1. melléklet

JEGYZŐKÖNYV
Amely felvételre került a Piliscsév Község Önkormányzata (2519 Piliscsév, Béke utca 24.) ajánlatkérő
által „Szociális alapellátó központ kialakítása a TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00007 projekt
keretében” tárgyban a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján indított közbeszerzési eljárás során
benyújtott ajánlatok bontásán.
Az ajánlatok bontásának helye: Procura Consulting Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 44/c. 1. em.
9.)
Az ajánlatok bontásának ideje: 2018. április 25. 10:00 óra.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, amely a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
Az ajánlatkérő képviselője üdvözölte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a 2018. április 25.
10:00 órai ajánlattételi határidőig 3 (három) darab ajánlat került benyújtásra.
Ajánlatkérő képviselője ismertette a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, mely nettó
33.787.109,- Ft.
Ajánlatkérő képviselője az ajánlatot tartalmazó zárt, sértetlen csomagot felbontotta, és ismertette az
ajánlattevők nevét és székhelyét, valamint az értékelési részszempontokat az alábbiak szerint:
Zsarnóczi Kft. (1141 Budapest, Bosnyák u. 67.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési
beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó
nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban
kifejezve)
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási
idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24
hónap)

78.803.414,- nettó Ft

24 hónap + 0 hónap

3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése:
Vizsgálati elem

Megajánlás

Forgalom és közúti
infrastruktúra fenntartása
érdekében tett intézkedések

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő
burkolatú
kültéri
felvonulási
terület
kialakítását, ill. igénybevételét
Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb
normának
megfelelő
tehergépjárművek
alkalmazása legalább 50 %-ban
A kivitelezés megkezdését megelőzően az
esetlegesen keletkező veszélyes hulladék
kezelésére, szállításra jogosult szakcég
igénybevételét igazoló megkötött szerződés
bemutatása
A járművek, munkagépek tankolása kizárólag
szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület
felvonulási területén az esetleges azonnal

Talajszennyezés csökkentése
érdekében tett intézkedések

Ajánlattevői
vállalás
(igen/nem)
Nem

Nem

Igen

Igen

Hulladékgazdálkodás, az
érintett
közterület, településrész és a
kivitelezés
hulladékgazdálkodásának
zavartalansága érdekében tett
intézkedések

kármentesítésre
alkalmas
környezetben
történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő
állomáson
Építési
hulladékok
újrahasznosításának
vállalása legalább a keletkezett összes építési
hulladék tömegének 5 %-ban

Nem

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill.
alvállalkozó által termelt kommunális hulladék
szelektív gyűjtésének biztosítása

Igen

Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő
edényzet helyszínen tartását.

Igen

Europass 90 Kft. (1112 Budapest, Igmándi u. 17.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési
beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó
nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban
kifejezve)
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási
idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24
hónap)

56.393.126,- nettó Ft

24 hónap + 6 hónap

3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése:
Vizsgálati elem

Megajánlás

Forgalom és közúti
infrastruktúra fenntartása
érdekében tett intézkedések

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő
burkolatú
kültéri
felvonulási
terület
kialakítását, ill. igénybevételét
Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb
normának
megfelelő
tehergépjárművek
alkalmazása legalább 50 %-ban
A kivitelezés megkezdését megelőzően az
esetlegesen keletkező veszélyes hulladék
kezelésére, szállításra jogosult szakcég
igénybevételét igazoló megkötött szerződés
bemutatása
A járművek, munkagépek tankolása kizárólag
szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület
felvonulási területén az esetleges azonnal
kármentesítésre
alkalmas
környezetben
történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő
állomáson
Építési
hulladékok
újrahasznosításának
vállalása legalább a keletkezett összes építési
hulladék tömegének 5 %-ban

Talajszennyezés csökkentése
érdekében tett intézkedések

Hulladékgazdálkodás, az
érintett
közterület, településrész és a
kivitelezés
hulladékgazdálkodásának

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill.
alvállalkozó által termelt kommunális hulladék

Ajánlattevői
vállalás
(igen/nem)
igen

igen

igen

igen

nem

igen

zavartalansága érdekében tett
intézkedések

szelektív gyűjtésének biztosítása
Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő
edényzet helyszínen tartását.

igen

Propius Construkt Kft. (2151 Fót, Alagi utca 33.)
1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési
beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó
nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban
kifejezve)
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási
idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24
hónap)

57.920.860,- nettó Ft

24 hónap + 0 hónap

3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése:
Vizsgálati elem

Megajánlás

Forgalom és közúti
infrastruktúra fenntartása
érdekében tett intézkedések

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő
burkolatú
kültéri
felvonulási
terület
kialakítását, ill. igénybevételét
Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb
normának
megfelelő
tehergépjárművek
alkalmazása legalább 50 %-ban
A kivitelezés megkezdését megelőzően az
esetlegesen keletkező veszélyes hulladék
kezelésére, szállításra jogosult szakcég
igénybevételét igazoló megkötött szerződés
bemutatása
A járművek, munkagépek tankolása kizárólag
szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület
felvonulási területén az esetleges azonnal
kármentesítésre
alkalmas
környezetben
történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő
állomáson
Építési
hulladékok
újrahasznosításának
vállalása legalább a keletkezett összes építési
hulladék tömegének 5 %-ban

Talajszennyezés csökkentése
érdekében tett intézkedések

Hulladékgazdálkodás, az
érintett
közterület, településrész és a
kivitelezés
hulladékgazdálkodásának
zavartalansága érdekében tett
intézkedések

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill.
alvállalkozó által termelt kommunális hulladék
szelektív gyűjtésének biztosítása
Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő
edényzet helyszínen tartását.

Ajánlattevői
vállalás
(igen/nem)
igen

igen

igen

igen

nem

igen

igen

Ajánlatkérő a bontástól számított 5 napon belül megküldi az ajánlattevő részére az ajánlat bontásáról
készült jegyzőkönyvet.
k. m. f.

dr. Koppándi Dániel
jegyzőkönyvvezető

