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Az

ajánlat bontási ulésen.jelerrlóvcik trévsorát a rnellók*lt j*icnléti ir' tartalinazza'

A
J

közbeszerzési ajánlat borrtási eljárást levezstÍe ás a jeg3lzcíkónyr,et készítette:r1r. dióczi
ózsef feielős ak kreditált k özlreszerzési szaktanácsad i.

Az

ajánlat bontást megelcÍzően dr. Géczi Józ*ef ismerte|te, }rog5l az ajánlatkirő áltai a
s;erződés teljesítósé}rez rerrdelkezÉsrg á1ló a*.vagi ferÍszet összsge netkl 27'351.868.- Ft +
At"a.

A

bontást végzők megá}lapították, hogy az ajánlatteteli határidő }ejáltáig l db a.iánlrlt kerii]t
berr3,-rljtásra' mely ajánlatot tartalnrazo zárt, sé::tetlen borítékrrtajárrlatlórtj tblbontotta, ás
isnrer:tette az alábbi adatokat:
Ájár.Llatter'ő rr*ve : Structor Ínves{ Kt.t"
Ajánlattevő szék}relye; s330 Sür:reg- tf1úság útja 5Ü'
Ajrínlirti ár: netti 17']-il.8r8.- Ft + Afa. azaz brutti 34.73s'872'. Ft
Vállalt.iótállási idő: 24 llón*p
fu{űszaki s*gítségnyirjtás - r*nd*lk*zésre állási idő a váilalt ir:tállá$i idő alatt: 48 dra

[fr. Üéczi Józs*f fulhivta a jeleniévők figyelmé!, lrtlgy aj*nlatkórő az a.jánlat f.e1borttásáról
készült jegyztÍkönyvet a Kbt, rerrdelkezés*inek m*gf.el*lően rit *aprrn belül elektronikus úton
juttada el az ajánlatter'ő részére.
A.1egyzokonyvet felolvasás és egyeztetós r:tárr az alábbi hitelesítÜk saját kezűleg a}áírták:
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kqjzboszerrési ajárrlat br:ntási ülósrijl
Az Uhk Ktiesóg Ünkormányznta á}tai indított, ,,bltiltifun.krirís cgdsrs éghúrkialqkíteisa
{Íkk*n.,, trírgp'r, a Kbt. l 15. $ szerjnti rryí1t (ajánlattóteli fclhívá* megkiil<lésévglinduló}
kr:xbesrerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bcntása
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