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Aiánlattevő mesnevezese: Címzettz Faxszám:
Di Itechnika Kft Kaproncai Tamás 96l5Í7-5a1
Konkoord Kft. Müller Sándor 96ts42-01s
Tárgy: A Kbt. 80. $ (4) bekezdése szerint bontási jegyzőkönyv fielenléti ív) megktildóse
Nlegküldött oldalak száma: i + 1 oldal

BONTÁSI JEGYZoKöxw

Ajánlatkérő neve, székhelye:
Hegyeshalom Nagykiizség Onkormányzata

9222Hegyeshalom, Fő u. 134.

A közbeszerzési eljárás tárgyal
',TIOP- 

1. 1 .1 -07 l I-2008-0864 azonosítós zámű
pá|yázat keretében informatikai
infrastruktúra fejlesztése a Lőrincze Lajos
Altalános Iskolátlan''

Ajánlatkérő rrevében eljár: Goodwill Consulting Kft.

Az ajánlatok feltl ontásának időpontj a : 20II. március 4. II:00 óra

Az aján|atok felbontásának helye:
Goodwill Consulting Kft. tárgyalóterme

1 162 Budapest, Timur u. 74.

.Ielen vannak: A mellékeltielenléti ív szerint.

Az ajánlattételi határidő lejártáig
szabályszerűen benyújtott ajánlatok
száma:

2 darab

Ajániatkérő a Kbt. 80.$ (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontása után ismerteti az
ajánlattevők nevét és azok székhelyét, va1amint azokat a ftíbb számszerűsíthető adatokat, ame1yek
a bír áIatl Szempont alapj án értékelé sre kerülnek.

1. Aiánlat:
Aj ánlattevő neve : Digitáltechnika információ Technika Kft .

Ajánlattevő székhelye:9024 Győr, Nagy Imre u. 35.

Azok a főbb számszenisíthető adatokat. amel}zek a bírálati szempont a1apján értékelésre kenilnek
1. Nettó ajánlati ár:.9.2I0.000'- Ft,
2. Garancia ideje alatt bejelentéstől számított időn belül megkezdett szerviz: 6 őra,
3. A szerződés előteljesítésénél előteljesített napok számaz 3 nap.

2. Aiánlat:
Ajánlattevő neve: Konkoord Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9a23 Győr, Fehérvari u. I7lb.
Azok a ftíbb számszenisíthető adatokat. amelvek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek
1. Nettó ajánlati ár:9.203.600,- Ft
2. Garancia ideje alatt bejelentéstől számított időn belül megkezdett szervizz 2 őru,
3. A' szerződés előteljesítésénél előteljesített napok száma: 5 nap.

Ajanlatkérő ezt követően a bontási eljárást \ezárta.

Goodwiil Consulting Kft.

GoodWill Consulting Pályázatí Tanácsadó Kft.
Telefon: I 1327-1173

1162 Budapest, Timur u. 74.
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JELENLETI IV

Hegyeshalom Nagyközség onkormányzata, mint Ajánlatkérő által ,,TIOP-1.1.1_07/1_2008-
0864 azonosÍtószátyút pá|yázat keretében informatikai infrastruktúra fejlesztése a
Lőrineze Lajos Altalános Iskolában'' tárgyéhan indított közbeszerzési eljrírás során
beérkezett aj ánl atok bontás án me gi el entekről.

Időpont: 20I1r ' március 4. i 1 :00. óra

Hely: Goodwill Consulting Kft. tárgyaióterme i i62 Budapest' Timur u.74.

SzewezetlCég neve:
Jelenlóvő személy
neve: (nyomtatott

betűvel)

Elérhetőségek
Tel.lFax: Aláírás:

Gcess'"ptt-'...
iq:\*su i-rtiutC X...r'f-

i ti

{iQa_UATL\ €\")tt_c'
t{3fr.1-a[Y:

p*, l{lr{:' *lul.ű 4 fl{.cn,}-$- Co,'--i

ö 
"oc/tt'LdÚ-"

{otl+(Í;,,i lr,/t
s.zLLOt\4(íeL f}illrft

stt, ll { 3

4 ,ts . tE tt l'r/0,,'o'y, lrL


