
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: 2017. július 24-én 10:00 órakor a SZÁKOM  Nonprofit Kft. I. emeleti titkárságán. 

Tárgy: Százhalombattai hulladéklerakó IV. kazetta bővítése II. ütem 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint!  

                    

Jelenlévők 10:00 órakor megállapítják, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás keretein belül 

Ajánlatkérő 5  Ajánlattevőnek küldött ajánlattételi felhívást és dokumentációt. Ezek közül 5 

Ajánlattevő nyújtott be ajánlatot a felhívásban megjelölt időpontig. Az ajánlatok lezárt, 

sértetlen borítékban érkeztek az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a meghirdetett munka becsült költsége áfa nélkül  134 millió Ft, 

ami Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívás VI.3.6. 

pontja értelmében  a becsült értéket meghaladó ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja. 

Az ajánlatok érkezési sorrendjében az ajánlatkérő jelenlévő képviselője az „Felolvasólap” 

adatait hangosan beolvassa, majd ezután jegyzőkönyv készül, amelyet az Ajánlatkérő átad, 

illetve megküld az Ajánlattevőknek. 

 

Jelenlévők a fenti ügymenetet tudomásul vették, így a Bíráló Bizottság elnöke elkezdi 

ismertetni az ajánlatokat: 

 

1.) Az első ajánlat ismertetése: 

 

a.) A cég neve, címe: VITÉP’95 KFT, 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a 

 Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme: Ajánlat: 

1 Nettó ajánlati ár (HUF) 139 545 592  

2 Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%) 1,0% 

3 Jótállás (24-60 hónap) 36 

4 Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap) 105 

 

2.) A második ajánlat ismertetése: 

 

a.) A cég neve, címe: ÚTÉPPARK KFT, 8000, Székesfehérvár, Sóstói út 7. 

 Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme: Ajánlat: 

1 Nettó ajánlati ár (HUF) 133 993 727 

2 Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%) 0,9% 

3 Jótállás (24-60 hónap) 42 

4 Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap) 102 

 

3.) A harmadik ajánlat ismertetése:         

 

a.) A cég neve,címe: VIANOVA 87 ZRT, 1215 Budapest , Vasas u. 65-67. 

 Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme: Ajánlat: 

1 Nettó ajánlati ár (HUF) 137 010 038 

2 Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%) 0,5 % 

3 Jótállás (24-60 hónap) 48 

4 Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap) 110 
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4.) A negyedik ajánlat ismertetése:     

a)  A cég neve,címe: UTÉPSZERV KFT., 2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b 

 Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme: Ajánlat: 

1 Nettó ajánlati ár (HUF) 145 582 840 

2 Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%) 0,5% 

3 Jótállás (24-60 hónap) 24 

4 Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap) 120 

    

5.) Az ötödik ajánlat ismertetése: 

 

 

a) A cég neve,címe: PUHI-TÁRNOK ÚT- és HÍDÉPÍTŐ KFT, 2461 Tárnok, Fehérvári 

út 34 

 Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme: Ajánlat: 

1 Nettó ajánlati ár (HUF) 132 999 082 

2 Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%) 1% 

3 Jótállás (24-60 hónap) 48 

4 Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap) 100 

 

 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy szükség esetén hiánypótlási lehetőség 

van, amelyről rövid időn belül értesülnek adott esetben. 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: Kovács Lajos a BB elnöke               


