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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Esemény: „Vállalkozási szerz ődés az „Alcsútdobozi József Nádor Általános 

Iskola épületeinek energetikai korszer űsítésére a TOP-3.2.1-15-
FE1-2016-00023 azonosítószámú pályázati forrásból””  
elnevezésű közbeszerzési eljárás 

 
  Bontási eljárás 
 
 
A bontás id őpontja: 
 2018. május 02. 10:00 óra 
 
A bontás helye: 
 K és P Kft. 
 2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. I/4. 
 
 
Jelen vannak: 
 Mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Az ajánlatkérő képviseletében a lebonyolító üdvözli a megjelenteket és körbeadja a 
jelenléti ívet. 
 
A Kbt. 68. § (4) bekezdésében előírt lehetőséggel élve lebonyolító ismerteti a 
közbeszerzés rendelkezésre álló fedezet összegét. 
A közbeszerzés rendelkezésre álló fedezete nettó 84.826.772 Ft. 
 
Lebonyolító megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig szabályszerűen 
benyújtott ajánlatok száma 3 és megkezdi az ajánlatok bontását. 
 
 
1. Ajánlati csomag:  
 
A csomagolás kibontását követően az alábbiak kerültek megállapításra: 
- Forma Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint (írásban és zártan) 
- 1 eredeti példány 
- 1 db elektronikus adathordozó 
 
1. 

Ajánlattev ő neve : SUBATEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2851 Környe, Tópart utca 1. 
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2. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Egyösszeg ű ajánlati ár (nettó HUF) : 96.816.005 Ft 

Jótállás id őtartama (minimum 2 év, 
maximum 5 év) 2 év 

A teljesítésbe bevonásra kerül ő az 
M.2. alkalmasságot igazoló 
szakember - a jogosultság 
megszerzéshez szükséges szakmai 
tapasztalaton felüli - többlet m űemléki 
épület felújításában szerzett 
kivitelezés irányítási  szakmai 
tapasztalata (minimum 0 hónap, 
maximum 48 hónap) 

23 hónap 

 
 
2. Ajánlati csomag:  
 
A csomagolás kibontását követően az alábbiak kerültek megállapításra: 
- Forma Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint (írásban és zártan) 
- 1 eredeti példány 
- 1 db elektronikus adathordozó 
 
1. 

Ajánlattev ő neve : VEKKERFI Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2525 Bajna, Táncsics u. 31. 

 
2. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Egyösszeg ű ajánlati ár (nettó HUF) : 95.974.409 Ft 

Jótállás id őtartama (minimum 2 év, 
maximum 5 év) 2 év 

A teljesítésbe bevonásra kerül ő az 
M.2. alkalmasságot igazoló 
szakember - a jogosultság 
megszerzéshez szükséges szakmai 
tapasztalaton felüli - többlet m űemléki 
épület felújításában szerzett 
kivitelezés irányítási  szakmai 
tapasztalata (minimum 0 hónap, 

25 hónap 
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maximum 48 hónap) 

 
 
3. Ajánlati csomag:  
 
A csomagolás kibontását követően az alábbiak kerültek megállapításra: 
- Forma Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint (írásban és zártan) 
- 1 eredeti példány 
- 1 db elektronikus adathordozó 
 
1. 

Ajánlattev ő neve : WHT Mix Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2800 Tatabánya, Mályva utca 2/2. 

 
2. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Egyösszeg ű ajánlati ár (nettó HUF) : 84.251.522 Ft 

Jótállás id őtartama (minimum 2 év, 
maximum 5 év) 3 év 

A teljesítésbe bevonásra kerül ő az 
M.2. alkalmasságot igazoló 
szakember - a jogosultság 
megszerzéshez szükséges szakmai 
tapasztalaton felüli - többlet m űemléki 
épület felújításában szerzett 
kivitelezés irányítási  szakmai 
tapasztalata (minimum 0 hónap, 
maximum 48 hónap) 

30 hónap 

 
A bontáson jelenlévő személyek közül egyetlen személy sem kérte, hogy a Kbt. 68. § 
(3) bekezdése alapján betekintsen a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapba. 
 
A lebonyolító megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően 0 ajánlatot 
nyújtottak be. 
 
A lebonyolító 1019-kor az eljárást lezárja, és elmondja, hogy a Kbt. 68. § (6) 
bekezdésének megfelelően a jelen bontási jegyzőkönyv az összes ajánlattevő 
részére megküldésre kerül a bontástól számított öt napon belül. 
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A jelen bontási jegyzőkönyv megküldésének időpontja: 
 
 2018. május 02. 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
 
______________________________ 
 
 
 
A jegyzőkönyvet ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 
______________________________ 
FAKSZ 

Kovács Tibor
Pecsét
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