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AJÁNLAT oK FELB

oNrÁsÁnór

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormrányzata

ÁliánLatkétő:

Vállalkozási szerződés ,,Alsóerdei Sport- és
Rekreációs Központ fejlesáóse" nevű állami
támogatásból megvalósuló projekt keretében

Kőzbeszetzési elifuás:

v endégháa kivite l ezé s ére

Készrilt Za|aegerczeg Megyei Jogú Város Önkormányzata hjánlatkétő ,,VáIlalkozási szerződés
,74lsóerdei Spott- és Rel<reációs I{őzpont fellesztése" nevű áIlami támogatásból megualósuló
ptojekt ketetében vendégház kiuitelezésére."tátgyűközbeszeruési eljitásában beétkezett ajánlatok
felbontásától 8900 Zalaegetszeg, Ády Endre u. 21. II. em, 4. szám zlatt 2018, november 11. napján
10:00 ótai kezdettel.
}elen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint,
Ajánlatkétő nevében eliáró üglwéd köszönti a megjelenteket és poírtosan 10:00 órakor megál7apítja,
hogy a tárgyi kőzbeszerzési eljátásban az ajánlattéteh határidő lejárt, melyre tekintettel az aiánlattéte|l
hatáitdőlejártának pontos időpontjában megkezdi a beétkezett ajárúatok felbonásáta itanyuló eljárási
cselekményt.

A

bontást levezető elnök megállapítja, hogy az qánlattétek hatáÁdő lejáníng 4, azaz négy ajánlatot
nyújtottak be. Kijelenti továbbá, hogy az előtte lévó aján7atot arta]mazó csomagolások zártak és
sértetlenek. Ezt követően megkezdi a beétkezett ajfuilatok bontását.

1,

Aiánlattevőneve: NÍVÓOOVI Epítőipad és Kereskedelmi Kft.
Aiánlattevő címe: 8900 Zalaegeíszeg, Bífó M. a.26.
Ajánlati ár (nettó Ft)

73.857.534,-Ft

Szakmai ajánlat - az alkalmasság körében
bemutatott felelős mőszaLá vezető álta]ános
építményfelújítási és/vagy bővítési és/vzgy
átala|<ltási feladatokra vonatkozó szakmaí
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gyakotlata (db)

Aiátiattevő neve: BMT Mérnöki Zrt.
Ljánlattevő címe: 8900 ZalaeEeíszeg, Kossuth L. a.SZ/Afsz.
Aiánlati ár (nettó

F|

Szakmai ajánlat

- az

75.025.1,03,-Ft

a]kalmasság körében

bemutatott feielős műszaki vezető a]ta]ános
építményfelújítási és/vagy bőűtési és/vagy
átala|<1tási feladatokra vonatkozó szakmai
svakorlata (db)
3.

Aiánlattevő neve: SZABAU II{VEST Kft.
Aiánlattevő címe: 8900 Zalaegef§z€$l Sütő u. 4. II. em.
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Ajrinlattel.ő neve: NOVOIIER Kercske,dclmi és Szolgáltató K&.
Ajánlattcvő cirne: 8900 Zalaegef§zeg, [,,;jlrcgy,i u. 1.
_\1ánlari ár incrrr!
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