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Uniós értékhatár alatti Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

beérkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyve 

 

 

Készült: 2018. április 27. 13 óra 00 perc kezdettel, Bana Község Önkormányzata (2944 Bana, 

Jókai Mór u. 18.), mint ajánlatkérő székhelyének hivatalos helyiségében, „Banai Bóbita 

Egységes Óvoda-Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-

00032 projekt keretében” tárgyában megindított uniós értékhatár alatti Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok bontásakor. 

 

 

Jelen vannak: ajánlatkérő képviseletében: a mellékelt jelenléti ív szerint 

ajánlattevők a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Az ajánlatkérő megbízottja köszönti a megjelenteket, és felkéri Őket, hogy a jelenléti ívet aláírni 

szíveskedjenek. 

 

 

Az ajánlatkérő megbízottja ismerteti, hogy a Bana Község Önkormányzata „Banai Bóbita 

Egységes Óvoda-Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-

00032 projekt keretében” tárgyában hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárást indított 2018. 

április 13. napján az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció öt ajánlattevőnek történő egyidejű 

megküldésével. 

 

A meghívott ajánlattevők neve és címe: 

1. . Dibusz Kft. 2921 Komárom, Széchenyi u. 4. 

2. . WF Építőipari és Szolgáltató Kft. 2900 Komárom, Laktanya köz 9. 

3. . EP Konstruktiv Kft. 2800 Tatabánya, Erdész út D. épület 

4. . Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Agostyáni út 78. 

5. . VM ’99 Építőipari, Kereskedelmi  

és Szolgáltató Kft. 2900 Komárom, Babits M. út 71. 

 

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő 

lejártáig, azaz 2018. április 27. 13 óra 00 perc 2 db ajánlatot nyújtottak be. 

 

A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő megbízottja az ajánlatokat tartalmazó borítékokat 

érkezésük sorrendjében felbontja, és - a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 

alapján - ismerteti az alábbi adatokat: 

 

1. A benyújtott ajánlat csomagolása sértetlen, a kiírásban szereplő külső formai előírásoknak 

megfelel. 

 Az ajánlat egy eredeti és 1 elektronikus másolati példányban került benyújtásra. 

 Az ajánlattevő neve: Dibusz Kft. 

Az ajánlattevő székhelye: 2921 Komárom, Széchenyi u. 4. 

Összesített nettó ajánlati ár: 39.968.828,- HUF. 
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Jótállás ideje: 4 hónap 

Szakember (építész): Süth Barbara 

 

2. A benyújtott ajánlat csomagolása sértetlen, a kiírásban szereplő külső formai előírásoknak 

megfelel, a benyújtott ajánlatot tartalmazó borítékon feladóként feltüntetésre kerültek az 

ajánlattevő adatai.  

 Az ajánlat egy eredeti és 1 elektronikus másolati példányban került benyújtásra. 

 Az ajánlattevő neve: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78. 

Összesített nettó ajánlati ár: 41.902.332,- HUF. 

Jótállás ideje: 2 hónap 

Szakember (építész): Balázs Gyula 

 

Az ajánlatkérő képviselője tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 68. § (6) bekezdésében 

foglaltak szerint az ajánlatok bontásáról készített jegyzőkönyvet megküldi valamennyi 

ajánlattevőnek. 

 

A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő megbízottja 2018. április 27. 13 óra 06 perckor 

befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást. 
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