BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a(z) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár Fő
Utca 11 ), mint Ajánlatkérő által megindított „ Új bölcsőde eszközbeszerzés 2. (1082)” tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 113. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.
Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.01.24 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 5 darab, azaz öt
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Beépített bútorok és eszközök (1. rész) 1
Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 3020444 HUF
A rész neve és száma: Egyéb eszközök (2. rész) 2
Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 12098000 HUF
A rész neve és száma:
A rész neve és száma:
A rész neve és száma:
A rész neve és száma:
A rész neve és száma:
A rész neve és száma:
A rész neve és száma:
A rész neve és száma:
A rész neve és száma:
A rész neve és száma:

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 9300 Csorna Soproni Út 125
Rész neve: Beépített bútorok és eszközök (1. rész) (1)
1. Összesített nettó
ellenérték (nettó

4 257 100

HUF):
2. Meghiúsulási
kötbér vállalt
mértéke (egész
számban megadva,
min. 20 %, max. 30
%):
3. Vállalt

30

többletjótállás
időtartama (egész
hónapokban

24

megadva; min. 0
hónap, maximum
24 hónap):
4. Jótállási időn
belül a konyhai
gépek esetében a
meghibásodás
esetén a
hibabejelentéstől
számított

1

hibaelhárítás
megkezdése (egész
órában, minimum 1
óra, maximum 24
óra):

Ajánlattevő neve: Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9400 Sopron Bánfalvi Út 27
Rész neve: Beépített bútorok és eszközök (1. rész) (1)
1. Összesített nettó
ellenérték (nettó

4 289 750

HUF):
2. Meghiúsulási
kötbér vállalt
mértéke (egész
számban megadva,

30

min. 20 %, max. 30
%):
3. Vállalt
többletjótállás
időtartama (egész
hónapokban

24

megadva; min. 0
hónap, maximum
24 hónap):
4. Jótállási időn
belül a konyhai
gépek esetében a
meghibásodás
esetén a
hibabejelentéstől
számított
hibaelhárítás
megkezdése (egész
órában, minimum 1
óra, maximum 24
óra):

10

Ajánlattevő neve: Kiss-Iskolabútor Kft.
Székhelye: 4130 Derecske Batthyány Utca 11.
Rész neve: Beépített bútorok és eszközök (1. rész) (1)
1. Összesített nettó
ellenérték (nettó

2 534 650

HUF):
2. Meghiúsulási
kötbér vállalt
mértéke (egész
számban megadva,

30

min. 20 %, max. 30
%):
3. Vállalt
többletjótállás
időtartama (egész
hónapokban

24

megadva; min. 0
hónap, maximum
24 hónap):
4. Jótállási időn
belül a konyhai
gépek esetében a
meghibásodás
esetén a
hibabejelentéstől
számított

24

hibaelhárítás
megkezdése (egész
órában, minimum 1
óra, maximum 24
óra):

Ajánlattevő neve: K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Várallyai György Utca 3
Rész neve: Egyéb eszközök (2. rész) (2)
1. Összesített nettó
ellenérték (nettó

11 678 142

HUF):
2. Meghiúsulási
kötbér vállalt
mértéke (egész
számban megadva,
min. 20 %, max. 30
%):
3. Vállalt
többletjótállás
időtartama az
informatikai
termékek esetében
a közbeszerzési

20

dokumentumokban 12
foglaltak szerint (
egész hónapokban
megadva; min. 0
hónap, maximum
12 hónap):
4. Jótállási időn
belül az
informatikai
termékek esetében
a meghibásodás
esetén a
hibabejelentéstől

12

számított
hibaelhárítás
megkezdése (egész
órában, minimum 1
óra, maximum 24
óra):

Ajánlattevő neve: Óvár Va-Fa Asztalosipari Kft
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Várallyai György Út 68
Rész neve: Beépített bútorok és eszközök (1. rész) (1)
1. Összesített nettó
ellenérték (nettó

3 864 262

HUF):
2. Meghiúsulási
kötbér vállalt
mértéke (egész
számban megadva,

30

min. 20 %, max. 30
%):
3. Vállalt
többletjótállás
időtartama (egész
hónapokban

24

megadva; min. 0
hónap, maximum
24 hónap):
4. Jótállási időn
belül a konyhai
gépek esetében a
meghibásodás
esetén a
hibabejelentéstől
számított
hibaelhárítás
megkezdése (egész
órában, minimum 1
óra, maximum 24
óra):

1

Kiegészítő információk a bontáshoz:
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11., a továbbiakban:
ajánlatkérő), mint ajánlatkérő az „Adásvételi szerződés keretében új eszközök beszerzése a TOP-1.4.1-15-GM12016-0006 azonosítószámú projektben 2.” elnevezésű közbeszerzési eljárásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (2) bekezdése szerint ajánlatkérő az alábbiakban ismerteti, hogy mely
gazdasági szereplők részére küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást:
- ÓVÁR VA-FA KFT. (9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai Gy. u. 68.)
- K.W.H. Marketing, Consulting,Trading Korlátolt Felelősségű Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai Gy.
u. 3.)
- Pausits Tibor e.v. (9223 Bezenye Petőfi Sándor utca 49.)

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

