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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Tárgy: Újhartyán Község Önkormányzat, mint ajánlatkérő által KÉ- 14903/2008 számon indított 
„Újhartyán Német  Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” építési beruházásra irányuló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás bontása. 
 
Időpont:  2009. január 16.  13 óra. 
 
Helyszín: Újhartyán Polgármesteri Hivatal, Nagyterem 
  2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
1. Göndör Gábor, az ajánlatkérő nevében eljáró személy köszöntötte a megjelenteket, 

ismertette a közbeszerzési törvény előírásait az ajánlatok bontása során követendő eljárásra 
vonatkozóan. 

 
2. Megállapította, hogy a beadási határidőig 5 ajánlat érkezett az ajánlatkérőhöz. Az ajánlat(ok) 

bontatlanok és a címzése az ajánlati felhívásnak megfelel. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
az ajánlatok felbontásakor csak az ajánlattevő nevét, székhelyét, az felolvasólapon 
feltüntetett adatokat ismerteti. Az ajánlatok további formai, tartalmi értékelésére később 
kerül sor. 

 
3. A tájékoztatást követően véletlenszerű sorrendben került sor az ajánlatok felbontására, 

melyek a következők : 
 

1.  
1.Az Ajánlattevő neve: Gomép Ipari kereskedelmi Kft  
2.Az Ajánlattevő székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út  219.  
3.Az Ajánlattevő telefonszáma: 76/457-446 
4.Az Ajánlattevő fax száma: 76/555-337 
5.Az Ajánlattevő email címe: marton.ferenc@gomep.hu 
6.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: Gombkötő Márk 
7.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy pontos címe: 6050 Lajosmizse,  

Dózsa Gy. út 219. 
8.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy telefonszáma: 30/955-5443 
9.Az ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: Újhartyán Német Nemzetiségi   

Óvoda-Konyha „Gyermekvár” építési beruházási kivitelezése 
10.Egyösszegű  ajánlati ár (vállalkozói díj): 450.334.468.- Ft + áfa, ezen belül: 

a tartalék keret összege: 20.000.000.- Ft + áfa. 
statikai költségvetésben kiírt földfeltöltés és tömörítés összege:25.211.680.- Ft + áfa 

11.Jótállási időtartam: 60 hónap 
12.Késedelmi kötbér: 1.000.000 Ft/nap 
13.Korábbi teljesítés: 232 nap 
14.Az Ajánlattevő Kkv. szerinti minősítése: Középvállalkozás 
15. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő a tartalék keret csökkentett összegével és a  

  földfeltöltés és tömörítés tétel nélkül is hirdethet eredményt 
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2.  
1.Az Ajánlattevő neve: AKTÍV  Ipari, Épít őipari és Kereskedelmi Kft  
2.Az Ajánlattevő székhelye: 6344 Hajós, Kossuth u. 21. 
3.Az Ajánlattevő telefonszáma: 78/548-044 
4.Az Ajánlattevő fax száma: 78/548-031 
5.Az Ajánlattevő email címe: kozpont@aktivkft.hu 
6.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: Hévizi János  
7.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy pontos címe:6344  Hajós, Kossuth u.21. 
8.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy telefonszáma: 78/548-044 
9.Az ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: Újhartyán Német Nemzetiségi                 

Óvoda-Konyha „Gyermekvár” építési beruházási kivitelezése 
10.Egyösszegű  ajánlati ár (vállalkozói díj):  417.500.000.- Ft + áfa, ezen belül: 

a tartalék keret összege: 20.000.000.- Ft + áfa. 
statikai költségvetésben kiírt földfeltöltés és tömörítés összege: 21.817.800.- Ft + áfa 

11.Jótállási időtartam: 60 hónap 
12.Késedelmi kötbér: 1.000.000 Ft/nap 
13.Korábbi teljesítés : 231 nap 
14.Az Ajánlattevő Kkv. szerinti minősítése: középvállalkozás 
15. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő a tartalék keret csökkentett összegével és a  

földfeltöltés és tömörítés tétel nélkül is hirdethet eredményt 
 

 
 

3.  
1.Az Ajánlattevő neve: Scott, Bartlett és Cooper Kft  
2.Az Ajánlattevő székhelye: 2724, Újlengyel, Nyári Pál u. 18. 
3.Az Ajánlattevő telefonszáma: 06/29 572-220 
4.Az Ajánlattevő fax száma: 06/29 572-222 
5.Az Ajánlattevő email címe: csaba@surman.hu 
6.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: Surman Csaba  
7.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy pontos címe: 3243 Bodony, Virág u.21    
8.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy telefonszáma:06/30 625 9401 
9. Az ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: Újhartyán Német Nemzetiségi   

Óvoda-Konyha „Gyermekvár” építési beruházási kivitelezése 
10.Egyösszegű  ajánlati ár (vállalkozói díj): 428.254.848.- Ft + áfa, ezen belül: 

a tartalék keret összege: 20.000.000.-  Ft + áfa. 
statikai költségvetésben kiírt földfeltöltés és tömörítés összege:26.328.000.- Ft+áfa 

11.Jótállási időtartam: 60 hónap 
12.Késedelmi kötbér: 1.000.000 Ft/nap 
13.Korábbi teljesítés: 30 .nap 
14.Az Ajánlattevő Kkv. szerinti minősítése: Kisvállalkozás  
15. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő a tartalék keret csökkentett összegével és a  

földfeltöltés és tömörítés tétel nélkül is hirdethet eredményt. 
 

 
 

4. 
1.Az Ajánlattevő neve: Progress-B’ 90 Zrt  
2.Az Ajánlattevő székhelye:1203 Budapest, Emília u. 15. 
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3.Az Ajánlattevő telefonszáma: 06/1 285-8343 
4.Az Ajánlattevő fax száma: 06/1 287-8677 
5.Az Ajánlattevő email címe: progressb90@t-online.hu  

      6.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: Tigyi Ottó János  
vállalkozási minőség-és környezetirányítási vezető  

7.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy pontos címe: 1023 Budapest Emília u.15. 
8.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy telefonszáma:  06/1 285-8343 
9.Az ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: Újhartyán Német Nemzetiségi                

Óvoda-Konyha „Gyermekvár” építési beruházási kivitelezése 
10.Egyösszegű  ajánlati ár (vállalkozói díj): 412.332.547.- Ft + áfa, ezen belül: 

a tartalék keret összege: 20.000.000.-  Ft + áfa. 
statikai költségvetésben kiírt földfeltöltés és tömörítés összege:16.969.400.- Ft + áfa 

11.Jótállási időtartam:60 .hónap 
12.Késedelmi kötbér:1.000.000 Ft/nap 
13.Korábbi teljesítés: (átfutási idő)  231 nap 
14.Az Ajánlattevő Kkv. szerinti minősítése: Középvállalkozás 
15.Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő a tartalék keret csökkentett összegével és a  

földfeltöltés és tömörítés tétel nélkül is hirdethet eredményt. 
 
 

 
5.  
1.Az Ajánlattevő neve: BAU-VERTIKÁL Épít őipari Kft  
2.Az Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt 76. fszt/1  
 Levelezési címe: 5000 Szolnok, Szapáry út 14.     
3.Az Ajánlattevő telefonszáma: 56/516-030 
4.Az Ajánlattevő fax száma: 56/423-922 
5.Az Ajánlattevő email címe: bau-vertikal@bau-vertikal.hu  
6.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: Szikszai Tibor  
7.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy pontos címe: 5000 Szolnok, Szapáry út 14. 
8.Az Ajánlattevő kapcsolattartó személy telefonszáma: 56/516-030 
9.Az ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: Újhartyán Német Nemzetiségi   

Óvoda-Konyha „Gyermekvár” építési beruházási kivitelezése 
10.Egyösszegű  ajánlati ár (vállalkozói díj): 536.721.558.- Ft + áfa, ezen belül:  

a tartalék keret összege: 20.000.000.- Ft + áfa.  
statikai költségvetésben kiírt földfeltöltés és tömörítés              
összege: 40.447.777.- Ft + áfa  

11.Jótállási időtartam: 24 hónap 
12.Késedelmi kötbér: 500.000 Ft/nap 
13.Korábbi teljesítés:  232 nap 
14.Az Ajánlattevő Kkv. szerinti minősítése: Kisvállalkozás 
15. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő a tartalék keret csökkentett összegével és a  

földfeltöltés és tömörítés tétel nélkül is hirdethet eredményt. 
 
 
Göndör Gábor megköszönte a részvételt, és tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok 
bontásáról a jegyzőkönyvet minden ajánlattevő részére 5 napon belül telefaxon eljuttatja. 
 
 

Kmf. 
 
          
 
           


