
 
Kölesd Község Önkormányzata 

„Kisvármegyeháza szabadtéri színpad kialakítása Kölesden” című TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00005 

azonosító számú pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében 

 

 Bontási jegyzőkönyv Jelen / összes oldal száma: 1/3 

 

 1 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült a Kölesd Község Önkormányzata által kezdeményezett „Kisvármegyeháza szabadtéri színpad 

kialakítása Kölesden” című TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00005 azonosító számú pályázat keretében kivitelezési 

munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok 

bontásakor. 

 

Helye: Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (7090 Tamási, Petőfi Sándor utca 12.) 

 

Ideje: 2018. április 23. 13:00 (CET) 

 

Jelenlevők: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy a mai napon, 2018. április hó 23. napján 13 óra 

00 perckor lejárt az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője a Kbt. 115. § (7) bekezdésének megfelelően rögzíti, hogy a fent 

meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket hívta fel ajánlattételre: 

 

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve: EXELTRADE Hungary Kft.  

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: 1119 Budapest, Andor utca 21/C. 

 

2. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve: BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: 7140 Bátaszék, Orbánhegyi út 6. 

 

3. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve: R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zrt. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: 1054 Budapest, Szemere utca 23. 1. em. 1. 

 

4. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve: T - BUILD Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: 7100 Szekszárd, Napfény utca 24. 1. em. 1. 

 

5. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve: ÉP-Mix '98 Építőipari és Kereskedelmi Bt. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: 7143 Őcsény, Rákóczi u. 22. 

 

A bontásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 68. §-a szerint kell 

történnie. Ennek megfelelően a nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az 

ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 

ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője rögzíti, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérő rendelkezésére álló 

fedezet összege: nettó 61.340.295,- Ft 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 5 db ajánlat 

érkezett. Az ajánlat(ok) felbontására - véletlenszerű sorrendben - most kerül sor. 

 

1./ Az első ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett. 

 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: T - BUILD Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: 7100 Szekszárd, Napfény utca 24. 1. em. 1. 

 

Ajánlat:  

Részszempont Megajánlás 
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1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

nettó 68.425.126,- Ft 

 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  

 

 

12 + 0 hónap 

 

2./ A második ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett. 

 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: 7140 Bátaszék, Orbánhegyi út 6. 

 

Ajánlat:  

Részszempont Megajánlás 

 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

 

nettó 68.338.229,- Ft 

 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  

 

 

12 + 0 hónap 

 

3./ A harmadik ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett. 

 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zrt. 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 23. 1. em. 1. 

 

Ajánlat:  

Részszempont Megajánlás 

 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

 

nettó 67.903.094,- Ft 

 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  

 

 

12 + 0  hónap 

 

4./ A negyedik ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett. 

 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: EXELTRADE Hungary Kft. 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 21/C. 

 

Ajánlat:  

Részszempont Megajánlás 

 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

 

nettó 67.995.000,- Ft 

 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  

 

 

12 + 0 hónap 

 

5./ Az ötödik ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett. 

 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: ÉP-Mix '98 Építőipari és Kereskedelmi Bt. 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: 7143 Őcsény, Rákóczi u. 22. 



 
Kölesd Község Önkormányzata 

„Kisvármegyeháza szabadtéri színpad kialakítása Kölesden” című TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00005 

azonosító számú pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében 

 

 Bontási jegyzőkönyv Jelen / összes oldal száma: 3/3 

 

 3 

 

Ajánlat:  

Részszempont Megajánlás 

 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

 

nettó 68.386.810,- Ft 

 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  

 

 

12 + 0 hónap 

 

A bontási eljárásról a Kbt. 68. § (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet 

megküld az ajánlattevők részére. 

 

A jegyzőkönyv lezárva: 2018. április 23. napján 13 óra 14 perckor. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

……………………………….. 

Dr. Bujdosó Arnold 

Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 

Ajánlatkérő nevében eljáró 
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