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<l.,Balassagyal"luat közigazgatúsi lCl'ülcléll, bellcl'ülcli ulak,júl'llúk felújí-
tása" tárgyú, <l Kbt. IlS. § szcrint Icfolytatolt közbcszcrzési eljúrús sorún bcnyújlott ajúlllatok

bOlltús{,rúl

Helyszín: 2660 Balassagyarmat, Rúkóczi fcjedelcm lit 12. 1. cmelet Ta-
nácsterem

Időpont: 2017. szcplcmbcI' 20. 10"" óra.
Jelcn vannak: a mellékclljelcnléti ív szcrint
Jegyzőkönyvvczclő: Magyaros Tamús
Ajcgyzőkönyv megnyitva: 2017. szcptclllbcI' 20.10"" óra.

>- Az Ajánlatkérő nevébcn Magyaros Tamús köszöntöttc a bontúson 1l1cg,jclcntckct. Mcgúlla-
pította, hogy az ajúnlaltételrc fclkért öt gazdasúgi szcrcplií köziil húrom ajúlllattcvi) "YLlj-
toll be ajúnlalot.

>- Az ajánlatok felbol1túsu előlt kÖzvcllcniil, tújékozlalúsul az ulúbbiakat köziiltc:

" A kivitelezési munkák megvalósílúsúra rClldclkczésre úlló anyagi fedezelmértékc tal·ta-
lékkcrctnélkülneltó 47.244.000,- rt.

" A bontúsi eljúrús során az <ljúnlatkérő képviscliíi nl"gvizsgúllúk. hogy az ajúnlatok megfelc-
lő módon (Iczárt borítékban / csolll<lgb<ln) kcrültek-c bcnyújtúsra.

>- Ajánlatkérő elvégezte a bonlúst, ismcrtclle a felolvasó lapoll sz"replií adatokat ('IZ aj{lIilat-
tcvők nevét, címét, valamint azokal a mbb, szúlllszerüsílhclö adatokat, amelyck az értékc-
lési szcmpont alapjún értékelésre kcrülnek). A tdolvasó lapok cgyszcrii músolata jelcn
jegyzőkönyv mellékletét képezik.

" Az ajánlatot benyújtó cégek:

KELl-BAU Kft. (3135 SzécséllytClluJu, 350/4 hISZ)

1. Nelló ajánlati <ir (Forint) tal·t;ilékkcret nélkiil 50.,<)8-462,-
IIUI:

2. A tcljesítésbcn résztvcvő, a 266/2013. (VII. II.) Korm. rendelct
szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős Illiiszaki vczctői jogosultsúg

megszcrzésébez szükségcs végzcttséggcl és tapasztalati idővci I'cnclcl-
kcző szakembcr közlckedési épitmények s/.aklcriilctcn, vagy közlekc-

dési építmények szaktcrület részszaktcrülctél' szcrzelt swknwi t'l-

f--,.-....,-,,.-;--,----,-----c-:-f r'",ac:os',"zt",a""",t"i"i(",1c..i..~....lI1 ó nQll) __
3. A kivitelczésrc ajánlott, annak sikcrcs Ú!adCts-C,tvétclétől szúmítotl
iótállás időtartama (HónaD)

'\6 hónap

24 hónap

Szomor és Tál'sa Építő Kft. ('098 Budapest, Epreserdő ulca 12. 1. em. 8.)

-

24 hónap

48 hónap

--,-----
52.099.7'7,-

IIUF
1. Nettó ajánlati ár (Fol'int) tartalékkcrel nélkül

2. A tcljesítésben résztvevö, a 266/2013- (VII. II.) Korm. rcndelel
szcrinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős Illlíszaki vezctői jogosultsúg

megszerzéséhez szükségcs végzcttséggcl és tapasztalati idővci rcmlcl-
kező szakember közlekedési építményck szaktcrülcten, vagy közlcke-

dési építményck szakterülct részszakterületén szerzctt szakmai tapasz-
talati idcic (1Ión'oll')

3. A kivitelczésre ajánloll, annak sikcrcs úlad{,s-úlvétclétől sZÚlllított
iótállás időtartama (HónaD)



Gr'ccll-Gocs Kft. (2030 Érd, Bádogos u. 57.)

1. Nettó ajánlati ár (Forint) tartalékkeret nélkül 47.242.571,-
HUF

2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultság

megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalati idővel rendel- 59 hónapkező szakember közlekedési építmények szakterületen, vagy közleke-
dési építmények szakterület részszakterületén szerzett szakmai tapasz-

_ lalati ideie (lIónao)
3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számított 48 hónapjótállás időtartama CI lónap)

, Magyaros Tamás minden egyes ajánlat ismertetését követően megkérdezte jelenlévőket, hogy
kívánnak-e betekinteni az adott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerintí felolvasó lapjába.
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerínti betekíntésí lehetőséggel ajelenlévők egyike sem élt.

, Ajánlatkérő meggyőződött arról, hogy:
, az ajánlattevők az ajánlatukat az előírtaknak megfelelően, papíralapon 1 példányban

nyújtották be, megállapította, hogy az ajánlatok elektronikus adathordozót is tartal-
maztak, de annak tartaimát a bontási eljárás során nem vizsgálta.

:;.. a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az ajánlat tartalmazza, amelyen fel
lettek tüntetve a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információk.

, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredetí aláírt példányát az ajánlat
tartalmazza.

,. Tújékozlatúsul elmondt3, hogy az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít,
amelyet a bontástói számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

, A bontás végeztével Magyaros Tamás megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e az eljárással
kapcsolatosan észrevételük, kifogásuk. A bontási eljárással kapcsolatban észrevétel, kifo-
gás nem volt, ezért ezt követően elköszönt a jelenlévőktől.

, JegYlőkönyv lezárva: 2017. szeptember 20.10 óra 15 perc

........ ~.
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M2. formanyomtatvány

FELOLVASÓLAP
1. Ajánlattevő adataI: I

Név: KELl-BAUKFT.
Székhely: 3135 Szécsényfelfalu, HRSZ:350/4.
Telefonszám: +3630/465-3283
Fax: +3632/458-046
E-mail: kelibaukft@gmllil,com
Cégjegyzékszám: 12-09-005607
Belföldiadószám: 14299083-2-12
MKIKkivitelez5i
nyilvántartási 24A61796
szám:
Képvise\()neve: Mester Henrik Miklós

kö b é á Balassagyarmat közigazgatási területén. bclterületi utak.
2. A z eszerz st rgya: járdák felújltása

3. Az ajánlat számszertlsfthet6 adatai:

1. Nettó ajánlat! ár (Forint) tarlalékkeret nélkUl 50.198,462.- HUF

A teljesftésben résztvevő, a 266/20~. (VII. 11.) Korm.
rendelet zerintl MV-KÉ vagy MV- '-R feleWs műszaki
vezetlSijogosultság megszerzéséhez szükséges

2. végzettséggel és tapasztalati idővel rendelkező 36 hónap
szakember közlekedési épftmények szakterületen, vagy
közlekedési épftmények szakterület részszakterilletén
S7..erzett szakmai tapasztalati ideje (hónap)·

3·
A klvitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás- 24 hónapátvételétől számltottjótállás IdlSlartama (hónap)'

Kelt:Szécsényfelfalu,2017. szeptember hó 19n.P,.f. n .•• n~ /l J
IÍl..\L,lJ"'~I.~. . .. OUJN! ..,rf~~""·
3135 Sil\Ct~nyfelrillll. <l.: J501·\ ./

Ao'~ ".111\ 1·':CO. (~greMésrejogosult vagy
Ori' 117 1C 'szlibnlysZ1lrüenmeghatalmazott

képviselő aláirása)

'Közös ajánlattétcl csctén, a felolvas61apon fel kcll tiintctni val.mcnnyl közös l\iánl.ttevD cég adat.it, a
konzorciuml megállapodásnak megfelelDen meKielölve a képvlselDt.

, A 2. értékelési rés •• zempont vonatkozAsAb.n a meg.jánlAst egész h6n.pokban szükséges megadni. Több
nakember megajánlása esetén kizár61.g a legtöbb s.akmai tapas.talati IdDvei rendelke.D szakember tap.s.talati
Ideje kerül figyelembe vételre. Az IdDben pAI'huzamos tapas.talati IdDtartamok klzár6l.g egyszer kerülnek
figyelembe vételre a. adott szakember vonatkozáséban,

AjánlattcvD a 48 h6napos vagy annél kedvezDbb megajánlA esetén. maximáli pont dmot k.pja, ••••
ajénlatkél'6 a 48 h6napot meghalud6 megajAnlAst többletpontsZÁmm.1 nem értékeli. Kbt. 77- § (1) beke.dé c
al.pján.

Amennyiben ajAnlattev6 ncm adja meg ajánlntában a teljesIlésben l'és.tvevD s.akember s.akmal tapas.talatát, "gy
erre a. értékelési ré •• szempontra a minimális JlontszAmot, au. o (nulla) pontot fog kapni.
a A 3. énekelésl szempont U6tállá vállall Icl6tartama) e etében: az l\i6nlatlevDnek a j6tállbl IdDtartamn
minimum 24 hónapot kell Illegajánlania. Amennyiben az l\iánllltbnn a vállalt j6tállásl IdDtul'tam nem éri el a 24
h6napot, abban az esetben az l\i6nlatot o. ajánlatkérD a Kbt. n§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek
nyllv6nltja. Amennyiben o. ajánlatban vállalt jótállá I IdDtartalll 48 h6nap vagy a.t megholad6 IdD'ortan,,', at
ajánlatkér6 ell)'aránt az ért~kel~sl ponthatAr felső hatA!'ával azonos pontszRmotad.

4



M2. formanyomtatvány

FELOLVASÚLAP
1.Ajánlattevő adatai: 1

Név: Szomor és Társa Epítő Kft.
Székhely: 1098 Budapest, Epreserdő u. 12.1/8.
Tclefonszám: 06-35/301-449
Fax: 06-35/301-449
E-mail: pfi@szomorkfthu
Cégjegyzékszám: 01-09-732112
Belfóldiadós7.ám: 11876511-2-43
MKIKkivitclezői
nyilvánlartási llAo1193
szám:
Képviselőneve: Szomor József

2. A ki;zbes7-erzés tárgya: Balassagyarmat köziga7.gatási területén , belterületi utak,
júrdák felújitása

3. Az l\Jánlat számszer(ls(thctlS adatai:

1. Nettó ajánlati ár (Fodnt) tartalékkeret nélkül 52099717.- HUF ,V'
A teljcsítésbcn I'észtvcvő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rcndelet szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős miiszaki
vezctőijogosultság megszerzéséhez szükséges V2. végzettséggel és tapasztalati idővel rendelkező 48 hónap
szakember közlekedési építmények szakterületen, vagy
közlekedési építmények szaktcrület részszakterüIetén
szerzett szakmai tapasztalati idcje (hónap)'

3· A kivitclezésrc ajánlott, annak sikeres átadás- 24 hónap 1 .•........

átvételétöl számított jótállás időt8l1:ama (hónap)3

Balassagyarmal, 2017. szeptember 19.

I
(cégjegyzésrejogosult agy

szabályszerücn meghatalmazott
képviselő aláírása)

IKbzöt.J'"I.II~d tulm •• r,k>lv, Ilpon rel)lrlllUnlelnl val.nlennyi kÖZÖlJj'nl.ttev6l;~ .dllllt,' konlOrtlumi m~lllrodún.lt mel1 l/'Ien ",,&it'15IW11 )I~~ l('lt

• A a mM.. • ff ron' YOnoll!o.u•••• NIl • lIIopjAn" 1 t&tu hooapol.NI\ .dllul&e. OIf1adn!. Több nakrmber m~ajAl\l". tn ltiJl,f61a•• let1öbb INlunal
l;lplIllI.IAll ~J r.nd.-lk~ suhllllJlor l'plntlll'lL ld ki ltl'r(Il nl) I Ol"'" vfl,ll1'. M ldh., pJrI'lll4lmoll tl~ tllatlldt'ltlrtl,u(\k Iddr6b. ea.v-" k""l~k 1'Ia.ve1,",bI
vttrlr. ".,I"tl .um! r \•..•"Itkc"'~ball,

,0\"'111111\1)I ••It !too,1Y'" VII)' ,nnjl ked~nöbb mPJilJ~nlb ellet n • ma.lmAli pontwmot kap}i, .U~ IjA1\Qlkhd • 48 Mnap"t flI'lna,\a(Ic\ n~,,1 1
lil""'l Ipnnt.-a411Ullal nllll ti t/kch I te:ht, n. I (,)twk_' "{lIlJ. 1\

~:~I;~niA~;I~J:~~~~'~~;;I~}~::~~~;'~:I~~~f IItlllrw!l••b.n rfql ••••"" lJak mherarukmlll 1~lllIl1'llIlal'l.(ll)' em III tn keltJI ~nn('mllQnln•• mllllmAl,-

I A 3 trl~kl!l"l nttllVQIlI 96t"". vAllIIhhJ011l1111l111) elel6ben: 1I~ftJ'nlallll'l<'lll~k II JólMIl\Jl Idl1tllflamra minimum ll" h6l\1Ipl.l1 kell mCRlIjAlIlilllla. AIIl4lnnylbenIII

~i~l'~:::~~,~~~~~~~~~I::I~~~\::I~:~~~~i~lttJ~\~111~~11c1~~~~~~~:'.•~~ól,~n~;::~~l~~~e~n~~~g\~~,:~~~lll\~~~~~~'~~\kr-:J~~Il~~~~~:r:}k';f~~~~I~~f.~~~rer~~:::~~~
''Ul1lfllll"Hllf1Jlllolad



M2. formanyomtatvány

FELOLVASÚlAP
t. AJánlattevő adatai: •

Név: GREEN-GOESKIT
Székhely: 2030 Erd, Bádogos u. 57.
Telefonszám: 06-20/927-0891
Fax:
E-mail: szanto.llreen@&mail,com
Cégjegyzéksz.ám: 13-09-133672
Belföldiadószám: n687696-2-13
MKIK kivitelezői
nyilvántartási 341\33772
szám:
Képviselőneve: Szántó Csaba

2. A kiízbeszcrzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási terü1etén, belterületi utak,
járdák felújitása

3. Az l\Iánlat számszeríisíthető adatai:

t. Nettó l\Iánlati ár (Forint) tartalékkeret nélkül 47.242.571.' HUF ./

A teljesítésben résztvevő, ft 266/20~. (VII. u.) Korm.
rendelet szerinti MV-KÉ vagy MV- ··Rfelelős míiszaki
ve:7>ctőijogosultság megszerzéséhez szükséges

2. végzettséggel és tapasztalati idővel rendelkező 59 hónap
szakember közlekedési építmények szakterületen, vagy
közlekedési építmények szakterület részszakterületén
szerzett szakmai tapasztalati ideje (hónap)'

'Közös ajánlallétel esetén, a felolvas61apon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlallevó cég adatait,
konmrciumi megállapodásnak megfelelően me&iclölvea képviselőt.

, A 2. értékelési részsz.empont vonatkozásában a meglljánlást egész h6napokblln szüks gc, megadni.
Több szakember mcgajánlásn esetón kizllr6lag a legtöbb szakmai tapasztalni! idővel rendelkezI!
s7.akembor tnpas7.talati ideje kcrm figyelembe vételre. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok
kiz.ár6lagegyszer keriilnek figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában,

Ajánlattevő a 4A h6napos vagy annál kedvezőbh megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja,
aZ.azajánlalkérő a 48 h6napot meghalad6 megajánlást töbhletpontszllmmal nem értékeli a Kbt. n. §
(1) bekcz,dése alapjál!.

Amennyiben ajánll,ttevő nem adja mell ajánlatában a teljcsitésben résztvevő szakember szakmai
tapas7.talatát, úgy elTe az értékelési rés7.s7.cmpontraa minimális pontszámot, azaz o (nulla)
pontot fog kapni.



A kivitelezélre l\l'n1ott, annak sikeres 'tad's-
3· 'tvételétőlszémft~l~~~és_ időtartama (h6nap)3

Kelt: Érd. 2017. szeptember hó 18. nap

3 A 3. ("tékelési szempont U6tállás vállalt időtartama) esetében: az ajánlattevönek a j6tállási
idlStartamra minhnum 24 h6napot kell megajánlania. Amennyiben az ajánlatban a vállalt j6tállási
id(llartam nem éri el a 24 h6napot, abhan az esetben az ajánlatot az aj, nlatkérő n Kbt. 73.§ (1)
bek 'zdés e) )l(mtjn alapján érvénytelennek nyllvánltja. Amennyiben az ajánlatban vállalt j6tállási
időtn"lam 48 h6nap vagy azt meghaladó időtartamÍl, a •. ajánlatkérő egyaránt 111. é,tékc1ési ponthatár
felső határával azonos pontszámot IId.


