JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2010. szeptember 13-án (hétfő) 15.00 órakor, 4024 Debrecen, Varga u. 4. szám alatti Püspöki
Hivatalban
Tárgy: Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római
Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljárás (KÉ-21017/2010)
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Berecz Orsolya hivatalos közbeszerzési tanácsadó köszöntötte a megjelenteket, majd röviden
ismertette a tárgyi közbeszerzési eljárás előzményeit. Az Ajánlatkérő 2010. július 27-én a Kbt. III. rész
VI. fejezete alapján egyszerű közbeszerzési eljárást indított a tárgyban megjelölt címmel. A hirdetmény
a Közbeszerzési Értesítőben 2010. július 30. napján jelent meg KÉ. 21017/2010. szám alatt. Az
ajánlatkérési dokumentációt 4 (négy) cég vásárolta meg. Az ajánlattételi felhívás IV.3.4.) pontjában
meghatározott határidőig, 2010. augusztus 23-án 15.00 óráig 4 (négy) ajánlattevő zárt, sértetlen
borítékban benyújtotta ajánlatát.
Az ajánlatok tanulmányozását követően a hiányok pótlására és indokoláskérésre 3 körben került sor. A
rendelkezésre álló hiánypótlási határidőre 3 ajánlattevő pótolta a hiányokat és az indokolást.
A Bíráló Bizottság ezt követően az ajánlatokat elbírálta és ennek alapján az Ajánlatkérő képviselője
meghozta Határozatát.
Dr. Berecz Orsolya felolvasta az Összegzést. Az eredményhirdetésen a Vitabau Kft. és a D&D Builder
Kft. képviselője jelent meg. A jelenlévők az összegzés 1-1 példányát átvették. A többi ajánlattevőnek a
mai napon megküldésre kerül emailen és faxon az Összegzés.
Dr. Berecz Orsolya elmondta, hogy a nyertes ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó (Excelsior Kft.)
nem csatolta ajánlatába az alábbiakat:
- 1 eredeti pld-ban közjegyző által hitelesített nyilatkozatot a Kbt. 60. § (1) d), f) pontjairól;
- 1 eredeti pld-ban közjegyző által hitelesített nyilatkozatot a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjairól;
- 1 pld-ban Apeh-Vpop együttes adóigazolást (ajánlattételi határidőt megelőző, 1 évnél nem régebbi;
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban).
Ezen iratokat a mai napot követő 8 napon belül kell csatolnia mind az ajánlattevőnek, mind a 10%
feletti alvállalkozójának. A többi igazolás csatolásra került, így azok újbóli benyújtása nem szükséges.
A dokumentumok benyújtásának határideje: az eredményhirdetést követő 8. nap, azaz 2010.
szeptember 21. (kedd) 16.00 óra, helye: 4024 Debrecen, Varga u. 4. Püspöki Hivatal.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben akár ajánlattevő, akár a 10% feletti
alvállalkozója az előírt határidőn belül az igazolásokat nem vagy nem megfelelő tartalommal csatolja,
az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
Dr. Berecz Orsolya megkérdezte, hogy a jelenlévők részéről van-e valamilyen észrevétel vagy kérdés az
eljárással kapcsolatban. Mivel semmilyen kérdés, észrevétel nem merült fel, az eredményhirdetési
eljárást 15 óra 15 perckor lezárta.
Kmf.
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