
B O N T Á S I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Amely készült 2018. március hó 5. napján 11 óra 00 perckor a Vajta Község Önkormányzata helyiségében Vajta 
(7041, Szabadság tér 1.) a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bontásáról, amelynek tárgya: 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vajtán”  

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
Dr. Hajdú Gergely felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó, az eljárás lebonyolításával megbízott 
"SÁRVÍZ" Önkormányzati Település- és Térségfejlesztési Nonprofit KFT. képviselője köszönti a 
megjelenteket és elmondja, hogy jelen bontási eljárás a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, így arra a 
2015. évi CXLIII. törvény szabályai az irányadók. Hangsúlyozza, hogy az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. 
§ (4) bekezdése értelmében ismertetni kell az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint 
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján 
értékelésre kerülnek. A bontást követően az ajánlatkérő a Kbt. 69-70.§ szerint fog eljárni és szükség esetén 
alkalmazza a 71.§ rendelkezéseit, azaz hiánypótlási felhívást fog kibocsátani, avagy felvilágosítást, illetőleg 
indokolást fog kérni. A Kbt. 68.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet öt 
napon belül az ajánlattevők részére meg kell küldeni. 

A Kbt. 68.§ (4) bekezdése értelmében ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok 
felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a Kbt. 16. §  bekezdése szerint számított - becsült 
értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, mely jelen közbeszerzési 
eljárás esetében mindkét vonatkozásban:  

55.262.992,- Ft általános forgalmi adó nélkül 

Ezt követően dr. Hajdú Gergely felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a jelenlévők előtt egyesével 
felbontja az ajánlatokat és azok papír alapú példányának felolvasólapjáról felolvassa az ajánlattevők (közös 
ajánlattevők) nevét, székhelycímét, továbbá az ellenszolgáltatás megajánlott összegét általános forgalmi adó 
nélkül. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db időben beadott ajánlat érkezett, sértetlen, bontatlan csomagolásban.  

Az ajánlatok ismertetése a megajánlott ellenszolgáltatás emelkedő sorrendjében:  
1. Aedilis Építőipari Kft. (7099 Felsőnyék, Kossuth Lajos utca 41.) ajánlattevő ajánlatában az 
Ellenszolgáltatásának összege: 56.634.621,-Ft.; kötelező garancián felül vállalt garancia mértéke években: 0 év. 
 

2.  JV BEREK Kft. 7041 Vajta, Virág utca 1. ajánlattevő ajánlatában az   

Ellenszolgáltatásának összege: 55.181.282,-Ft.; kötelező garancián felül vállalt garancia mértéke években: 2 év. 
 
3. Jaksaép-Bau Kft. 7043 Bikács, Rákóczi u. 7.  ajánlattevő ajánlatában az    

Ellenszolgáltatásának összege: 57.141.928-Ft.; kötelező garancián felül vállalt garancia mértéke években: 1 év. 
 

Miután további kérdés, észrevétel az eljárással kapcsolatban nem érkezett, a Kbt. 68.§ (3) bekezdésében írt 
lehetőséggel egyik ajánlattevő képviselője sem élt, dr. Hajdú Gergely felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó az eljárást 11 óra 30 perckor berekesztette. 

 

 …………………………………. 
 Dr. Hajdú Gergely  
 Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 


