
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV  
 

Az ajánlat tárgya:  
Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő útalapot is érintő karbantartási 
munkálatainak, illetve útpadka rendezési munkálatainak elvégzése 
 
Az ajánlat bontásának 
ideje:    2017. április 6. 10 óra 00 perc 
helye:    Újfehértó Város Önkormányzata  
   4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  
   
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Ajánlatkérő képviselője ismertette, hogy Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó,                         
Szent István u. 10.), mint a Kbt. 5.§ (1) bek. c) pontja szerinti ajánlatkérő 2017. március 22-én a Kbt. 
115.§ (1) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési eljárást 
indított, és öt gazdasági szereplőnek került megküldésre az ajánlattételi felhívás és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok. Ezt követően 2017. március 29-én módosításra került az ajánlattételi 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok.  
 
Az ajánlattételi határidő 2017. április 6-án 10 óra 00 perc volt. A határidő lejártáig 4 (négy) db borítékot 
nyújtottak be. Az ajánlattételi határidő lejártát követően nem érkezett ajánlat. 
 
Ezen ajánlatok bontására kerül sor. 
 
Az ajánlatkérő képviselője a beérkezett ajánlatok bontását a határidő lejártának időpontjában 
megkezdi. 
 
Az 1. ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, a feliratozás a kiírásnak megfelelő, azt felbontva 
megállapítható, hogy egy eredeti példány és egy db elektronikus példány (CD melléklet) került 
benyújtásra. A Kbt. 68.§ (4) bek. alapján a felolvasólapról a következők kerülnek ismertetésre: 
 
Az ajánlat tárgya: Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő útalapot is 
érintő karbantartási munkálatainak, illetve útpadka rendezési munkálatainak elvégzése 
 
Az Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Az Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D. épület)  
Az ajánlatot az arra jogosult társaság nyújtotta be. 
 
Azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek: 

 
Az ajánlatot az arra jogosult társaság nyújtotta be. 
 
A 2. ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, a feliratozás a kiírásnak megfelelő, azt felbontva 
megállapítható, hogy egy eredeti példány és egy db elektronikus példány (CD melléklet) került 
benyújtásra. került benyújtásra. A Kbt. 68.§ (4) bek. alapján a felolvasólapról a következők kerülnek 
ismertetésre: 
 
Az ajánlat tárgya: Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő útalapot is 
érintő karbantartási munkálatainak, illetve útpadka rendezési munkálatainak elvégzése 
 
Az Ajánlattevő neve: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
Az Ajánlattevő székhelye: 4914 Olcsvaapáti, Dózsa Gy. utca 31. 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 51 854 700 Ft 

2. Jótállás tartama  

(hónap; min. 12 hónap, max. 36 hónap) 
12 hónap 

3. Teljesítési határidő 

            (nap: az eredetileg rögzített határidőhöz 
képest rövidebb teljesítési határidő,  
max. 30 nap)   

30 nap 



 
Azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek: 

 
Az ajánlatot az arra jogosult társaság nyújtotta be. 
 
 
A 3. ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, a feliratozás a kiírásnak megfelelő, azt felbontva 
megállapítható, hogy egy eredeti példány és egy db elektronikus példány (CD melléklet) került 
benyújtásra. került benyújtásra. A Kbt. 68.§ (4) bek. alapján a felolvasólapról a következők kerülnek 
ismertetésre: 
 
Az ajánlat tárgya: Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő útalapot is 
érintő karbantartási munkálatainak, illetve útpadka rendezési munkálatainak elvégzése 
 
Az Ajánlattevő neve: Hajdut Építő Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 4034 Debrecen, Sólyom u. 18. sz. 
 
Azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek: 
 

 
Az ajánlatot az arra jogosult társaság nyújtotta be. 
 
A 4. ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett, a feliratozás a kiírásnak megfelelő, azt felbontva 
megállapítható, hogy egy eredeti példány és egy db elektronikus példány (CD melléklet) került 
benyújtásra. A Kbt. 68.§ (4) bek. alapján a felolvasólapról a következők kerülnek ismertetésre: 
 
Az ajánlat tárgya: Újfehértó város belterületén található meghatározott földutak zúzottkő útalapot is 
érintő karbantartási munkálatainak, illetve útpadka rendezési munkálatainak elvégzése 
 
Az Ajánlattevő neve: Petrus Mihály egyéni vállalkozó 
Az Ajánlattevő székhelye: 4244 Újfehértó, Németh László u. 26. 
 
Azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek: 
 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 49 640 150 Ft 

2. Jótállás tartama  

(hónap; min. 12 hónap, max. 36 hónap) 
12 hónap 

3. Teljesítési határidő 

            (nap: az eredetileg rögzített határidőhöz 
képest rövidebb teljesítési határidő,  
max. 30 nap)   

0 nap 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 50 440 800 Ft 

2. Jótállás tartama  

(hónap; min. 12 hónap, max. 36 hónap) 
12 hónap 

3. Teljesítési határidő 

            (nap: az eredetileg rögzített határidőhöz 
képest rövidebb teljesítési határidő,  
max. 30 nap)   

2017. 09. 30. 

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 45 004 650 Ft 

2. Jótállás tartama  

(hónap; min. 12 hónap, max. 36 hónap) 
12 hónap 



 
Az ajánlatot az arra jogosult társaság nyújtotta be. 
 
 
Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatok bontásáról 
készített jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül megküldi az Ajánlattevőnek. 
 
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője 10 óra 10 perckor 
befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontását. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve ellenjegyezte: 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Teljesítési határidő 

            (nap: az eredetileg rögzített határidőhöz 
képest rövidebb teljesítési határidő,  
max. 30 nap)   

30 nap (2017. 08. 31.) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


