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. sz.Gazdasági szercplő
Neve: KAZAMATA-BAU Epítőipari Kivitelező és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelve: 8200 Veszprém" Rozmaríns, u. 28 ll.
Adószám: 10645420219
E-mailcíme: kazarnaá@kazanata.hu

sz. Gazdasá
Neve: Horuczi97.Epítő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Székhelye: 3334 Szajla, Kertész u.25. sz.

Adószám: III78I672I0
E-mail címe: horuczi97@gmail.com

3. sr. Gazd,asági szereplő
Neve: Kontakt-R Kft.

Székhelve: 8200 Veszprém Kertalia utca 3.

Adószám: 11673617-2-I9
E-mailcíme: info@esovizsyui tes.hu
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. sz. Gazdasági szercplő
Neve: Glo b al-Zöldenergia Kft.

Székhelve: 7630 Pécs Deák Ferenc utca 83.
Adószám: 233l5037202
E-mai!címe: z sb anko s (@t- o nl ine. hu

. sz.G Iő

Neve: Hermann-Góp Kft.

Székhelye:
8200 Veszprém Március 15. utca 4lc

Adószám: 21599725-2-I9
E-mailcíme: zso lt. hermannbt@freemail. hu

Hét 2018. április 1,2.
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Beszerzés tárgya:VP-6-7.2.1-16 kódszámú Hét község Egyedi szennyvízkezelés
kivitelezése

Bíráló i összetétele:
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Kbt,27. §(1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának,
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint
szervezetek felelősségi körét és a közbeszezési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó
jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős
személyt, személyeket, vagy testületeket,
(2) Ha az alánlatkéró nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő közbeszerzési
szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb
az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelózően kell meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat.
(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba
bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszezés tárgya szerinti szakmai,
közbeszerzési, jogi és pénzUgyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló,
valamint árubeszezés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén
az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési el.járásba az ajánlalkérő köteles felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót bevonni,
(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább háromtagú
bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás
|71-72. §] megadását követő - e törvény szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A
bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyet -
részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.
(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírá|óbizottság tagja.
Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a
bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

§é+ A Kbt 27.§{3) bekezdése
szerinti szakértelem
( közb e sze rzé s tár gta s zer inti ;

közbeszerzési: jogi:

Bíráló Bil9ttság elry Harsányiné dr. Tóth Beáta Jogi szakértelem

Biráó t}izottság taga Bódy Gábor Közbeszerzés tárgya szerinti
szakéftelem

Harstínyi Istvan közbeszer zésí szakértelem é s
pénzüsvi szerinti szakértelem


