
BoNTAsr JE Gyz6xoNyv
amely kdsziilt 2017,I'ebrufr 13. napjdn 9:00 6rai kezdettel a Buclapest Fov6ros X. kertilet
I(ob6nyai 0nkorm6nyzat(1102 Budapest, Szent Laszl6 ter 29.), mint Aj6nlatker6 tital
,,Budapest Ffvdros X. keriilet Kdbtinyai Polgdrmesteri Hivatal tetdterdben h1szivaftyrts
rendszerek kialak[tdsa a kapcsolddd szakipari munkdkkal', targyban inditott, a
kdzbeszerzesekrol sz6l6 2015. dvi CXLil. tcirvdny 115.g szerinti tiyitt .ryar;sban az
aj6nlatok bont6sakor.

Helyszin: 1 102 Budapest, Szent Llszlo ter 29. 1 . em. 13 1 .

Jelen vannak: a mell6kelt jelenl6ti iv szerint medelent szemdlyek.

Aj6nlatkdro kdpviseloje tisztelettel koszcjnti a megielenteket ds felker mindenkit, hogy ajelenldti ivet al6irni sziveskedienek.

6nlatk6ro aklzbeszerz6sekrol szol6 2015, dvi
$ szerinti nyilt elj6r6st kezdemdnyezett 2017.
azdasdgi szerepl6 reszdre tortdno kcjzvetlen

a u. 1.)

,)
craft Klima- 6s Hritdstechnikai Kft. (1134. Bp., Angyalfoldi ft 41.)
Morpheus' 48' Kft . (2085 pilisvorcisv 6r D6zsa Cv, ii Z+.1
Cool-Airconditional Kft. (1043 Bp. Tdl u, 3-7 , fsz. t.)
Immo Szerviz Kft. ( 1 1 23 Budapest, Alkotd s u. 7 lB. IIl2.)
WINDCOLLECTOR MAGYARORSZAG KFT. (1 027 Budapest, Horvat utca t4-24.)

dr' Magyar Adrienn felelos akkredit6lt kozbeszerzdsi szaktan6csad6 ismerteti a kcizbeszerz6si
elj6r6s becsiilt 6ft6kdt ds a rendelkezdsre iilo fedezet mdrtdkdt, amely nett6 165 641 302 Ft +
SYo tartalekkeret,

Aj6nlatkdro kdpviseloje meg6llapitja, hogy az ajinlatteteli hat6rid (5 lej6rt6ig,6 db ajanlatot
nyrijtottak be.

A fenti t|jekoztatttst kovetoen aj6nlatkdr6 kdpviseloje az ajdnlatokat tartalmazo csomagokat
felbontja, ds ismerteti az alabbi adatokat:

Ajfnlattev6 neve: Morpheus 48 Kft.
Ajfnlattev6 sz6khelye: 2085 pilisvdriisv 6r, D6zsaGyiirgy u. 24.

erldkeldsi rdszszemnont
tartaldkkeret ndlkiil szdmitott n.ttO
vdllalkoz6i dij (HUF)

148.772.633,- HUF

2 j6t6llisi ido (h6napokban megadva,
legal6bb24 h6nap, legfeliebb 60 h6nap)

60 h6nap

a
J a szerzodeskotdst6l sz6mftott teliesitdsi

hat6rido konkrdtnapt6ri napban
megadva (legfeljebb 90 naptriri nao)

77 naptdrinap



Az ajdnlat 2017. febru6r 13. napjdn g 6ra 19 perckor erkezett
eredeti ds I elektronikus mdsolati p6ld6nyban.

Ajdnlattev6 neve: Immo Szerviz Kft.
Ajfnlattev6 sz6khely e: rr23 Budapest, Arkotds u. 7 tB. il/2.

Az ajdnlat 2017. febru6r 10. napj6n 9 ora 52 perckor lrkezett
eredeti ds 1 elektronikus m6solati pdld6nyban.

Ajfnlattev6 neve: Kontakt Hiit6 Kft.
Ajfnlattev6 sz6khelye:2191Bag, J6kai u. 50.

Az ajitnlat 2017, febru6r 13. napj6n g 6ra 26 perckor drkezetr
eredeti 6s I elektronikus m6solati pdlddnyban.

Ajfnlattev6 neve: Cool Airconditional Kft.
Ajrinlattevd sz6khelye: 5540 Szarvas, UOtitO stnv 42.

Az ai|nlat 2017' februrir 13' napjdn 8 6ra 29 perckor lrkezett sdrtetlen csomagol6sban,
eredeti es I elektronikus mrisolati pdld6nyban,

Ajfnlattev6 neve: Damasztor Kft. (l196Budapest, Hunyadi u. l7l.) 6s Thermo Epg6pKft. (1205 Budapest, Mdrtfrok ritja 75.) ktiztis ajrflnrattevdk

serletlen csomagol6sban, I

sdrtetlen csomagol6sban, 1

drtdkeldsi rdszszemoont
tartaldkkeret ndlkiil szdmitott nettO
vdllalkoz6i dii (HU

170 056 4t9 Ft

j6tdll6si id6 (h6napokban megadva,
legal6bb24 honap, legfel.j ebb 60 h6nap)

24h6nap

a szeruldeskdtdst6l sz6mitott teli esitdsi
hatirido konkrdtnapt6ri napban
megadva (legfeliebb 90 naptdri

120 naptdrinap

drtdkelesi rdszszem
tartaldkkeret n6lkiil sz6mitott nett6
v6llalkoz6i dfi (HUF

171 659 530 Ft

j6t6ll6si id6 thOnapokban-megaava,
abb24 h6nap, legfeliebb 60 h6na

a szerz(Sddskcitest6l sz6mitott teliesitdsi
hatdrido konkr6tnapt6ri napban
megadva (legfeliebb 90 napt6ri

drtdkeldsi rdszszemnont
tartaldkkeret ndlktil szfimitott 

""tt6vdllalkoz6i dii (HU
171.283,s03 - HUF

j6t6116si ido (h6napokba., m"gadva,
legalabb24 h6nap, legfeliebb 60 h6nao)

36 h6nap

a szerzoddskotdstol szfumitott teli esitesi
hatrirido konkrdtnaptdri napban
megadva (leefeljebb 90

90 napt6ri nap

sdrtetlen csomagol6sban, 1



dftdkeldsi r6szszem
tartaldkkeret ndlkril sz6mitott netto
v6llalkoz6i dij (HUF)

t79.370.3r0,-

j6t6ll6si id6 (h6napokban megaAva,
legalabb24 h6nap, leefeliebb 60 hirnan)
a szerzoddskotdstol szttrtitott teli esitesi
hat6rido konkretnapt6ri napban

a (legfeliebb 90 napt6ri n

Az ajdnlat 2017. februdr 13. napj6n g 6ra 54 perckor erkezett
eredeti ds 1 elektronikus m6solati pdld6nyban.

Ajdnlattev6 neve: Hupka Epft6-Szerel6 Kft.
Ajfnlattev6 sz6khelyez rr44 Budapest, ond vez6r ritja 9-r1.

sertetlen csomagoldsban, 1

Az ai|nlat 2017' febru6r 13. napj6n 8 6ra 51 perckor lrkezett sdrtetlen csomagol6sban, Ieredeti 6s I elektronikus m6solati pdld6nyban.

Az ajttnlatkero jelenlevo kepviseloje ezt krivet onthjdkoztatja aielenldvoket am6l, hogy a Kbt.68'$ (6) bekezddsdben foglaltak szerint az ajfnlitok felbontris6r6l ds a felolvasott adatokismertetdsd16lkeszitett jegyzokcinyvet cit napon beliil megktildi aj6nlattev6knek.

Tekintettel arfa' hogy egydb kdrd6s, dszrevdtel nem hangzott el, az aj6nlatker6 kdpviseloje
befejezettnek nyilv6nf totta az ajrinlatok bont6s ival kapcsola:tos eljrir6st.

Jegyzokonyv lezitrva 9 orc 07 perckor.

tartaldkkeret ndlkiil szlmitott netto
v|llalkozoi dfi ffiU

168.475,550,- Ft

j6t6ll6si id6 (h6napokban n egadva,
legal6bb24 h6nap, leefeliebb 60 h6nan)
a szerzSdeskotdst6l szitmitott teli esitdsi
hataridl konkrdtnapt6ri ,upbun

va (legfeliebb 90 na

90 napt6ri nap



JELENLETI iV

Kdsziilt: Budapest Fov6ros X, kenilet Kob6nyai Onkormdn yzat (1102 Budapest, Szent Ltszlotdr 29.), mint Aj6nlatkdro iiltal inditott Ffivdros X. ieriitet KflbdnyaiHivatal tetfterdben h6s zerek kiatakftdsa a kapcsokicl|kdkkal',t6rgyiKbt. ll5, $ zbeszerzlsr elj6r6sban azaitnlatok
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