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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2018. április 12. napján 11.00 órai kezdettel Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.) és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye (2000
Szentendre, Pátriárka u. 5.) ajánlatkérő által 2018.03.29. napján megküldött, „Az egri Szent
Miklós Templom felújítása” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) közbeszerzési eljárásra
benyújtott ajánlatok bontásakor.
Helyszín: Ész-Ker Zrt. miskolci iroda, 3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint megjelent személyek.
Az ÉSZ-KER Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.), mint lebonyolító szervezet jelenlévő
képviselője, Bartók Ágnes tisztelettel köszönti a megjelenteket és felkér mindenkit, hogy
szíveskedjenek aláírni a jelenléti ívet.
Bartók Ágnes ezt követően megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2018. április
12. napján 11.00 óráig egyetlen Ajánlattevő sem jelent meg a felhívásban megjelölt helyen és
időpontban a bontási eljáráson, ezt megelőzően személyes úton 1 db, azaz egy darab ajánlat került
benyújtásra.
Az eljárás becsült értéke: nettó 133.198.339,-Ft, ajánlatkérőnek a beszerzéshez a
rendelkezésre álló fedezeti összege nettó 105.773.723,-Ft.
A fenti tájékoztatást követően Bartók Ágnes a személyes úton eljuttatott ajánlatokat felbontja és a
Kbt. 68. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján ismerteti az alábbi adatokat:
Az ajánlattételi eljárásra a következő ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:
1. Ajánlattevő:
Név: Metrix-Építő Kft.
Székhelye: 3300 Eger, Trinitárius út 2.
A benyújtott ajánlat zárt és sértetlen csomagolásban, a megfelelő felirattal ellátva személyesen
került benyújtásra 1 eredeti és 2 elektronikus másolati példányban 2018. április 12. napján 10 óra
45 perckor.
Az értékelési szempont:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány:
Értékelési szempont
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M1 alkalmasság
tekintetében megajánlott MV-É-M műemléki szakterületen
szerzett felelős műszaki vezető szakember a névjegyzékbe
vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli
többlet szakmai tapasztalatainak összege (hónap)
1. Megajánlott jótállás időtartama (hónap, a műszaki átadásátvételt követő naptól számítva hónapokban megadva;
ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap, ajánlati
elem legkedvezőtlenebb mértéke: 36 hónap), egész
hónapokban megadva.
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Jelen ellenjegyzés a dokumentum egészére vonatkozik.
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Ajánlattevő a tárgyban a következő ajánlatot tette:
1. Ajánlattevő:
Név: Metrix-Építő Kft.
Székhelye: 3300 Eger, Trinitárius út 2.
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. A teljesítésbe bevonásra kerülő műemléki
szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős
műszaki
vezető
szakember
alkalmassági
követelményen felüli, az eljárást megindító
felhívás megküldését megelőző 15 évben szerzett
szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 84
hónap)
2. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

67 hónap

114.028.033,- Ft

3. Megajánlott jótállás időtartama (hónap, a
műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
hónapokban
megadva;
ajánlati
elem
legkedvezőbb mértéke: 60

38 hónap

A lebonyolító szervezet jelenlévő képviselője ezt követően tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a
Kbt. 68. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről
készített jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi ajánlattevőnek.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a lebonyolító képviselője
befejezettnek nyilvánította az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.
Jegyzőkönyv lezárva 11:10 perckor.
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Bontási jegyzőkönyv melléklete
JELENLÉTI ÍV
amely készült 2018. április 12. napján 11.00 órai kezdettel Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.) és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye (2000
Szentendre, Pátriárka u. 5.) ajánlatkérő által 2018.03.29. napján megküldött, „Az egri Szent
Miklós Templom felújítása” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) közbeszerzési eljárásra
benyújtott ajánlatok bontásakor.
Miskolc, 2018. április 12. 11:00 óra

Megjelent személy neve
Bartók Ágnes

Szervezet
ÉSZ-KER Zrt.
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Aláírás

