĺész éttéke
nélkül) (nettó Ft)

1.2. opciós részajánlaĺáĺa (nettó Ft)

2. Aiánlattevő szakm ai tapasztalatának
bemutatása

3. Jótállás váů|a|t időtattama (hónap)

z^Év ÉpítőipaĺÍZtt.

8900 Za'laegeÍszeg, Millenium koz 7.

t61.920.l65,_ Ft ł r(fa

cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll em.9| teleÍon: +36-1-796-10_00 | íaX: +36_1-796-10-01

inío@provitalzń.hu I www.provitalzrt.hu

156.567.577,_ Ft * Áfa

5.352.588,- Ft + Áfa

az aiźn|at 58_59. oldalán

36 hónap
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Ájánlattevó aján|atát 1 papír alapú példányban, továbbá elektĺonikus adathoľdozőn, zárt
csomagolásban benyúj totta.

2. szátmű aián|at:

Ajánlattevó neve:

Aján|attev ő s z ékh elye :

1. Aiánlati iisszát (nettó Ft)

1.1. Ajánlati fu (az opcĺős rész étéke
nélkül) (nettó Ft)

1.2. opciós rész aján|aĺ áta (nettó F't)

2. Iĺiánlattevő szakmai
bemutatása

3. Jótáltás vállalt időtattama (hónap)

Aján|attevő aján|atát 7 papfu alapú példányban, továbbá elektronikus adathotdozőn,
csomagolásban ben}rui totta'

3. számú aiánlat:

8900 ZĺlaegeÍszeg' Bíró Márton u' 43-49 B
|épcsőház Fszt 6

tapasztalatänak

Etalon Za|aKFÍ

Ajánlattevő neve:

157.212.317 Ft + lłfa

Ajánlattevő székhelye:

151.890.052 Ft + Áfa

1. Aiźnlati összát (nettó Ft)

5.322.265 Ft + r{fa

1.1. Ajánliai ár (az opciős tész éĺtéke
nélkül) (nettó Ft)

az aiáĺ|at57. oldalán

1.2. opciós ńsz Ąánlaĺára (nettó Ft)

2. Aián|attevő szakm ai tapasztalatának
bemutatása

36 hónap

3. JőtáiLás váila|t időtattama (hónap)

.tĺján|attevő ajánlatát 7 papfu alapú példányban, továbbá, elektĺonikus adathoĺdozőn,
csomagolásban ben)'ui totta.

Szabau Invest l(ft

8900 Zalaegetsze9, Sütő u. 4.2/1

158 704 480,- Ft + Áfa

zátt

t53 331751,- Ft + Áfa

cím: 106'l Budapest, Andrássy út 17. ll em' 9| teleíon: +36_1-796-10_00 | íax: +36_1_796-10-01

info@provitalzrt hu I www.provitalzrt.hu

5 372729,- Ft + lĺ,fa

az aiän|at ľl oldalán

36 hónap

záft
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4. száĺoĺlű aián|at:

Ajánlattevő neve:

hján|attev ő s z ékh elye :

1.lĺiánlati összár (nettó Ft)

1.1. Áiánlati fu (az opđős tész éttéke
nélktil) (nettó Ft)

1.2. opciós ńsz ajánlrai ára (nettó Ft)

2. Aián|attevő szakmai
bemutatása

3. JőtálJlás vái|alt időtattama (hónap)

Ajánlattevő aján\atát 1 papít alapú példányban, továbbá elektĺonikus adathotdozőn, zátt
csomagolásban benýtotta.

5. számú aiánlatl

1137 Budapest, Szent Iswán kľt.2.v/30.

tapasztalatának

Z.SERVICE Kft.

Aiánlattevó neve:

159.653.385._ Ft + Áfa

.łĺján|attev ő s z ékhelye :

152.879.862._ Ft + Áfa

'l'. Aiánlati összáĺ (nettó Ft)

6.773.523.- Ft ł Afa

1.1. Aján|atlfu (az opciôs ĺész éttéke
nélkül) (nettó Ft)

az aián|at 12-7j o|daláĺ

1.2. opciós tész aján|au áta (nettó Ft)

2. Ljánlattevő szakm ai tapasztalatának
bemutatása

36 hónap

3. Jótállás v ál|alt időtattama (hónap)

.ľĺján|attevő ajánlratát 7 papt alapú példányban, továbbá elektronikus adathotdozőn, zárt
csomagolásban ben)'uitotta.

8900 Za|aegefszeg' I(ossuth L. u' 52/ A földszint

BMT Métnöki Zrt.

tt6.961.830,_ Ft + Áfa

132.33l.051,_ Ft + Áfa

4.630.779'- Ft + Áfa

cím: 106'l Budapest, Andrássy út 17. ll em 9| teleíon: +36-l-796-10_00 | fax: +36-1-796-10_01
inío@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu

az aián|at 53 -54. oldalán

36 hónap
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Ajánlatkérő képviselője ĺigziĺ, hogy a bontási eljátásľól jegyzőkónyv készül, amely megküldésľe
keńl az ajánlattevők tészére a bontást követő 5 napon belül (I(bt. ó8. $ (ó) bek.).

A fentiek tögzitését követően Ájánlatkérő képviselóje a bontási e|járást befejezettnek
nyilvánította.

Jelen bontási jegyzőkönyv 4 db (négy datab) számozott oldalt, és egy jelenléti ív mellókletet
tafialmaz.

Jelen bontási jegyzőkönyv |ezátva:2018. áprths 26. 11 őra 11 peľc
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cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. ll em 9| teleíon: +36-1_796-10_00 | íax: +36_1-796_10-01
inío@provitalZrt.hu I www.provitalzrt.hu
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JELENLÉTI Ív
K'özBEszERzÉSI ELJÁRÁsBAN AJÁNLAToK FELBoNTÁsÁnor

1. Aiánlatkétő: Zalaegeĺszeg MegyeiJogú Város Önkoľmányzata (89OO Za|aegetszeg, I(ossuth L.
u.17-19.)

2. lĺkijzbeszeľzés tátgya:Yál]a|kozási szerződés az ,,BFoP-4.1.7-16-2017-00031 iktató számú,
a Gébán Kézművesek Háza ľegionális célú népi kézműves a|kotőházzá fejlesztése'' tárgy,3
beruházás kivitelezéséte.

3. I|z eliáĺás megindítására vonatkozó információ: ľ\z Ajánlattételi felhívás és a
Kőzbeszerzési dokumentumok az ajánlattételĺe felhívott gazdasági szereplők ĺészérc 201B. ápr.iüs
hónap 04. napján közvetlenül kerĹiltek megküldésre.

4. Helyszín: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1061Budapest' Andĺássy űt 17.II. em. 9.)

5. Időpontz 2078' ápľilis. 26. nap1án 77 őru 30 petc

elenlévők:

!ĺjánlatkétőz
Pĺovital Feilesztési f'anácsadó
Zrt.
Aiánlatkérő:
Provital Fejlesztési Tanácsadó
Zrt.

Szeľvezet

Ajánlatkétő:
I)ĺovital Fejlesztési Tanácsadó
Zrt.
Ajánlattevő:

Aiánlattevő:

DR bALÔG r}ľĺen

AjánIattevő:

Nvomtatott név

Ajánlattevő:

TÔŔ}JgĄl yŔręĺdr-

Aiánlattevő:

ĐŘ PEREsĄ pEĺaA

A|ánIattevő:

AjánIattevő

h uą-t l'u-"----

Aláítás
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cíĺn; 1061 Budapest, Andrássy út 17 ll. em. 9 | teleíon: +36'1-796-10_00 | íax; +36J_796J0-0.l
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu

k.m.f.
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