
Jegyzőkönyv 
 

Amely készült Gölle Község Önkormányzat (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.) által kiírt 

„Gölle belterületi vízrendezés” című és TOP-2.1.3-15-SO1-2016- 00003 azonosító számú 

projekt megvalósítására vonatkozó, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési 

eljárásban beérkezett ajánlatok bontásakor, ajánlatkérő székhelyén, 2017. július 31. napján, 

10:00 órakor. 

 

Jelen vannak: 

Szilas Krisztina ajánlatkérő nevében eljáró képviselő 

Kovács János Vektorút Kft. képviseletében 

Papp Attila – Kaposvölgyi Vízitársulat képviseletében 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a mai napon 10 óra 00 perckor 

lejárt az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bontásnak a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 68. §-a szerint kell 

történnie, azaz ajánlatkérő nevében eljáró képviselője felolvassa az ajánlattevők nevét, címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az 

értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok 

felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő, az ajánlattevő, 

valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott 

szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 

5 db ajánlat érkezett. Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője elmondja, hogy az ajánlatok 

felbontására véletlenszerű sorrendben most kerül sor. 

 

 

1. Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az első ajánlat zárt, sértetlen 

csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt formai 

követelményeknek megfelelően történt. 

 

Az Ajánlattevő neve: Szemeco Szakipari Kft.  

Az Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Baross G. u. 18. 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 32.456.318,- Ft 

Késedelmi kötbér: 0,6 %/nap 

Műszaki vezető tapasztalata: 3 év 

 

 

2. Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az első ajánlat zárt, sértetlen 

csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt formai 

követelményeknek megfelelően történt. 

 

Az Ajánlattevő neve: Zolanit Kft.  

Az Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Izzó u. 1/b. 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 31.954.772,- Ft 

Késedelmi kötbér: 0,7 %/nap 

Műszaki vezető tapasztalata: 15 év 
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3. Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az első ajánlat zárt, sértetlen 

csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt formai 

követelményeknek megfelelően történt. 

 

Az Ajánlattevő neve: Vektorút Kft.  

Az Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Cseri u. 2. fszt. 1. 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 32.262.272,- Ft 

Késedelmi kötbér: 0,8 %/nap 

Műszaki vezető tapasztalata: 13 év 

 

4. Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az első ajánlat zárt, sértetlen 

csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt formai 

követelményeknek megfelelően történt. 

 

Az Ajánlattevő neve: Kaposvölgyi Vízitársulat  

Az Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Kanizsai út 031/4. hrsz. 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 31.432.800,- Ft 

Késedelmi kötbér: 0,8 %/nap 

Műszaki vezető tapasztalata: 8 év 

 

5. Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az első ajánlat zárt, sértetlen 

csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt formai 

követelményeknek megfelelően történt. 

 

Az Ajánlattevő neve: Geiger-Útép Kft.  

Az Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 71. 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 32.394.712,- Ft 

Késedelmi kötbér: 0,8 %/nap 

Műszaki vezető tapasztalata: 45 év 

 

A bontást követően a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő nevében eljáró 

képviselője lehetőséget biztosított volna a felolvasólapokba való betekintésre, de egyik 

ajánlattevő sem kívánt élni ezzel a lehetőségével. 

 

A bontási eljárásról a Kbt. 68.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, 

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

 

A jegyzőkönyv lezárva: Dátum napján 10 óra 15 perckor. 

 

K. m. f. 

 

 

 

…………………………………… 

Szilas Krisztina 

az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő 


