
 
 

 

Bontási Jegyzőkönyv  

(A Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint) 

 

Ajánlatkérő neve: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság  

székhely: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. 

 

Készült: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. 2017. augusztus 7. 11:00 órakor 

 

Beszerzés tárgya: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS JÁSZBERÉNYI V.V. NONPROFIT ZRT. 

RÉSZÉRE: 2017. ÉVI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, ÚTBURKOLAT JAVÍTÁS, ÉS A FELÚJÍTÁST 

MEGELŐZŐ IVÓVÍZ REKONSTRUKCIÓ II. ÜTEME tárgyú, Kbt. 115. § (1) bek. szerinti 

közbeszerzési eljárás - bontás 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Varga Tímea, a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat tartalmazó iratok 

felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdte meg.  

Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (2) szerint az ajánlatokat egy példányban, írásban és zártan az ajánlattételi 

felhívásban megadott 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. címre közvetlenül vagy postai úton kérte 

benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírta elektronikus másolati példány 

benyújtását.  

 

A Kbt. 68. § (3) előírásainak megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az 

ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban 

részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és 

személyek lehettek jelen. Ajánlatkérő képviselője megállapította, hogy a bontáson ajánlatkérő 

képviselője vett csak részt, ajánlattevő nem.  

 

Az ajánlat bontásának megkezdése előtt Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68. § (4) bek. szerint 

ismertette a rendelkezésére álló fedezet összegét is, figyelemmel a Kbt. 75. § (4) bekezdésére:  

 

Rész megnevezés nettó buttó 

I.              rész: Útburkolat javítást megelőző ivóvíz rekonstrukció 

2017 II. ütem 4 011 986 Ft 5 095 222 Ft 

II.             rész: útburkolat javítás: Ősz utca a Jászteleki út- Kinizsi 

u. parkolóig  2 366 611 Ft 3 005 596 Ft 



 
 

 

III.            rész: zárt csapadékvíz elvezető csatorna építése és 

útburkolat javítás: Ősz utcán, az Akácfa utcán (az Akácfa 6.sz-tól), 

Tigris utca, Üstökös utcán (az Üstökös utca 5.sz.-ig) 14 156 881 Ft 17 979 239 Ft 

Összesen: 20 535 478 Ft 26 080 057 Ft 

 

Megállapította, hogy az előírt határidőre az alábbi sértetlen, bontatlan csomagolású ajánlatok 

érkeztek: 

 

Ajánlattevő neve: PE-DA Ker Kft 

Ajánlattevő székhelye:  

5135 Jászivány, Kövesút Dűlő 2. 

Adószám:25412532-2-16 

Ajánlat beérkeztének ideje: 2017. augusztus 7. 08:47-kor 

 

Ajánlattevő neve: "Tutti-Bau" Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  

1087 Bp, Hungária krt. 16. I/23. Telephely: 5100 Jászberény, Szelei út hrsz:9407 

Adószám:24225661-2-42 

Ajánlat beérkeztének ideje: 2017. augusztus 7. 09:20-kor 

 

Ajánlattevő neve: Barakk Kft  

Ajánlattevő székhelye:  

5100 Jászberény, Nagykátai út 17 

Adószám:11505808-2-16 

Ajánlat beérkeztének ideje: 2017. augusztus 7. 10:08-kor 

 

Ajánlattevő neve: Geogép Építőipari Kft.  

Ajánlattevő székhelye:  

5100 Jászberény, 2413/2 hrsz. Telephely: 5100 Jászberény, Réhely u. 39. 

Adószám:10626038-2-16 

Ajánlat beérkeztének ideje: 2017. augusztus 7. 10:24-kor 

 

Ajánlattevő neve: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  

5100 Jászberény, Halász u.3/a. Telephely: 5100 Jászberény,Temető u. 18.           

Adószám: 11943628-2-16 

Ajánlat beérkeztének ideje: 2017. augusztus 7. 10:43-kor 

 

 



 
 

 

Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő képviselője ismertette az ajánlattevő nevét, székhelyét, 

valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján 

értékelésre kerülnek. 

 

Ajánlattevő neve: PE-DA Ker. Kft 

Ajánlattevő székhelye:  

5135 Jászivány, Kövesút Dűlő 2. 

 

I. rész: Útburkolat javítást megelőző ivóvíz rekonstrukció 2017 II. ütem 

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 4 569 457 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

180 hónap 

 

 

II. rész: útburkolat javítás:  Ősz utca  

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 2 687 125 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

180 hónap 



 
 

 

 

 

III. rész: zárt csapadékvíz elvezető csatorna építése és útburkolat javítás: Ősz utcán, az Akácfa 

utcán (az Akácfa 6.sz-tól), Tigris utca, Üstökös utcán (az Üstökös utca 5.sz.-ig) 

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 15 306 823 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

180 hónap 

 

Ajánlattevő neve: "Tutti-Bau" Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  

1087 Bp, Hungária krt. 16. I/23. Adószám:24225661-2-42 

 

I. rész: Útburkolat javítást megelőző ivóvíz rekonstrukció 2017 II. ütem 

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 4 675 995  HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

hónap 

 

 



 
 

 

II. rész: útburkolat javítás:  Ősz utca  

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 3 322 710 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

hónap 

 

 

III. rész: zárt csapadékvíz elvezető csatorna építése és útburkolat javítás: Ősz utcán, az Akácfa 

utcán (az Akácfa 6.sz-tól), Tigris utca, Üstökös utcán (az Üstökös utca 5.sz.-ig) 

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 16 813 327 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

hónap 

 

Ajánlattevő neve: Barakk Kft  

Ajánlattevő székhelye:  

5100 Jászberény, Nagykátai út 17 

 

I. rész: Útburkolat javítást megelőző ivóvíz rekonstrukció 2017 II. ütem 

 



 
 

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 4 593 954 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

hónap 

 

 

II. rész: útburkolat javítás:  Ősz utca  

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 3 020 135 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

hónap 

 

 

III. rész: zárt csapadékvíz elvezető csatorna építése és útburkolat javítás: Ősz utcán, az Akácfa 

utcán (az Akácfa 6.sz-tól), Tigris utca, Üstökös utcán (az Üstökös utca 5.sz.-ig) 

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 16 610 085 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  hónap 



 
 

 

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

 

Ajánlattevő neve: Geogép Építőipari Kft.  

Ajánlattevő székhelye:  

5100 Jászberény, 2413/2 hrsz. (Réhely u. 39) 

 

I. rész: Útburkolat javítást megelőző ivóvíz rekonstrukció 2017 II. ütem 

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 3 803 988 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

60 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

180 hónap 

 

 

II. rész: útburkolat javítás:  Ősz utca  

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 2 209 064 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

60 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

180 hónap 



 
 

 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

 

 

III. rész: zárt csapadékvíz elvezető csatorna építése és útburkolat javítás: Ősz utcán, az Akácfa 

utcán (az Akácfa 6.sz-tól), Tigris utca, Üstökös utcán (az Üstökös utca 5.sz.-ig) 

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 13 384 150 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

60 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

180 hónap 

 

Ajánlattevő neve: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  

5100 Jászberény, Halász u.3/a. 

 

I. rész: Útburkolat javítást megelőző ivóvíz rekonstrukció 2017 II. ütem 

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 3 955 073 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

hónap 



 
 

 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

 

 

II. rész: útburkolat javítás:  Ősz utca  

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 2 389 286 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

hónap 

 

 

III. rész: zárt csapadékvíz elvezető csatorna építése és útburkolat javítás: Ősz utcán, az Akácfa 

utcán (az Akácfa 6.sz-tól), Tigris utca, Üstökös utcán (az Üstökös utca 5.sz.-ig) 

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 15 344 892 HUF 

2. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 

(hónapokban) 

36 hónap 

3.  A szerződés teljesítésében résztvevő  

Közlekedési építmények  

szakterületre (MV-KÉ) kiterjedő 

felelős műszaki vezető szakembere 

jogosultságának megszerzését 

követően felelős műszaki vezetőként 

szerzett szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

 

hónap 

 

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint iratbetekintés nem volt releváns. 



 
 

 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlat felbontásáról és 

ismertetéséről készített jegyzőkönyvet a bontástól számított öt napon belül megküldi az 

összes érdekeltnek. Ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánította az ajánlatok bontásával 

kapcsolatos eljárást és azt 11.20 perckor lezárta.  

 
k.m.f. 
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