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JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült a Dunaföldvár Város Önkormányzata által kezdeményezett „Dunaföldvár Város 

Önkormányzat Iskola és Óvoda épületeinek energetikai fejlesztése a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00002 számú 

pályázati konstrukció alapján, vállalkozási szerződés keretében”tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett 

ajánlatok bontásakor. 

 

Helye: Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (7090 Tamási, Nyírfa sor 15. II.em. 4.) 

 

Ideje: 2018. április 27. 10:00 óra (CET) 

 

Jelenlevők: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy a mai napon,2018. április hó 27. napján 10 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:AliscaBau Építőipari Zrt. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30. 

 

2. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve:BEVONATBt. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe:6320 Solt, Kossuth Lajos u. 1. 

 

3. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve:Földvár Terv Kft. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe:1111 Budapest, Bartók Béla u. 34. IV. em. 7. 

 

4. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve:HÍD-ÉPÜLET Kft.  

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe:1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2. 

 

5. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve:SOLTÚT Kft. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: 6320 Solt, Kecskeméti út 34. 

 

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 mértéke az I. részajánlati körben nettó: 31.907.613,- Ft; a II. részajánlati körben nettó: 23.392.387- 

Ft. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db ajánlat 

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

 

Az első ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett. 

 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: BEVONAT Bt. 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: 6320 Solt, Kossuth Lajos u. 1. 
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I. részajánlati kör: Dunaföldvár Beszédes József Általános Iskola komplex energetikai 

fejlesztése és felújítása vállalkozási szerződés keretében. 

 

Ajánlat:  

 

Részszempont Megajánlás 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 55 767 044,- Ft 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  24+12 hónap 

 

II. részajánlati kör: Dunaföldvár Eszterlánc Óvoda komplex energetikai fejlesztése és 

felújítása vállalkozási szerződés keretében. 

 

Ajánlat:  

 

Részszempont Megajánlás 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 34 169 012,- Ft 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  24+12 hónap 

 

A második ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett. 

 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve:AliscaBau Építőipari Zrt. 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye:7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30. 

 

I. részajánlati kör: Dunaföldvár Beszédes József Általános Iskola komplex energetikai 

fejlesztése és felújítása vállalkozási szerződés keretében. 

 

II. részajánlati kör: Dunaföldvár Eszterlánc Óvoda komplex energetikai fejlesztése és 

felújítása vállalkozási szerződés keretében. 

 

Ajánlat:  

 

1-2 részajánlati kör 

 

Részszempont Megajánlás 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 85 724 086,- Ft 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  24+12 hónap 

 

A harmadik ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett. 

 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve:SOLTÚT Kft. 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34. 

 

 

I. részajánlati kör: Dunaföldvár Beszédes József Általános Iskola komplex energetikai 

fejlesztése és felújítása vállalkozási szerződés keretében. 

 

Ajánlat:  

 

Részszempont Megajánlás 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 54.393.250,- Ft 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  24+12 hónap 
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II. részajánlati kör: Dunaföldvár Eszterlánc Óvoda komplex energetikai fejlesztése és 

felújítása vállalkozási szerződés keretében. 

 

Ajánlat:  

 

Részszempont Megajánlás 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 87.302.632,- Ft 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  24+12 hónap 

 

 

A negyedik ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett. 

 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve:Földvár Terv Kft. 

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: 1111 Budapest, Bartók Béla u. 34. IV/7. 

 

I. részajánlati kör: Dunaföldvár Beszédes József Általános Iskola komplex energetikai 

fejlesztése és felújítása vállalkozási szerződés keretében. 

 

Ajánlat:  

 

Részszempont Megajánlás 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 50.869.472,- Ft 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  24+12 hónap 

 

II. részajánlati kör: Dunaföldvár Eszterlánc Óvoda komplex energetikai fejlesztése és 

felújítása vállalkozási szerződés keretében. 

 

Ajánlat:  

 

Részszempont Megajánlás 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 27.678.182,- Ft 

2. Többletjótállás vállalása (hónap)  24+12 hónap 

 

 

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

kell küldeni az ajánlattevőknek. 

 

 

A jegyzőkönyv lezárva: 2018. április 27 napján 10 óra 15 perckor. 

 

 

 

……………………………….. 

Dr. Bujdosó Arnold 

Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és TanácsadóKft. 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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