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Bontási eljárási jegyzőkönyv 
 
amely készült 2018. április 27-én 13:30 órakor Kópháza Község Önkormányzata (9495 Kópháza, Fő u. 
15.) által a „TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosító számú, „A Nakovich Mihály Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében Kópháza Község Önkormányzata által 
megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés kivitelezési munkái” – tárgyú a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) III. Része szerinti, uniós értékhatár alatti nyílt 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. §-a alapján meghirdetett, ajánlatkérő által felkérni kívánt gazdasági 
szereplőknek 2018. március 23-án megküldött eljárást indító felhívással megindított közbeszerzési 
eljárásban, a benyújtott ajánlatok bontásáról.  
 
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2018. április 27. 13:30 óra 
Az ajánlatok felbontásának helye:  Kópháza Község Önkormányzata (9495 Kópháza, Fő utca 

15.), Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak:  
Ajánlatkérő képviseletében: dr. Korényi Sarolta közbeszerzési referens Felelős Akkreditált 

Közbeszerzési Szaktanácsadó (00193) az eljárás levezetője, valamint 
Grubits Ferenc Polgármester, Brieber László műszaki ellenőr, Nagy 
Gábor projektmenedzser jegyző. 

 
Ajánlattevő képviseletében:    A bontáson ajánlattevő képviseletében Szákovics József jelent meg. 

 
A beszerzés tárgya: 
„TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosító számú, „A Nakovich Mihály Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében Kópháza Község Önkormányzata által megvalósítani 
kívánt épületenergetikai korszerűsítés kivitelezési  munkái” 
 
A rendelkezésre álló fedezet értéke: mindösszesen: nettó 52.867.013,- Ft.  
 
A Kbt. 115. § (7) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségére tekintettel tájékoztatja megjelenteket, 
hogy az ajánlatok bontását követően haladéktalanul honlapján és a Közbeszerzési Hatóság 
Adatbázisában közzéteszi a bontásról készült jegyzőkönyvet, valamint az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplők nevét és címét. 
 
Ezt követően az eljárás levezetője megkezdte a beérkezett ajánlatok felbontását: 
 
A beadási határidő lejártáig 1 db azaz egy darab ajánlat érkezett. 
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1. 
Ajánlattevő neve STETTIN-HUNGÁRIA Kft. 
Ajánlattevő székhelye 9400 Sopron, Somfalvi u. 14. 

 

• Az ajánlat zárt csomagolásban van elhelyezve, érkezés időpontja: 2018. április 27.  13 óra 20 
perckor 

 
Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok: 
 

Értékelési részszempont Megajánlás 

A kötelező időtartamon (36 hónap) felül vállalt többlet-jótállás mértéke 
tekintetében: (hónapban történő megajánlás, minimum 0-maximum:24 
hónap) 

 

24 hónap 

AZ M.2. alkalmassági körben megjelölt MV-É (vagy az MV-É felelős 
műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges végzettséggel és gyakorlati 
idővel ren-delkező) szakember rendelkezik-e felelős műszaki vezetőként 
vagy építésvezetőként sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásban 
átadott 
la. 1 db épület energetikai korszerűsítésében (elektromos vagy 
épületgépészeti vagy építőmesteri)  szerzett tapasztalattal? 

igen 
 

igen válasz esetén a szakember 
megnevezése: Dezső Szilárd 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 79.862.201,- nettó Ft. 

azaz nettó hetvenkilencmillió-

nyolcszázhatvankétezer-kétszázegy 

(betűvel kiírva) Ft. 

 

 
 
A bontási jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdésének megfelelően valamennyi ajánlattevő részére öt 
napon belül megküldésre kerül. Az ajánlatkérő a bontási eljárást 13 óra 03 perckor lezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 

  
 Dr. Korényi Sarolta 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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