Kozbeszerzesl

Jegyz6konyv
Bfnl16 Blzottsiig U1eser61

~
.OIV- TOP-7.l.!- 211f_' S6ndo, Gaff!rla /e/oJlt6sa- epites- 2020/1." elnevezesa
"pllesi
beruhazas targyaban folyamatban lev6, az EKR~ ben EKR000865582020 azonosft6 szaman
megindult kozheszerzesi eljanisban kozheszerzesl biral6 bizottsagl (a tovabbiakban:
KBBl

OIes.
Dob6 Istvan Varmuzeum;
Ules megnyitasanak

id6pontja:

Jelen vannak:
1. Megallapithat6,

3300 Eger, VaT koz 1.

2020. okl6ber 22. 1000 6ra.
a melh~kelt jelenlen Iv szeTlnt.

hogy a KBBhatarozatkepes,

II. A KBB elnoke: Dolenszky-

SzlSke Szllvia.

III. A KBB egyhangulag donI arr61, hogy a jegyz6konywezet6
a KBB _Inoke, a jegyz6konyv
hitelesit6k pedlg Ladanyi Istvan es dr. Szilvasi Denes KBB tagok.
IV. A KBB elnok ismerteti az fenti kozbeszerzesi eljanis kapcsan a% eljanis teljes koru
lebonyolilasaval
megbizolt Szllvasi Ogyvedi Iroda (3300 Eger, Bark6czy u. 13. 1/2.) allal

keszitert dontesellSkeszito szakvelemenyt, mely szakvelemeny Jelen jegyzokonyv melleklettf!t
kepezi.
V. A KBB nyUt szavazassal egyhangulag elfogadja a hivatkozott
szakvelemenyt (figyelemmel arra, hogy az 1. resz eseteben a legjobb

dontesel6keszit6

ar- ~rtek aranyu
ervenyes ajanlat ajanlati ara meghaladja az AJanlatker6 rendelkezesere cilloanyagi fedezetet,

af-

ezert az Ajanlatker6nek dontenie szukseges a rendelkezesre all6 anyagi fedezet legjobb
ertek aranyu ervenyes 3janlat ajtmlati aninak osszegere torten6 kiegeszfteser61. Az allibbf
hatarozati javaslat arra 32 esetre sz6l, ha az Ajanlatker6 a fedezet klegeszfteserol a fentiek
szerint dont. Ellenkezo esetben az eljan1s a fenti resz(ek) vonatkQzasaban
a Kbt. 75. § (2)
bekezdes b) pontJa alapjan eredmenytelen.),
melynek ertelmehen:
A. Az al~bbl aJ~nlaltev6Ik) aJ~nlata ervenytelen:
- AGRIAVIU Kft. (3300 Eger, Klsasszony u. 34.);
- "ERTAMIL" Kft. (3300 Eger, RaJner K~roly u. 41.);
- FRENy6 ES TARSAl Kft. (3300 Eger, Knezich Karoly utea 32. A. ep. fszt.l.);
- SZepite52 EGER Kft. (3300 Eger, J6kal ulea 10.)
a Kbt. 73. § (I) bekezdes e) pontjaalapjan.
B. Az al~bbi aJ~nlatlev6(k) aj~nlata ervenyes:
- EPTERVSZOLG Kft. (3300 Eger, Faiskola u. 60.).

C. Figyelemmel arra, hogy a% aJanlatok blralata eredmenyekent
meg;illapCthat6.
hogy
kldr61ag a(z) EPTERVS20LG Kit. (3300 Eger. FaJ,kola u. 60.) aj~nlattev6 aj~nlata ervenye,.
a jelen kOlbeslen~si
eljanis sonin al ajanlatker6
r~szere a legJobb ar- ertek ar.inyu
eNenyes es nyertes ajanlatot 730 ponttal mindegylk reszre a(l}
EPTERVS20LG Kit.
(3300 Eger. Fal,kola u. 60.)
tette, az alabbi feltetelekkel:

1. EgyosszegQ ajanlati ar (nelta ...,. Ft +
torvenyes AFA bontasban).
2. J6tallas (min. 36 h6nap, max. 60
h6napl·
3. A szerz6des teljesiteseben
reszt vev6
szemelyi allomany tobblettapasztalata
(h6napokban)

nelta 162 652187,* Ft

+ torvenyes AFA

36
0

D. Az elJciras eredmenyes.
VI. A KBBelnok az U1est 2020. oktaber
Jelen KDD Jkv- I a 257/2018.
(laJ,lrom,zam:
00167).

22. 1010 ora orakor berekesrti.

(Xii. 18.) Korm. rendelet

21. §- a aJap]an

eilenjegyzem
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