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Ajánlatkérő:
_ n6v€:

- cime:
- képviseli:

Ajánlnt tárgya;

; i,:i;i llt. G. l.

Köáeszerzési eljárás lebonyolitása ajánlatkórés szerint.

Projcktek megielölóst:

llyilatkozatok:
- A feladat részletes Lelkisix. az ixEárúat kérég tartalmazza mely jeten álqjánlri mellóklet# k§p§zi.
- Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az iralánlat keresb€n foglalt feltáeldra magára n&ye kfrelezóer:, teljes

könien elfogadja.
- Az árajánlat órvényessege 3 hónap.
- Az ajánlattevó köáartoua§m€nies adózó.

§llenérték:

nettó §30.000r- Forint a?Ázbtuttí 673,78§,- §orint

§krorl flnnsuli;nq i{ft.
jiü2j üyiir, i_l::;l_ i*r*t ri *ir,;i ;:|j,
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ÁaasÁwar
ítözb es?§rae§í saolgóItat ós nyíljtis*a

Genesapáti Község Önkormányzata
972 1 űenc*apáti, líunyadi in 229 .

Bodorkós Fer§n§, polgá,rmestor

Az ajánlott ellenérték nem iartalmaeza a hirdetmáry ellgrórzesi d§akar

Tisztelettel,

Kelt: 6yór, 2018. 0?. 22"
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t'elelős akkreditált kózbeszerzési szaktanócsadói feLadatok ellútásóra

Az nlÁNlnt cívzrrrlr

crrucsRpÁtt KOZsEG öruNonvÁNyzarn

972 1 Gencsapáti, Hunyadi út 229.

ll. Az ajánlattevó adatai

KG PROCURE KFT.

9733 Horvárzsldény, Hideg u,23,

9700 Szombathely Semmelv;ets u. 2, (Palace lrodaház) 1,

eme let

25393105_2-18

Cg 18-09-112671

,] 
2094507_0 1 563583-00 1 00000

Kr zmanich Gergely

úgyvezetó

Mobll: +36 20 503 5196

Fax: +36 94 999 299

E-mai i: rltkarsag@kgproclre.hl

Web: www,kgprocure,hu

Krizmanich Gergely

Fe lelős Akkreditá lt közbeszerzésr Szaxtanácsadó

Lajstromszám: 000B6

Végzettségek:

Széchenyi lstván Egyetem - Nemzetközi gazga|ásszervező

Nyugat- Magyarországi Egytem - 0k|eve[es kózqazdász

Szakmai tapasztalat: 5 év

lll. Az nlÁNt-RT TÁRGyA

Feietős akkreditá|t Rozbeszerzést szaktanácsadór feLadatok eL[átása 1árdaépítés tárgyÚ,

kozbeszerzésr feLadatok eL[átására irányu[ó ajánlatkérésseL összefüggésben,
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Az alánlattevő á|taL eLvégzendó feLadat a szakmai szokásoknak megfe|eLően kü|önösképpen.
de nem kizárólagosan:

e|készíti AjánLatkéró részére a kozbeszerzésr elláráshoz kapcso[ódó eseti közbeszerzést
szabáLyzatot, vaIamint a közbeszerzési tervet, majd tájékoztatja Megbízót az ezze|,
kapcsoIatos nyi[vánossá9i szabályokró[
a MegbízótóL kapott dokumentumok aLaplán 1avaslatot tesz az etjárás fajtájára bíráLair
módszerének, aLkaLmassá9i feLtéteLeknek a kivá[asztására.
eLkészíti a részére átadott szakmai dokumentumok és műszaki [eirés aLaplán az ajánLati,
ajánlattéte[i rLletve a részvételi fe[hívást, vaLamint a dokumentációt, (adott esetben a

tárgya[ásr meghívót, konzuLtációra szóLó felhívást, kózvet[en megrende[ést),
eIkészítr és meg]eLentetl az egyes közbeszerzési eLjárások során szükséges
hirdetményeket.
megváLaszoLja az alán|attevők kiegészító tá.lelroztatasra trányuLó kérdéseit, azzal,hoqy
a mŰszaki tartalommal kapcsolatos kérdesek megválaszo|ása Megbízó áLtaL adott
információk atapján történik
megszervezr és dokumentá[ja (igény szerlnt Ievezet) az alánlatok bontásr ellárását,
teljesíti a bontáshoz kapcsolódóan a Kbt, áltaI meghatározort fe|adatokat
az ajánlati, alánlattéteLi iL|etve a részvételr felhivésban, va|amint a dokumentációban es
az eset|eges kiegészítő tálékoztatásban fogLaltak aLapján megáLLapítla az ajánlatok
esetLeges hiányossá9ait (az ajánIatok műszaki tarta[mának eLlenőrzése , az erre
vonatkozó hiányosságok megá|Lapítása azonban Megbízó feLadata
a közbeszerzést dokumentumok áLtaL blztosítottak szerint, az összes ajánlattevő vagy
részvéteLre jelentkező értesítése me|[ett, számukra azonos feltéte|[el felszó[ítla az
alánIattevőket, vaIamlnt a részvéteLre 1eLentkezőket hiánypóttás benyúltására.
szükség esetén feLvr[á9ositást kér az ajánLattevőktőt vagy részvéteLre 1eLentkezőktő|-
az összes alánLattevő vagy részvéteIre .1eIentkezó egyidejű értesítése meLlet,
közvetIenül, feiszótítás útlán- az alánLatokban vagy részvéteLr 1eLentkezésekben
taLáthatÓ, nem egyérteImű kijeLentések, nyi[atkozatok, igazoLások tartaLmának
tisztázása érdekében
az ajánLatok és a hiánypóttás során, illetve indoko[ásként vagy feLviLágosításként
benyúltott dokumentumok aIapján eLkészíti az alán[atok értékeLését
tárgyalásos eL_lárás esetén a bíráLóbizottság közreműködéséveI Lefo|ytatja az egyes
közbeszerzési eLjárások során szükséges tárgyalásokat és elkészíti a tárgyatások

1egyzókönyveit (a tárgyaLáson va[ó részvéteLdíját a megbízási díj nem tarta[mazza)
az ajánLatevőt vagy részvéteLre 1eLentkezőt az írásbeli összegezés megküLdésével, a
Kbt-ben Leírt módon tájékoztatla az eLlárás vagy az e|járás részvéteLi szakaszának
eredményérőL, az eLjárás eredményteLenségérő[, az alánlattevő vagy részvéteIre
jeLentkező kizárásáró[, a szerződés teLlesítésére való aLkaImatIanságának
megátLapításáró[, ajánIatának, tILetve részvéteIi jeLentkezésének Kbt-ben
meghatározott egyéb okbó[ torténő érvénytelenné nyiLvánitásáróL, vaIamirri ezek
részIetes indokáró[
az alán|atokró[ és a részvéteLi.leLentkezésekrőL, azok eLbírálásának befejezésekor, kűlön
jogszabályban meghatározott minték a[apján írásbeIi összegezést készít
javasIatot lesz az e[járásokkaL összefügg ő szerződéstervezet tartaLmi eIemeire,
vé [eményez l a szerződéstervezetet

(_l,'ilij,:,rL,;]r].],;ll;l,,,,

l r ,'.-i-lrl.]ri lj|]l] ]1]'j l i,,r i ]r

\

,|}t
i:.'!l'!i i : l, - ,,'.i,ll {-, r!,-l.]1j, ],l ]bl1 l



Referencia (1) - ópítés

Szerződő fé| neve: Csornai Premontrei Prépostság
Elérhetősége: Fazakas Zoltán Márton (Apát) +36 30 489 B826
Beruházás meqle[ólése: Szombatheiyi Premontrei Rendi Szent
Norbert Gimnázium tornatermi szárnyának felúlítása, ú1

épúletszarny építése
Beruházás nertó kóltsége: 472 44a945,- Forint
Teljesítés időszaka évszám). 2a17 .

Referencia (2) - árubeszerzés

Szerzőcó fél neve: Zala Megyer Szent Rafael Karház
E|érhetősége: dr. Barabás Győző, logt osztályvezető +36 92
507_500

Ellárás megnevezése: Adásvételr szerződés atapján kútönféte
élelmiszer alapanyago! beszerzése 8 részalánlattétel !orben

Beszerzés eriéke: nettó 2a3782755,- Ft
Teljesítés idele (évszám): 2017
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o gondoskodik a nyertes ajánIattevőveL megkötendő szerződes aLáírásra történő
eLőkészítéséró|
a szerződés aLáirását követően fetadja az e[lárás eredményéró| szóLó tálékoztatót

Fóse nrreRENClÁK

Elégedett, rendszeres ügyfeleink között tartjuk számon továbbá:
Esztergom - Budapesti Főegyházmegye
Körmend Város Po[gármesteri HivataLa
Sárvári Tankerületi Központ
Hévízgyógyfürdő és Szent Andrés Reumakórház
Kőszeg Város Ónkormányzata
Csepreg Város Önkormányzata

V. AlÁruurl Án

NErró: 350.000,- Fonlnr
Ár a (zl o/o): 94.5OO,-

Bnurró: Ahl+.500,- Fonlnr

Vl. EovÉs
Az ajánlat érvényessége 30 nap,
AjánLattevő köztartozásmentes adózó.

KrL-r: SzovalrHrLy, 20'l8. rrsnuÁR HóNAp 22, nnpln
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;; 3*i' K§ pRocun§ KFT.

KRtztqnrulcH Grn,bElr9733 Horváta*idány, Hideg u, 23

UGyVEZETó Adósaám 25393105-2-18

KG PnocunE KFT,
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