BONTÁSI JEGYZ KÖNYV
amely készült a 2017. január 25. napján közvetlen ajánlattételi felkéréssel megindított,
„Szállodai szolgáltatások biztosítása a Budapesten megrendezend Úszó-,
Vízilabda-, M ugró, M úszó és Nyíltvízi Világbajnokságon résztvev MÉDIA számára
3*-os szálláshelyen Budapesten”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, a beérkezett ajánlatok bontásán,
2017. január 27. napján, 14.00 órakor,
a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Ady Endre 19/A.) szám,
- Tárgyaló - alatti hivatalos helyiségében
Jelen vannak: mellékelt jelenléi ív szerint
Ajánlatkér képviseletében Dr. Tóth Andrea, (Rátky és Társa Ügyvédi Iroda) köszönti a
megjelenteket és felkéri az ajánlattev k képvisel it, hogy a képviseleti joguk igazolását
követ en a jelenléti ívet aláírni szíveskedjenek. Ezt követ en az ajánlatkér bemutatja az
ajánlatkér nevében az ajánlatok bontásakor eljáró személyeket.
A bontási eljárásban készült jegyz könyv hitelesítésére felkért személyek:
Az ajánlatkér nevében: Dr. Tóth Andrea
Dr. Tóth Andrea a Bp2017 Világbajnokság Szervez és Lebonyolító Nonprofit Kft. (1138
Budapest, Hajós Alfréd sétány 1.) ajánlatkér nevében köszöntötte a megjelenteket és a
bontási eljárást megnyitotta, majd ismertette az eljárás el zményeit: az Ajánlatkér a 2017.
január 25. napján közvetlen ajálattételi felkérésként megküldött közbeszerzési
dokumentumokkal a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.)
Második Része alapján, a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „Szállodai szolgáltatások biztosítása a
Budapesten megrendezend
Úszó-,
Vízilabda-, M ugró, M úszó és Nyíltvízi
Világbajnokságon résztvev
MÉDIA számára 3*-os szálláshelyen Budapesten”
tárgyban.
Ismertetésre került, hogy:
- a bontási eljárás során a Kbt. 68. § szerinti eljárási cselekményekre kerül sor, továbbá
hogy
- a bontási eljárás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határid lejártáig benyújtott összes
ajánlat felbontásra nem kerül, valamint hogy
- a bontási eljárásról egyidej leg jegyz könyv készül, amely a Kbt. el írásainak megfelel en
az ajánlattev k részére megküldésre kerül.
Az ajánlatkér megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott határid
lejártáig, azaz 2017. január 27. napján, 14.00 óráig 2 (kett ) db ajánlatot nyújtottak be.
A fenti tájékoztatást követ en az ajánlatkér képvisel je az ajánlatokat tartalmazó zárt,
sértetlen borítékokat felbontja, és ismerteti az alábbi adatokat:
1. számú ajánlat
A beérkezett ajánlat sértetlen csomagolásban van, 1 db eredeti példányban + 1 db CD
Az ajánlattev neve: Belvárosi Szállodák Kft.
Az ajánlattev székhelye:1056 Budapest, Március 15. tér 7-8.
Az ajánlat beérkezésének id pontja: 2017.01.26. 15 óra 35 perc
Jelenlév képvisel : Az ajánlat számszer síthet értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
2.sz. rész: Ajánlati ár (nettó HUF)

38.530.-Ft/f /éj

2. számú ajánlat
A beérkezett ajánlat sértetlen csomagolásban van, 1 db eredeti példányban + 1 db pendrive
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Az ajánlattev neve: Jes Travel Kft. /Hotel Pest Inn****
Az ajánlattev székhelye: 1186 Budpest, Margó Tivadar u. 200./2.
Az ajánlat beérkezésének id pontja: 2017.01.26. 15 óra 50 perc
Jelenlév képvisel : Az ajánlat számszer síthet értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1.sz. rész: Ajánlati ár (nettó HUF)

31.700.- Ft/f /éj
***

Az ajánlatkér képvisel je tájékoztatja a jelenlév ket arról, hogy az ajánlatok bontásáról
készített jegyz könyvet legkés bb a bontástól számított 5. napig megküldi valamennyi
ajánlattev nek.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkér képvisel je 14 óra 20
perckor befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.
A jegyz könyv 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.
Kmf.

……………………………………..
Dr. Tóth Andrea
Ajánlatkér képviseletében
A felel s akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységr l szóló 14/2016. (V.25.) MvM
rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a bontási jegyz könyvet
ezúton ellenjegyzem:
Név: dr. Vörös Katalin
Lajstromszám: 00441
Levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A
E-mail cím: kozbeszerzes@ratkynet.hu
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