
 

 
JEGYZŐKÖNYV AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁRÓL 

 
közbeszerzési eljárás alkalmával a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban 

Kbt.) 68. §-a szerint. 
 

Ajánlatkérő neve, székhelye: Petőfiszállás Községi Önkormányzat,6113 Petőfiszállás, Kossuth L. 
u. 6. 
 
A közbeszerzési eljárás tárgya: Petőfiszállás Község településközpont forgalomcsillapítási és 
közlekedésbiztonsági létesítményeinek kialakítása  

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2017. szeptember 04. 15 óra 00 perc 

Az ajánlatok felbontásának helyszíne: Petőfiszállás Községi Önkormányzat tárgyalóterem, 6113 
Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6. 
 

Résztvevők: a csatolt jelenléti ív szerint 

A jegyzőkönyv megnyitva: 2017. szeptember 04. 15 óra 00 perc 

Az ajánlatkérő képviselője ismerteti az alábbiakat: 
 
Ajánlatkérő 2017. augusztus 23-án közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást, 
valamint egyéb közbeszerzési dokumentumokat küldött közvetlenül és egy időben az általa 
ajánlattételre felkért 5 gazdasági szereplő számára. 
 
Ajánlatkérő az alábbi gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást 
megindító felhívást: 
 

ÚT-ÉP-KER 97 Kft 1077 Budapest Izabella utca 27. A. ép. fszt. 3.  
RIMAI Útépítő Kft 6000 Kecskemét Szivárvány utca 12. 
Fehér & Fehér KFT  5900 Orosháza Szőlő körút 9. 
CLASSI-CO TÉRKŐ Bt 6000 Kecskemét Béke fasor 11. 1. em. 2. 
KaPet Bau Kft 6100 Kiskunfélegyháza Bessenyei utca 32. 

 
A fenti tájékoztatást követően ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő 
lejártáig, azaz 2017. szeptember 04. 15 óra 00 percig 3 db ajánlatot nyújtottak be. 
 
Az ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó csomagolásokat megvizsgálta és megállapítja, 
hogy azok sértetlenek. Ezt követően megkezdte a benyújtott ajánlatok bontását, valamint ismertette 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. 
 

 

Az ajánlat sorszáma: 1.  
Ajánlattevő neve:  ÚT-ÉP-KER 97 Kft 
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 1077 Budapest, Izabella utca 27. A. ép. fszt. 3. 

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

1. szempont - ajánlati ár (nettó Ft) 
 
2. szempont - a teljesítésben részt vevő 
műszaki vezető szakmai tapasztalata (hó; 
max 120 hó) 

44.180.385 Ft 
 
72 hó 



 

 

 
Ajánlatkérő a Kbt-ben foglalt előírásoknak megfelelően az ajánlatok ismertetését követően 
lehetőséget biztosított a felolvasólapba történő betekintésre. 
A bontáson jelenlévő személyek közül egyetlen személy sem kérte, hogy a Kbt. 68. § (3) bekezdése 
alapján betekintsen a felolvasólapba.  
Ajánlatkérő képviselője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kbt. 68. §-ának (6) bekezdésében 
foglaltak szerint az ajánlatok bontásáról készített jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi 
valamennyi ajánlattevő részére. 
 
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője 15 óra 10 perckor 
befejezettnek nyilvánította az ajánlatok felbontásával kapcsolatos eljárást. 
 
 
Petőfiszállás, 2017. szeptember 04. 
 
 

……………………… 
Tóth Csaba 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Ajánlatkérő képviseletében 

Az ajánlat sorszáma: 2.  
Ajánlattevő neve:  CLASSI-CO TÉRKŐ Bt 
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 6000 Kecskemét, Béke fasor 11. 1. em. 2. 

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

1. szempont - ajánlati ár (nettó Ft) 
 
2. szempont - a teljesítésben részt vevő 
műszaki vezető szakmai tapasztalata (hó; 
max 120 hó)  

50.721.334 Ft 
 
19 hó 

Az ajánlat sorszáma: 3.  
Ajánlattevő neve:  Fehér & Fehér KFT  
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely): 5900 Orosháza, Szőlő körút 9. 

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

1. szempont - ajánlati ár (nettó Ft) 
 
2. szempont -  a teljesítésben részt vevő 
műszaki vezető szakmai tapasztalata (hó; 
max 120 hó) 

48.928.984 Ft 
 
20 hó 




