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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

Készült 
 
 

2017. április 25. 10.00 órai kezdettel a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. 
tárgyalójában (7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 17.) 
 
 

 

Tárgy 
 

 

Vasvár Város Önkormányzata (9800 Vasvár, Alkotmány utca 1.), mint ajánlatkérő által „Útfelújítási 
munkák ellátása Vasvár Város Önkormányzata részére” címen, és HKT-032/2017. azonosító számon 
indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontása 
 
 

 

Jelen vannak 
 

 

A bontási jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 
 
 

 

Az eljárás megindítása 
 

 

Ajánlatkérő képviseletében eljáró Dr. Schablauer Péter felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó ismerteti, hogy a Vasvár Város Önkormányzata a fenti címen hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárást indított a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről (a továbbiakban: Kbt.) 
harmadik részének 115.§ (1) bekezdés alapján, amelyen az alábbi ajánlattevőket hívta fel az eljáráson 
való részvételre: 
 

LITOR Kft.  9700 Szombathely, Vízöntő u.7. 
NASTE-BAU kft.  8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u. 70. 
SZABADICS Közmű-és Mélyépítő Zrt.  8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. 
Szkendó Kft.  9700 Szombathely, Mérleg u. 2. 
Varga és Varga Építőipari Kft. 9800 Vasvár, Petőfi S. u. 25. 

 
 

 

A közbeszerzési eljárás becsült értéke és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet 
ismertetése 

 
 

Ajánlatkérő képviseletében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 68.§ (4) 
bekezdésben előírtak alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy 
 

a közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 44.735.440 Ft 
a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló anyagi fedezet összege: nettó 44.735.440 Ft 
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Ajánlatok bontása 
 

 

Ajánlatkérő képviseletében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megállapítja, hogy 
az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig, azaz 2017. április 25. 10.00 óráig 5 
azaz öt darab ajánlatot nyújtottak be. 
 
A fenti tájékoztatást követően Ajánlatkérő képviseletében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen borítékot felbontja, és a Kbt. előírásainak 
megfelelően ismerteti ajánlattevők nevét, székhelyét, valamint az értékelési szempontok 
vonatkozásában megajánlott értékeket az alábbiak szerint: 
 
 

VVHC Konzorcium 

 

Ajánlattevő neve: 

(9800 Vasvár, Petőfi Sándor u. 25.) 

 

Varga és Varga Építőipari Kft.  

Ajánlattevő címe: 

 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő címe: 

9800 Vasvár, Petőfi S. u. 25. 

 

HYDROCOMP Mélyépítő Kft. 

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 

A beárazott költségvetés főösszesítője alapján 
44.700.000 Ft 

Megajánlott jótállás (hónap) 

Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg 
48 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (ajánlati ára %-a/nap) 

Minimálisan az ajánlati ár 0,1 %-a, maximálisan az ajánlati ár 0,5 %-a ajánlható meg 
0,5 % / nap 

 
 
 

Ajánlattevő neve: SZABADICS Közmű-és Mélyépítő Zrt.  

Ajánlattevő címe: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 

A beárazott költségvetés főösszesítője alapján 
46.037.490 Ft 

Megajánlott jótállás (hónap) 

Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg 
36 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (ajánlati ára %-a/nap) 

Minimálisan az ajánlati ár 0,1 %-a, maximálisan az ajánlati ár 0,5 %-a ajánlható meg 
0,2 % / nap 
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Ajánlattevő neve: Szkendó Kft.  

Ajánlattevő címe: 9700 Szombathely, Mérleg u. 2. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 

A beárazott költségvetés főösszesítője alapján 
46.975.065 Ft 

Megajánlott jótállás (hónap) 

Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg 
48 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (ajánlati ára %-a/nap) 

Minimálisan az ajánlati ár 0,1 %-a, maximálisan az ajánlati ár 0,5 %-a ajánlható meg 
0,5 % / nap 

 
 
 
 

Ajánlattevő neve: NASTE-BAU kft.  

Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u. 70. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 

A beárazott költségvetés főösszesítője alapján 
48.946.940 Ft 

Megajánlott jótállás (hónap) 

Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg 
36 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (ajánlati ára %-a/nap) 

Minimálisan az ajánlati ár 0,1 %-a, maximálisan az ajánlati ár 0,5 %-a ajánlható meg 
0,2 % / nap 

 
 
 
 

Ajánlattevő neve: LITOR Kft.  

Ajánlattevő címe: 9700 Szombathely, Vízöntő u.7. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 

A beárazott költségvetés főösszesítője alapján 
48.972.560 Ft 

Megajánlott jótállás (hónap) 

Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg 
48 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (ajánlati ára %-a/nap) 

Minimálisan az ajánlati ár 0,1 %-a, maximálisan az ajánlati ár 0,5 %-a ajánlható meg 
0,5 % / nap 
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Bontási jegyzőkönyv lezárása 
 

 

Jelenlévők a bontási eljárással kapcsolatban kérdést, észrevételt nem tettek. Ajánlatkérő 
képviseletében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a bontási jegyzőkönyvet 10.15 
órakor lezárta, valamint a Kbt. 68.§ (6) bekezdésében előírtak megfelelően gondoskodik arra 
vonatkozóan, hogy a bontási jegyzőkönyv elektronikus úton megküldésre kerüljön valamennyi 
ajánlattevő részére. 

 
 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM 
rendelet 6. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a bontási jegyzőkönyvet 
ellenjegyzem: 
 

Kmft. 
 
 
Ajánlatkérő képviseletében: 
 
 
 
 
 
 

Dr. Schablauer Péter 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

nyilvántartási szám: 00182 
 

 
 
 
 
 
 

 


