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JEGYZŐKÖNYV 
A beérkezett ajánlatok bontási értekezletéről 

 

1. Készült:  

Helyszín: TAKTA-OSI Kft. irodahelyisége (1028 Budapest, Dózsa György utca 27.) 

Időpont: 2018. február 22. 

A bontási eljárás megkezdésének ideje 11 óra 00 perc. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Osváth Sándor, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

(Takta-Osi Kft. képviseletében). 

 

2. Jegyzőkönyv tárgya: ajánlatok felbontása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 68. § szerint. 

 

3. Jelen vannak: 

 

Ajánlatkérő képviseletében: 

A képviselő és a képviselt 

személy neve: 

A jegyzőkönyv 

megküldésének címe 

(postacím, telefax, 

elektronikus levélcím): 

A l á í r á s: 

Osváth Sándor 

(TAKTA-OSI Kft.) 
Nem releváns 

 
 

Ajánlattevők részéről a bontási eljáráson nem jelent meg hivatalos képviselő. 

 

4. Megállapítások: 

Az ajánlatok felbontására irányuló eljáráson részt vevőket Bugyi Nagyközség Önkormányzat 

ajánlatkérő nevében és képviseletében Osváth Sándor, a Takta-Osi Kft. ügyvezetője 

köszöntötte. Az Ajánlatkérő képviselője ismertette, hogy Bugyi Nagyközség Önkormányzat 

(2347 Bugyi, Beleznay tér 1.) ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított.  

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Vállalkozási szerződés a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati forrásból 

támogatott „Bugyi Nagyközség Önkormányzat településképet meghatározó hivatali 

épületének energetikai rekonstrukciója” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában” 

 

Az Ajánlatkérő képviselője 11 óra 00 perckor az ajánlatok benyújtásának idejét lezárta.  
 

Az ajánlatkérő képviselője a bontási eljárás megkezdését megelőzően a Kbt. 68. § (4) 

bekezdése alapján az alábbiakban ismerteti a rendelkezésre álló fedezet összegét: 

 

A rendelkezésre álló fedezet összege: 41.030.780,- forint + ÁFA 

 

Az Ajánlatkérő képviselője ismertette, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig 

öt (5 db) ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A beadott ajánlatok felbontására a megjelentek 

előtt került sor. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának 

időpontjában, 2018. február 22. napján 11 óra 00 perckor kezdte meg az Ajánlatkérő. 

 

A beérkezett ajánlatok bontáskori állapota a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: 
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Ajánlattevő sorszáma: 1. 

Ajánlattevő neve: Famix Hungária Kft. 

Ajánlattevő címe: 1045 Budapest, Széchenyi tér 8. fszt. 4. 

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 58.353.570,- Ft + ÁFA 

Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének 

vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva (naptári napban) 
120 naptári nap 

 

- Az ajánlatot az ajánlattevő személyesen, az ajánlattételi határidő előtt, 2018. február 22-

én 10 óra 45 perckor írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre 

nyújtotta be. 

- Az ajánlat csomagolása zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan. 

- Az ajánlat tartalma papír alapon egy eredeti példány + CD (1 példány) mellékelve. 

 

Ajánlattevő sorszáma: 2. 

Ajánlattevő neve: H&G PROJEKT Építőipari Kft. 

Ajánlattevő címe: 2000 Szentendre, Táncsics M. utca 9. 

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 49.166.232,- Ft + ÁFA 

Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének 

vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva (naptári napban) 
120 naptári nap 

 

- Az ajánlatot az ajánlattevő személyesen, az ajánlattételi határidő előtt, 2018. február 22-

én 9 óra 50 perckor írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre 

nyújtotta be. 

- Az ajánlat csomagolása zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan. 

- Az ajánlat tartalma papír alapon egy eredeti példány + CD (1 példány) mellékelve. 

 

Ajánlattevő sorszáma: 3. 

Ajánlattevő neve: Kikilai Zoltan egyéni vállalkozó 

Ajánlattevő címe: 2000, Szentendre, József Attila u. 32. 

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 57.041.677,- Ft + ÁFA 

Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének 

vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva (naptári napban) 
120 naptári nap 

 

- Az ajánlatot az ajánlattevő személyesen, az ajánlattételi határidő előtt, 2018. február 22-

én 10 óra 16 perckor írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre 

nyújtotta be. 

- Az ajánlat csomagolása zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan. 

- Az ajánlat tartalma papír alapon egy eredeti példány + CD (1 példány) mellékelve. 
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Ajánlattevő sorszáma: 4. 

Ajánlattevő neve: M + L Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Ajánlattevő címe: 2000 Szentendre, Dobozi utca 1. 

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 53.279.811,- Ft + ÁFA 

Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének 

vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva (naptári napban) 
120 naptári nap 

 

- Az ajánlatot az ajánlattevő személyesen, az ajánlattételi határidő előtt, 2018. február 22-

én 10 óra 27 perckor írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre 

nyújtotta be. 

- Az ajánlat csomagolása zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan. 

- Az ajánlat tartalma papír alapon egy eredeti példány + CD (1 példány) mellékelve. 

 

Ajánlattevő sorszáma: 5. 

Ajánlattevő neve: VÁRHEGY Építő Kft. 

Ajánlattevő címe: 1036 Budapest, Lajos utca 117. 

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 55.625.043,- Ft + ÁFA 

Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének 

vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva (naptári napban) 
120 naptári nap 

 

- Az ajánlatot az ajánlattevő személyesen, az ajánlattételi határidő előtt, 2018. február 22-

én 10 óra 52 perckor írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre 

nyújtotta be. 

- Az ajánlat csomagolása zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan. 

- Az ajánlat tartalma papír alapon egy eredeti példány + CD (1 példány) mellékelve. 

 

A zárt és sértetlen borítékok felbontása a Kbt. 68. § (4) bekezdésének megfelelően 

megtörtént, továbbá a bírálati szempontok főbb, számszerűsíthető adatai ismertetésre kerültek. 

Ajánlatkérő tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint, amennyiben az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, a Kbt. 68. § (3) bekezdése 

szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy 

betekinthessen a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti iratba (Felolvasólap). 

A tájékoztatást követően a jelen lévők jelezték, hogy nem kívánnak élni a betekintés 

lehetőségével. 

Az Ajánlatkérő képviselője tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 68. § (6) 

bekezdésében foglaltak szerint a nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a (4) 

bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, 

amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek. 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az Ajánlatkérő képviselője 

befejezettnek nyilvánította az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást. Az ajánlatok 

felbontására irányuló eljárás 11 óra 28 perckor lezárult. 

 


