
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., 2018. február 08-án 11:00 órakor.  

 

Tárgy: A „Vállalkozási szerződés a Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztésére a TOP-1.4.1-
15-GM1-2016-00025 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárás ajánlatainak felbontása. 
 

Az ajánlatok felbontásánál jelen vannak: 

 

Ajánlatkérő részéről: 

Balogh Márton Sándor ajánlatkérő képviseletében   
  

 

Ajánlattevők részéről: - 

  

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási 

szerződés a Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztésére a TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00025 

azonosítószámú projekt keretében” tárgyban. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást írásban, 

közvetlenül, egyidejűleg küldte meg 5 gazdasági szereplő részére, 2018.01.29. napján. 

Az ajánlati dokumentációt és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő a 

felhívással együtt küldte meg a kiválasztott gazdasági szereplők részére. Az ajánlattételi 

határidő lejártáig 3 ajánlat érkezett. 

Az ajánlatok felbontásakor a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban 

Kbt.) 68. § alapján ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, székhelye, továbbá az 

értékelésre kerülő ajánlati elemek adatai. 

 

A beérkezett ajánlatok csomagolása sértetlen.  

Balogh Márton Sándor ismerteti a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amely 

60.127.686,- Ft + ÁFA. 

Balogh Márton Sándor megkezdi az ajánlatok bontását, és az alábbi adatokat ismerteti: 



 

Ajánlattevők neve, székhelye: 

Sorsz Cégnév Irányító 
szám 

Város Utca 

1 VARHOM Kft. 9400 Sopron Frankenburg u. 2. H. ép. fszt. 1. 
2 BETONÉPFOR Kft. 9444 Fertőszentmiklós hrsz. 0391/13 
3 Czákler Kft. 9484 Pereszteg Temető u. 3. 

 
Az értékelésre kerülő ajánlati elemek: 
 

Sorsz Cégnév Nettó ajánlati ár 
(Vállalkozási díj - Ft) 

Vállalt, 12 hónapon 
felüli többlet jótállási 

idő (min. 0 hónap, max. 
24 hónap) 

Hátrányos- vagy 
súlyosan 

hátrányos 
munkavállalók 

bevonása a 
teljesítésbe 

(NEM/IGEN-1-5 
fő/IGEN5-nél 

több fő) 
1 VARHOM Kft. 70.822.297,- 4 hónap nem 
2 BETONÉPFOR Kft. 74.230.489,- 6 hónap nem 
3 Czákler Kft. 68.548.873,- 6 hónap nem 

 
A bontásról készült jegyzőkönyvet az ajánlatkérő a Kbt-ben előírt határidőn belül 

elektronikus úton juttatja el az ajánlattevőknek. A bontási jegyzőkönyv elválaszthatatlan 

mellékletét képezi az aláírt jelenléti ív. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Balogh Márton Sándor 
Ajánlatkérő képviseletében 


