Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Az eljárás tárgyát az ingatlan-nyilvántartásban a 234
helyrajzi számú, kivett 2 lakóház, 2 gazdasági épület és udvar megnevezésű 393 m² nagyságú
belterületi ingatlan 750/1000 arányú Gergely Józsefné (8300 Tapolca, Balaton u. 38.),
125/1000 arányú Gergely Katalin Erika (8300 Tapolca, Balaton u. 38.) és 125/1000 arányú
Kuruczné Gergely Judit (8300 Tapolca, Viszló u. 4. 1/1.) tulajdonát képező, összesen 1/1
ingatlanhányad megvásárlása képezi.
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:
Kbt. 92.§ c) pont, a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege: 8.000.000,- Ft.
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 1
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti
tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
1.

számú ajánlat:

Ajánlattevő neve:

Székhelye:
Ajánlati ár bruttó forint (nettó forint +ÁFA
szerint is megbontva)

Gergely Józsefné
Gergely Katalin Erika
Kuruczné Gergely Judit
8300 Tapolca, Balaton u.38.
8300 Tapolca, Balaton u. 38.
8300 Tapolca, Viszló u. 4. 1/1.
8.000.000.- Ft (bruttó, ÁFA mentes)

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén
részenként):

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: Gergely Józsefné (8300 Tapolca, Balaton u. 38.), Gergely
Katalin Erika (8300 Tapolca, Balaton u. 38.), Kuruczné Gergely Judit (8300 Tapolca,
Viszló u. 4. 1/1.) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra nyújtották be ajánlatukat.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? IGEN
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része,
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: Kbt. 252.§ (1) f)
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010. március
23.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010. április 12.
14.* Egyéb információk:
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és
közzétételének/megküldésének napja: Az Ajánlattételi felhívás ajánlattevő részére közvetlenül
megküldésre került 2010. március 2-án.
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. március 23.
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. március 23.
19.* Az összegezés javításának indoka:

Császár László
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata

Egy példányt az összegezésből és a jegyzőkönyvből mai napon átvettem:

……………………………………

Tapolca, 2010. március 23.
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