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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Tárgy: Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítési munkáinak kivitelezése 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti - 
a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak 115. §-ban foglalt eltérésekkel 
történő alkalmazásával lefolytatott - közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok 
bontása. 
 
Készült: 2017. június 14-én, 11:00 órakor a TENDERZ Tanácsadó Kft. 4025 Debrecen, 
Erzsébet u. 6. Fszt. 2. alatti irodájában. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Ajánlatkérő nevében eljár: TENDERZ Tanácsadó Kft. 

(4025 Debrecen, Erzsébet u. 6. Fszt. 2.) 
képviseli: Schidlik Zoltán – ügyvezető 

 
Az ajánlatkérő nevében eljáró gazdasági társaságot, mint az eljárásba bevont megbízott 
bonyolítót képviselő Schidlik Zoltán közli, hogy a tárgyi eljárásban az ajánlattételi határidő 
(2017.06.14. 11 óra 00 perc) lejárt, köszönti a megjelenteket és felkéri őket a jelenléti ívre 
történő feliratkozásra. Ajánlatkérő képviselője ezt követően megállapítja, hogy az ajánlattételi 
határidő lejártáig a tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint összesen 
5 (öt) db ajánlat került benyújtásra. Előadja továbbá, hogy a beérkezett ajánlatok őrzéséről 
azok bontásáig az Ajánlatkérő nevében eljáró TENDERZ Tanácsadó Kft. gondoskodott, 
valamint hogy az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók. 
Az ajánlatok bontását az Ajánlatkérő képviseletében eljáró gazdasági társaság, mint az 
Ajánlatkérő szerződött partnere (megbízottja) végzi. 
 
Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68. § (4) bekezdése biztosította lehetőséggel élve az ajánlatok 
bontásának megkezdése előtt ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összegét, mely bruttó 56.280.607,- Ft. 
Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
amennyiben kérik, az ajánlatok ismertetését követően betekinthetnek azok Kbt. 66. § (5) 
bekezdése szerinti felolvasólapjába. 
 
A fenti tájékoztatás után ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó borítékokat 
egyesével megvizsgálja, felbontja és ismerteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat: 
ajánlattevő neve, címe/székhelye, illetve azok a főbb, számszerűsíthető adatok ─ ajánlati ár 
(nettó HUF), jótállás vállalt időtartama (hónap) /min. 36 hónap, max. 60 hónap/ valamint 
hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/ ─, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek. 
 
 
1. Ajánlattevő:   A csomagolás zárt és sértetlen. 
 
A boríték tartalma: ajánlat 1 (egy) eredeti papír alapú példánya, továbbá 1 (egy) db 
elektronikus adathordozó. 
Ajánlattevő neve:   GARA-ÉP-KER Kft. 
Székhelye:    4472 Gávavencsellő, Szabadság út 1/A. 
Ajánlati ár (nettó HUF):  44.266.272,- Ft 
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Jótállás vállalt időtartama (hónap) 
/min. 36 hónap, max. 60 hónap/: 36 hónap 
Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/: 0 fő 
 
 
2. Ajánlattevő:   A csomagolás zárt és sértetlen. 
 
A boríték tartalma: ajánlat 1 (egy) eredeti papír alapú példánya, továbbá 1 (egy) db 
elektronikus adathordozó. 
Ajánlattevő neve:   Tömb-2002 Szolgáltató Kft. 
Székhelye:    4220 Hajdúböszörmény, Désány I. út 16. 4/15. 
Ajánlati ár (nettó HUF):  46.452.919,- Ft 
Jótállás vállalt időtartama (hónap) 
/min. 36 hónap, max. 60 hónap/: 36 hónap 
Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/: 0 fő 
 
 
3. Ajánlattevő:   A csomagolás zárt és sértetlen. 
 
A boríték tartalma: ajánlat 1 (egy) eredeti papír alapú példánya, továbbá 1 (egy) db 
elektronikus adathordozó. 
Ajánlattevő neve:   K.F.ZS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhelye:    4484 Ibrány, Szőlő köz 8. 
Ajánlati ár (nettó HUF):  44.722.457,- Ft 
Jótállás vállalt időtartama (hónap) 
/min. 36 hónap, max. 60 hónap/: 36 hónap 
Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/: 0 fő 
 
 
4. Ajánlattevő:   A csomagolás zárt és sértetlen. 
 
A boríték tartalma: ajánlat 1 (egy) eredeti papír alapú példánya, továbbá 1 (egy) db 
elektronikus adathordozó. 
Ajánlattevő neve:   "Nyír-SL" Építőipari Kft. 
Székhelye:    4400 Nyíregyháza, Belsőkörút 47/A. 
Ajánlati ár (nettó HUF):  45.859.757,- Ft 
Jótállás vállalt időtartama (hónap) 
/min. 36 hónap, max. 60 hónap/: 36 hónap 
Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/: 0 fő 
 
 
5. Ajánlattevő:   A csomagolás zárt és sértetlen. 
 
A boríték tartalma: ajánlat 1 (egy) eredeti papír alapú példánya, továbbá 1 (egy) db 
elektronikus adathordozó. 
Ajánlattevő neve:   "Pápa-ÉP" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye:    4485 Nagyhalász, Bocskai út 45. 
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Ajánlati ár (nettó HUF):  44.964.361,- Ft 
Jótállás vállalt időtartama (hónap) 
/min. 36 hónap, max. 60 hónap/: 36 hónap 
Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/: 0 fő 
 
 
 
Ajánlatkérő képviselője a jegyzőkönyv számára rögzíti, hogy a felolvasólapba való betekintés 
lehetőségével a megjelent személyek egyike sem kívánt élni. 
Ajánlatkérő képviselője ezt követően közli, hogy az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás 
lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a felhívásban foglaltak 
szerint, figyelemmel a Kbt. 115. § (6) bekezdésében foglaltakra is. 
 
Ajánlatkérő képviselője kérdezi, hogy a jegyzőkönyv szármára van-e kérdés, észrevétel. 
Mivel nincs, a bontási eljárást befejezettnek tekinti, és a Kbt. 68. § (6) bekezdésére tekintettel 
közli a jelenlévőkkel, hogy az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről 
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 
ajánlattevőnek, majd a jegyzőkönyvet 11 óra 7 perckor lezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
A jegyzőkönyv hiteléül: 
     
 
 
           Schidlik Zoltán 
        jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) 
MvM rendelet 6. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a jelen bontási 
jegyzőkönyvet az alábbi ellenjegyzéssel látom el: 
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