
 

 

 

Jegyz�könyv 
 
 
 
Készült: A KANIZSABER Kft tárgyalóhelyiségében 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50. sz. alatt, 
2018. 01. 23.-án 1100 órai kezdettel, Csömödér Község Önkormányzata részére 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési 
beruházási munkái Vállalkozási szerz�dés keretében tárgyú, a Kbt. 115. § (1) (2) bekezdése 
alapján induló, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban a benyújtott 

ajánlatok bontási eljárásáról. 

  
Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00028 

 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
 
 
A jelenléti ív aláírását követ�en az Eljáró képvisel�je Peszleg Ferenc, mint az eljárás levezet� 
elnöke köszöntötte a megjelenteket. A levezet� elnök az el�zményekr�l a következ� 
tájékoztatást adta: Csömödér Község Önkormányzata részére „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Csömödér községben” építési beruházási munkái Vállalkozási 
szerz�dés keretében tárgyú, a Kbt. 115. § (1) (2) bekezdése alapján induló, hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkér� 2018.01. 04.-én egyidej�leg 5 
gazdálkodó szervezetet kért fel ajánlattételre a felhívás és a Dokumentáció megküldésével. 
Az ajánlattételi id�szakban a helyszín megtekintése biztosított volt. 
Jelenlév�k közösen megállapították, hogy a meghatározott ajánlattételi határid� lejártáig, azaz 
2018. 01. 23.-án 1100 óráig 2 ajánlat került benyújtásra. 
Az ajánlatok érkeztetése az el�írásoknak megfelel�en történt. 
A fenti tájékoztatást követ�en a levezet� rögzítette, hogy a becsült érték nettó 30 178 210 Ft 
összeg�, mely megegyezik a szerz�dés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összegével.  
 

Ajánlattev�k 

Felolvasólap szerinti vállalások 

vállalkozói díj 
jótállás id�tartama 

(minimum 12 hónap) 
nettó HUF hónap 

ZALAROAD Kft. 8960 Lenti, 
Tölgyfa u. 7. 

30.171.212,- 24 

Fehér László e.v. 8971 Kerkabarabás, 
Pet�fi u. 15. 

30.678.465,- 12 

 
Az ajánlatkér� az ajánlat bontásáról készített jegyz�könyvet az ajánlat bontásától számított öt 
napon belül megküldi az érintettek részére. 

Egyéb észrevétel, további kérdés nem merült fel, a bontási eljárást a levezet� elnök 2018. 01. 
23.-án 1112 órakor berekesztette. 

 

 



 

A jegyz�könyv készült 4 eredeti példányban, 2 oldal terjedelemben, mely melléklete a 
Felolvasólapok másolata (2. oldal) a Jelenléti ív (1 oldal). 

 

 
Kmf. 

 
 

A jegyz�könyvet hitelesíti:                                                     

 
Peszleg Ferenc (levezet� elnök) 

 
 
 

                  Ellenjegyezte: 

 
 
 








		2018-01-24T13:34:05+0100




