JeevzőkönvY Bírálóbizottsáei ülésről
Időpont: 20II. március 22.II:00 óra
Helyszín: Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatatfugyaloterem9222
Fő u. 134.

Hegyeshalom,

Tárgy:
azonosítószámű pá.Iyá.zat keretében informatikai
''TIOP-l.l.1-0711-2008-0864
infrastruktúra
fejlesztése a Lőrincze Lajos Általános Iskolában') beérkezett ajánlatok
értékeléséről

Jelen vannak:
Gáli Péter
Gálik Péter
Tölgyesné Mészáros
Szolomájer Anita

Margit

bírálőbizottsági
bírálőbizottsági
bíráIőbizottsági
bíráIőbizottsági

tag
tag
tag
tag

Ajánlatkérő aKbt--251.$ (2) bekezdése alapiánközbeszerzési elindított2}Il. február I7-én.

Ajánlattételre az alábbi 3 céget kérte fel:
- Pencom Technika Számítástechnikai és Mémöki Kft. (9700 Szombathely, Szily János
26.)
- Konkoord Kft. (9023 Győr, Fehérvríri u.I7lb)
- Digitáltechnika Kft. (9024 Győr, Nagy Imre út 35.)

Aján|attételi határid őre - 2011. március 4.

11

.00 óra

- kettő

u.

cóg nyújtotta be aján|atát.

Aiánlat:
Ajánlattevő neve: Digitáltechnika Információ Technika Kft '
Ajánlattevő székhelye:9024 Győr' Nagy Imre u. 35.
Azok a főbb számszenísítheto adatokat. amel}zek a bírálati szempont alapján értékelésre
kerülnek
1. Nettó ajánlati ár:9.210.000,- Ft,
2. Garancia ideje alatt bejelentéstől számított időn belül megkezdett szervlzz 6 őra,
3. A szerződés előteljesítésénélelőteljesített napok számaz 3 nap.
1.

2. Aiánlatz
Ajánlattevő neve: Konkoord Kft.
Ajánlattevő székhelye:9023 Győr' Fehérvríri u, I7lb.
Azok a főbb számszenísíthető adatokat. amelyek a bírálati szempont alapjián értékelésre
kerülnek
1. Nettó ajánlati árz 9.203.600,- Ft
2. Garancia ideje alatt bejelentéstől számított időn belül megkezdett szervizz 2 őta,
3. A szerződés előteljesítésénélelőteljesített napok száma: 5 nap.

Bizottság az qánIatokat megvizsgálva a Konkoord Kft. ajánlattevőt hiánypótlásra szőIította
fel, melynek határideje:20II. március 16.12 óra 00 perc.
Aj rínl attevő hatarid& e benyúj totta a kért nyi l atko z ato kat.

En

követően a bizottság megállapította, hogy az ajránlatok érvényesek,kizárő ok
ajánIattevőkkel szemben nem ál1 fenn, valamint az ajinlatok az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban fo glalt előírásoknak me gfelelnek.
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ő számár a:

1.)

A bírálóbizottság javasolja döntéshozónak, hogy az e|járást nyilvánítsa eredményesnek.

2.)

A bírálóbizottság javasolja döntéshozónak, hogy nyertes ajánlat

Ajánlattevő neve: Konkoord Kft.
Ajánlattevő székhelye:9023 Győr, Fehérvári u. I7lb.
Azok a főbb számszenísíthető adatokat" amelyek a bírálati szempont alapjiín értékelésre
kerülnek

Nettó ajánlati árz 9.203.600,- Ft
Garancia ideje alatt bejelentéstől szátmított időn belül megkezdett szervizz 2 őta,
3. A szerződés előteljesítésénélelőteljesített napok száma: 5 nap.
1.

2.
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A Bírá1ó Bizottsági tagok aláírása:
GáIi Péter

Gálik Péter
Tölgyesné Mészáros Margit

Szolomájer Anita

A

je

gyzőkönyv mellékletei

:

- Gáli Péter általkészített összeferhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat,valamint bírálati lap,
- Gálik Péter által készítettösszeferhetetlenségi éS titoktartási nyilatkozat, valamint bírálati
lup,
- Tcilgyesné Mészáros Margit által készítettösszeferhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat,
valamint bírálatilap,
- Szolomájer Anita által készitett összeferhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat valamint

bírálatilap,

