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Tisztelt AjánlattevQ! 
 
A Halászi Község Önkormányzata által meghirdetett „BölcsQde építése Halásziban – építési 
beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 2018. március 8-án 10:00 órai kezdettel 
bontási ülés keretében került sor a beérkezett ajánlatok kibontására. 
 
Az ajánlatkérQ a közbeszerzésekrQl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 68. § (6) bekezdésében 
foglalt kötelezettsége alapján a bontási jegyzQkönyvet minden ajánlattevQ részére megküldi. 
 
Jelen jegyzQkönyv elérhetQ a következQ elérhetQségen is: 
http://www.hhp.co.hu/kozbeszerzesek/bolcsode-epitese-halasziban---epitesi-beruhazas---2 
 
 
Tisztelettel, 

 
Páli János 
felelQs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  (lajstromszám: 00746) 
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Digitálisan aláírta:  
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Bontási jegyzQkönyv 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata irodahelységében (9228 Halászi, Kossuth Lajos 
utca 38.) 2018. március 8-án 10:00-kor 

 
Tárgy: Halászi Község Önkormányzata által megindított „BölcsQde építése Halásziban 

– építési beruházás” tárgyú nemzeti értékhatárt elérQ hirdetmény nélküli, 
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok bontási ülése 

 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
Az ajánlatkérQ képviselQje köszönti a megjelenteket, ezt követQen az ajánlatkérQ képviselQje 
bemutatja az ajánlatkérQ nevében az ajánlatok bontásakor eljáró személyeket. Az ajánlatkérQ 
képviselQje ismerteti, hogy az eljárás megindítására az ajánlatkérQ eljárást megindító felhívást 
küldött meg 5 gazdasági szereplQ részére 2018. február 20-án. A közbeszerzési eljárás tárgya: 
„BölcsQde építése Halásziban – építési beruházás”. 
 
Az ajánlatkérQ képviselQje megállapítja, hogy a meghatározott ajánlattételi határidQig, azaz 
2018. március 8-a 10:00 óráig 5 db ajánlatot nyújtottak be. 
 
Az ajánlatok kibontását megelQzQen az ajánlatkérQ nevében eljáró felelQs akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján ismerteti, hogy a szerzQdés 
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 91.518.000 Ft. 
 
Az ajánlatkérQ nevében eljáró felelQs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tájékoztatja a 
résztvevQket, hogy a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján a beérkezett 5 ajánlat kibontásával 
megkezdi az ajánlatok értékelését. A fenti tájékoztatást követQen az ajánlatkérQ képviselQje az 
ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen csomagolásokat felbontja, és – a Kbt. 68. § (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – ismerteti az alábbi adatokat: 
 

1. AjánlattevQ neve: VTSZ ÉpítQipari és Szolgáltató Kft. 
  AjánlattevQ címe: 9234 Kisbodak, Kossuth L. u. 34. 
  Ajánlati ár (nettó módon Ft-ban): 100 668 445 Ft 
  Vállalt jótállás idQtartama (hónapokban): 36 hónap 
  Teljesítési idQtartam (napokban): 240 nap 
  Hátrányos helyzet_ munkavállalók alkalmazása (fQ): 1 fQ   
 

2. AjánlattevQ neve: Szabó és Társa BelsQépítészeti Kft. 
  AjánlattevQ címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6. 
  Ajánlati ár (nettó módon Ft-ban): 104 562 670 Ft 
  Vállalt jótállás idQtartama (hónapokban): 36 hónap 
  Teljesítési idQtartam (napokban): 240 nap 
  Hátrányos helyzet_ munkavállalók alkalmazása (fQ): 4 fQ   
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3. AjánlattevQ neve: Jáger és Társa Kft. 
  AjánlattevQ címe: 9176 Mecsér, Jókai u. 10. 
  Ajánlati ár (nettó módon Ft-ban): 113 091 397 Ft 
  Vállalt jótállás idQtartama (hónapokban): 36 hónap 
  Teljesítési idQtartam (napokban): 240 nap 
  Hátrányos helyzet_ munkavállalók alkalmazása (fQ): 0 fQ   

 
4. AjánlattevQ neve: Óvár ÉpítQipari Kft. 

  AjánlattevQ címe: 9200 Mosonmagyaróvár, HatárQr u. 14. 
  Ajánlati ár (nettó módon Ft-ban): 110 062 893 Ft 
  Vállalt jótállás idQtartama (hónapokban): 36 hónap 
  Teljesítési idQtartam (napokban): 240 nap 
  Hátrányos helyzet_ munkavállalók alkalmazása (fQ): 0 fQ   
 

5. AjánlattevQ neve: Microép 2000 Kft. 
  AjánlattevQ címe: 9228 Halászi, Damjanich u. 31. 
  Ajánlati ár (nettó módon Ft-ban): 96 799 835 Ft 
  Vállalt jótállás idQtartama (hónapokban): 48 hónap 
  Teljesítési idQtartam (napokban): 240 nap 
  Hátrányos helyzet_ munkavállalók alkalmazása (fQ): 5 fQ   
 
Az ajánlatok részletes tartalmának számbavételére és átvizsgálására az értékelési idQszakban 
kerül sor.  
 
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem volt, ajánlatkérQ képviselQje befejezettnek 
nyilvánította a bontási ülést. 

 
 

k.m.f. 
 

 
Páli János 
felelQs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00746) 




