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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

 
Tárgy: Újhartyán Község Önkormányzat, mint ajánlatkérő által indított „Élelmezési alapanyagok 
beszerzése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás bontása. 
 
Időpont:  2010. augusztus 9.    12 óra. 
 
Helyszín: Újhartyán Polgármesteri Hivatal, Nagyterem 
  2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
1. KÖZ-Pálya Közbeszerzési és Pályázati Tanácsadó Kft ügyvezetője Göndör Gábor, az 

ajánlatkérő lebonyolítója, Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó köszöntötte a megjelenteket, 
ismertette a közbeszerzési törvény előírásait az ajánlatok bontása során követendő eljárásra 
vonatkozóan: 
Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - az Ajánlatkér ő és az 
Ajánlattevők képviselőinek jelenlétében (a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglalt szerint:  

 
(1) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell 

megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem 
kerül. 

 
(2) Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 

személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 

 
(3) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján 
értékelésre kerülnek. 

 
(4) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, 

amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek. 
 

 kerül sor. 
 
2. Megállapította, hogy a beadási határidőig 3 ajánlat érkezett az ajánlatkérőhöz. Az ajánlat 

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

 
 
3. A tájékoztatást követően az ajánlat felbontására kerül sor, melyek a következők : 
 

1: 
     FELOLVASÓLAP 

 
1. Az ajánlattevő neve: Tunner György 

Székhelyének címe: 2367 Újhartyán, Fő u. 26/b 

Telefon száma: 06-30/973-68-61 

2. Az ajánlat tárgya: Élelmezési alapanyagok beszerzése 

 



 2 

3. Az ajánlat teljes, vagy részleges: 1. részre 

4. Az ajánlat fontosabb számszerűsíthető adatai:  

 Ajánlati ár (nettó Ft) 

1. mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek:  343.440.-Ft 

 

 ÖSSZESEN        343.440.-Ft 

 

 

2: 
     FELOLVASÓLAP 

 
1. Az ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kft. 

Székhelyének címe: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fsz. 2. 

Cégjegyzék száma: 01-09-906266 

Bankszámla száma: 11735050-20029614-000000000 

Kapcsolattartó neve: Korom Zsolt 

Telefon száma: 06-63/578-401 

Telefax száma: 06-63/ 578-402 

E-mail címe: mortak@invitel.hu 

2. Az ajánlat tárgya: Élelmezési alapanyagok beszerzése 

3. Az ajánlat teljes, vagy részleges: 2 és 3. részre 

4. Az ajánlat fontosabb számszerűsíthető adatai:  

 Ajánlati ár (nettó Ft) 

1. mélyfagyasztott hall és egyéb mélyfagyasztott termékek:  -Ft 

2. zöldség, gyümölcs,:         585.792.-Ft 

3. savanyúságok:        181.865.-Ft 

 ÖSSZESEN        767.657.-Ft 

 
 
4. Göndör Gábor megköszönte a részvételt, és tájékoztatta az ajánlattevőt, hogy az ajánlat 

bontásáról a jegyzőkönyvet az ajánlattevő részére 5 napon belül telefaxon eljuttatja. 
 
 

Kmf. 
 
         Göndör Gábor  
        Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó  
         Átláthatósági Biztos  
      


