
Bontási Jegyzőkönyv
(A Kbt. 68. ~ (6) bekezdése szerint)

Ajánlatkérő neve: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
székhely: 5100 Jászberény, Margit-sziget I.

Beszerzés tárgya: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. részére: Jászberény városban 2017-ben az
útfelújítási munkákat megelőző, ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatai (I. számú
részfeladat), és útburkolat-felújítási, a felújítással összefüggő közterületi csapadékvíz
elvezetés munkálatai (II. számú részfeladat) kivitelezésének I. üteme tárgyú, Kbt. 115. ~ (1) bek.
szerinti közbeszerzési eljárás - bontás

Készült: 5100 Jászberény, Margit-szigeti. 2017. május 31. 11:00 órakor
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 böntásának megkezdése előtt Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68. ~ (4) bek. szerint
ismertette a rendelkezésére álló fedezet összegét is, figyelemmel a Kbt. 75. ~ (4) bekezdésére:

A becsült érték összege:
rész: Útburkolat javítást megelőző ivóvíz rekonstrukció I. ütem

nettó 20 398 618 Ft + 27 % Áfa azaz bruttó 25 906 245 Ft

II. rész 2017. évi útburkolat javítás I. ütem
nettó 34 718 867 Ft + 27 % Áfa azaz bruttó 44 092 961 Ft

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

Ajánlattevő neve: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Ajánlattevő székhelye: 5135 Jászivány, Kövesút Dűlő 2.
Ajánlat beérkeztének ideje: 2017. május 31. 10:24-kor

Ajánlattevő neve: EXROAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlattevő székhelye: 3360 Heves, Munkácsy u. 60.
Ajánlat beérkeztének ideje: 2017. május 31.10:48 -kor

Ajánlattevő neve: Andezit Mély- és Magasépítő Kft
Ajánlattevő székhelye: 3200 Gyöngyös, Vasút út. 5.
Ajánlat beérkeztének ideje: 2017. május 31. 10:53-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 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Ajánlattevő székhelye: 5135 Jászivány, Kövesút Dűlő 2.

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

Részszempont
1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 19.166.980,-HUF
2. Hátrányos helyzetű munkavállalók 1

alkalmazása (fő) (A Kbt. 77.~ (1)
bekezdés alapján az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 3 fő

3. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 36
(hónapokban)

II. rész: 2017. évi útburkolat-felújítási, a felújítással összefüggő közterületi csapadékvíz

elvezetés munkálatai I. ütem

Részszem pont
1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 32.869.042.-HUF
2. Hátrányos helyzetű munkavállalók 1

alkalmazása (fő) (A Kbt. 77.~ (1)
bekezdés alapján az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 3 fő

3. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 36
(hónapokban)

Ajánlattevő neve: EXROAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlattevő székhelye: 3360 Heves, Munkácsy u. 60.

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

Részszempont
1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) Nettó 20.444.778,-Ft
2. Hátrányos helyzetű munkavállalók I

alkalmazása (fő) (A Kbt. 77.~ (1)
bekezdés alapján az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 3 fő

3. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 36 hónap
(hónapokban)

II. rész: 2017. évi útburkolat-felújítási, a felújítással összefüggő közterületi csapadékvíz

elvezetés munkálatai I. ütem

Részszem pont
~ 1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) Nettó 35.447.005,-Ft

2. Hátrányos helyzetű munkavállalók 1 fő
~_______ alkalmazása (fő) (A Kbt. 77.~ (1)



bekezdés alapján az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 3 tő

3. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 36 hónap
(hónapokban)

Ajánlattevő neve: Andezit Mély- és Magasépítő Kft
Ajánlattevő székhelye: 3200 Gyöngyös, Vasút üt. 5.

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

Részszempont
1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 21 .905.1 19.-Ft
2. Hátrányos helyzetű munkavállalók 1

alkalmazása (tő) (A Kbt. 77.~ (1)
bekezdés alapján az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 3 tő

3. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 36
(hónapokban)

II. rész: 2017. évi útburkolat-telújítási, a telújítással összetüggő közterületi csapadékvíz

elvezetés munkálatai I. ütem

Részszempont
1. Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) 38.669.459.-Ft
2. Hátrányos helyzetű munkavállalók 1

alkalmazása (tő) (A Kbt. 77.~ (1)
bekezdés alapján az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: 3 tő

3. Jótállási idő (minimum 36 hónap) 36
(hónapokban)

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 betejezettnek nyilvánította az ajánlatok bontásával
kapcsolatos eljárást és azt 11.10 perckor lezárta.

k.m.t.



Jelenléti ív

Ajánlatkérő neve: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
székhely: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1.

Készült: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1.2017. május 31. 11:00 órakor

Beszerzés tárgya: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. részére: Jászberény városban 2017-ben az
útfelújítási munkákat megelőző, ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatai (I. számú
részfeladat), és útburkolat-felújítási, a felújítással összefüggő közterületi csapadékvíz
elvezetés munkálatai (II. számú részfeladat) kivitelezésének I. üteme tárgyú, Kbt. 115. ~ (1) bek.
szerinti közbeszerzési eljárás - bontás
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