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L. Aiánlatkétő: Zalaegeľszeg MegyeiJclgú Város Önkoľmányzata (89OO Za|acgetszeg, I(ossuth L.
u.17-19.)

2. A kőzbeszezés tátgya: Vállalkozási Szerződés a ,,Boldogasszony kápolna építése a Gébátti-
tőnál" tátgý munkáta.

3. Az eliátás megindítására vonatkozó infotmáció: Az Ajánlattételi felhívás és ̂
Kózbeszerzési dokumentumok az aján|attételĺ'e felhívott gazdasági szeľeplők ľészéĺe 2018.
március hónap 7 3. napján közvetlenül kerültek megküldésre.

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

5. Időpont:2078' május 10. napján 74 őra 00 perc

6. A iegyzőkiinyv felvételekoą az ajánlatok felbontásakoľ jelenlévő személyek: külön
jelenléti ír'en

7. A kiizbeszeľzés - a 19. $ (3) bekezdésének alkalĺľlazása nélkül számított - becsült
értékének és a szetződés teliesítéséhez ľendelkezésre álló anyagi fedezet összegének
ismeľtetése:

Á közbeszenés _ a 19. $ (3) bekezdésének a|ka\mazása nélkül számitott - becsült éľtéke nettó
7 3.901.228,- Ft, ebből:

A tátgyi e|jáńs I. részének becsült éttéke nettó 66.479.715,- Ft.
A tárgyi e|játá,s II. tészének becsült éĺtéke nettó 7.42l.5t3r- Ft.

A szetződés teljesítéséhez ielenleg rendelkezés re ál1ő 
^nyagĺ 

fedezet összege:

A' tárgyi e|jáńs I. ľészében nettó 7 5.255.158,- F t.

A tfugyi eljáĺás II. ĺészében nettó 2.833.940,- Ft.

Tekintettel atta, hogy az eliáľás II. ĺészében nem áll rendelkezésľe kellő fedezet,
Aiánlatkéľő a Kbt. 53. s (6) bekezdése alapián, a vátható támogatás okán, feltételesen
indította Ílneg az eliáľás ezen té.szét.

8. !ĺz aiáĺ|attevők és benyúitott végleges aián|ataik ismeľtetése a Kbt. 68. s (4) bekezdése
alapián:

Aján|atkérő képviselője megállapíĄa, hogy a végleges ajánlrattétellt hatá,ridő lejáttőig az eliátás I.
tésze vonatkozátsában 2 db (kettő danb), míg az e|iátás II. ĺésze vonatkozásában 1 db
(egy daĺab) aján|at kenilt benýjtásĺa az a|ábbiak szeľint.
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Az eliátás I. tésze vonatkoz^sában:

!. szźlmű aián|at:

Ájánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

1. Nettó aiáĺlati át (nettó, foĺint)

2. A szetződés teliesítésében tésztvevő
szakembeľek szakma i tapaszta|atának
b emutatás a (Sz akma i aiźnlat)

3. Aián|attevő szakm ai tapasztalatínak
bemutatása

Ájánlattevő aján|atát 1 paplĺ alapú példányban, továbbá elektľonikus adathoľdozőn,
csomagolásban benyúj totta.

2. számű aiánlat:

Scheiber_Építő Kft.

Ajánlattevő neve:

8983 Nagylengyel, Dózsa út 16.

Ajánlattevő székhelye:

78 652tl7 Ft+ Áfa

1. Nettó aiánlati át (nettó, foĺint)

lz

2. A szetződés teliesítésében tészwevő
szakembetek szakma i tapaszta|atának
bemutatás a (Sz akma i aiánlat)

az aiánlat 46. oldalán

3. lĺjánlattevő szakm ai tapaszta|atának
bemutatása

az ajánlat 51. oldalán

*Áz első aján|at tartalmazza

Ajánlattevő aján|ztőĺt 7 papír alapú példányban, tovőbbá elektronikus adathoĺdozőn, zátt
csomagolásban benýjtotta.

Homeland Epítőipari, Ingatlanfotgalmazó és

SzoĘáltató Kft.

8900 Za|aegetsze1, Besenyő u.32/a

75 334 448 Ft + Áfa

ztt

az aiánl'at 48. oldalán*

az aiánlat 54. oldalán*
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!ĺz e|iárárc II. ľésze vofiatkozásában:

1. száĺĺnű aiánlat:

Äjánlattevő neve:

'ťĺjánlattev ő s z ékhelye :

L. Nettó ajáĺIati áľ (nettó, fotint)

2. A szetzćjdés teliesítésében ĺészwevő
szakembeľek szakma i tapasztalatának
bemutatás a (Szakma i ajánlat)

3. Iĺiánlattevő szakmai
bemutatása

Ajánlattevő aján|atát 'l papt alapú példányban, továbbá elektronikus adathotdozőn, zárt
csomagolásban benyúj totta'

AjánLatkérő képviselője rögzitl, hogy a bontási e|járásń| jegyzőkonyv késztil, amely megküldésľe
ketůl az ajánlattevők tészéte a bontást követő 5 napon belül (Kbt. 68. $ (6) bek.).

Ä fentiek rogzítését követően Ajánlatkéľő képviselője a bontási e|jáńst befejezettnek
nyilvánította.

Jelen bontőĺsi jegyzőkönyw 3 db ftátom daĺab) számozott oldalt, és egy jelenléti ív mellékletet
tafialmaz.

Jelen bontási jegyzőkônyv lezárva 2078' május 70. napján 74 őra 11 peľc

8360 l(eszthely, Etzsébet kiĺ'ályné űt1a 60.

tapasztalatának

Fitotĺon_System Kft.

12.208.470,- Ft + Áfa

3

az aiánlat7. olďalián

az ajánlatl4. olďalán

cĺm: 1061 Budapest, Andrássy út 17' ll' em. 9| telefon: +36-1-796-10-00 | fax: +36'1-796-10-01
info@provitalzrt.hu I www.provitalzrt.hu





%provllal

JELENLÉTI Ív
KoZBF,szERZÉsI ELJÁRÁSBAN

vÉcrBcBs ł;ÁNlłľoK FELB oNĺÁsÁnor

1. Aiánlatkétőz Za|aegeÍSzeg MegyeiJogú Város Önkoľmányzata (8900 Za|aegetszeg, I(ossuth L.
u.17-'19.)

2. A kiizbeszeĺzés tátgyaz YáL]a|kozási Szeĺződés a ,,Boldogasszony kápolna építése a Gébárti-
tőnáll" tárgyú munkáľa'

3. I|z eliátás megindításáta vonatkozó információ: Az Ajánlattéteti felhívás és ̂
Kőzbeszetzési dokumentumok az aján|attételĺe felhívott gazdasáei szeĺeplők ĺészéľe 2018.
máĺcius hónap 73. napján közl'etlenül kerültek megküldésľe.

4. Helyszín: PROVITAL F-ejlesztési Tanácsadó Ztt. (1061Budapest, Andĺássy ut L7.II. em. 9.)

5. Időpontz 20'l'8. május 10. napján 14 őn 00 peľc

elenlévők:

Ajánlatkéľő:
Pľovital Fcjlesztési Tanácsaĺló
'Ztt.

Aiánlatkéĺő:
Pľovital Fejlesztési Tanácsadó
Zrt.

Szeryezet

Aiánlatkéĺő:
Pľovital Fejlesztési Tanácsadó
'Ztt.

AiánlatkéúĹz

Aiánlattevő:

oR. BALoG ľr}Hr-4

Aiánlattevő:

Nvomtatott név

Aiánlattevő:

Tcp-NgĄl lćŔlŚm ÄL-)

Ajánlaftevő:

Ajánlattevő:

ĐŔ, ' pEREsA PEvR'A

Aiánlattevő:

Ajánlattevő

Aláírás

ĺ/l/v-\
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